■■■■■

-----------------------------)rt'

99 Predarea /invatarea istoriei
0 � centrata pe activitati

n:.

a,
ro •
.e ru
.!!:
�
• N
0

... QI

"'n.

lstoria
bazata
•
pe 1zvoare
Száray Miklós - l(aposi József

lstorie 12
pentru liceu

llustra1ii, fotografii
Figuri ilustrative, diagrame

R. sz.: NT-33346

ISBN 978-963-19-5936-9

NT_33346 _Roman tortenelem 12_borito_2022_tb.indd 1

2022. 04. 04. 10:22:39

SZÁRAY MIKLÓS – KAPOSI JÓZSEF

I S T O R I E 12
pentru liceu

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Oktatási Hivatal

NT_33346 _Roman
tortenelem
12_beliv1_2old_2022_tb.indd
1
Tort4_roman
1-148-korr
2.indd
1

2022.10/2/07
04. 04. 9:46:48
9:26:01 AM

Titlul manualului în limba maghiară:
Történelem IV. középiskolák, 12. évfolyam (14425)
Numărul de aprobare: 14 666-5/2007

Traducerea:
MAGDALENA TAMPA
Revizuirea traducerii:
dr. STELIAN MÂNDRUŢ
dr. Varga Attila
Redactor responsabil:
MIHÁLY PÁLINKÁS
Redactor responsabil al traducerii în limba română:
RODICA MÜLLER
Ilustraţiile:
OLGYAY GÉZÁNÉ
SZIRMAI GERGELY
Tipografia:
GAUGECZ ISTVÁNNÉ
Coperta:
BÁNÁTI JÁNOS
© Száray Miklós – Kaposi József, Oktatási Hivatal (Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.), 2007
ISBN 978-963-19-5936-9

Készült az Oktatási és Kulturális Miniszterium támogatásával.
Manualul a fost elaborat cu sprijinul Ministerului Învăţământului și Culturii.
A tankönyv megfelel az OM kerettantervének 28/2000 (IX. 21.)
Oktatási Hivatal • 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100 • E-mail: tankonyv@oh.gov.hu
A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök
Raktári szám: NT-33346
A román nyelvű kiadás felelős szerkesztője: Rodica Müller
Utánnyomásra előkészítette: Elekes Gabriella
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Kóródiné Csukás Márta
Grafikai szerkesztő: Görög Istvánné
Terjedelem: 32,02 (A/5) ív
Tömeg: 644 gramm
1. kiadás, 2022
Nyomdai előkészítés: Pytheas Kft.
Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Nyomta és kötötte: Szinkron Digital Kft.

NT_33346 _Roman tortenelem 12_beliv1_2old_2022_tb.indd 2

2022. 04. 04. 9:46:48

Cuprins

Prefaţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
I. Primul Război Mondial, revoluţiile şi păcile . . 6
1. Primul război mondial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Revoluţii – sub vraja revoluţiei mondiale . . . . 12
3. Păcile care încheie războiul mondial . . . . . . . . . 17
4. Ungaria în războiul mondial, izbucnirea
revoluţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5. Căderea democraţiei burgheze şi Republica
Ungară a Sfaturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6. Victoria contrarevoluţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7. Tratatul de Pace de la Trianon . . . . . . . . . . . . . . . 40
II. Între cele două războaie mondiale . . . . . . . . . 47
8. Dificultăţile Europei victorioase . . . . . . . . . . . . . 47
9. Formarea fascismului şi a regimurilor
autoritare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
10. Europa de Mijloc în lumea nouă . . . . . . . . . . . . . 57
11. Rusia bolşevică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
12. Criza economică mondială şi căutarea căilor
de salvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
13. Zdruncinarea lumii coloniale . . . . . . . . . . . . . . . . 71
14. Nazismul în Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
15. A doua jumătate a anilor treizeci – viaţa în
perioada interbelică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
16. Consolidarea regimului Bethlen în Ungaria . . 87
17. Societate şi mod de viaţă în Ungaria
în perioada interbelică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
18. Influenţele crizei economice mondiale
în Ungaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
19. Străduinţe şi constrângeri înainte de
al Doilea Război Mondial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
III. Al Doilea Război Mondial . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Imperiul nazist îşi întăreşte poziţia . . . . . . . . .
21. Dominarea aliaţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Victoria aliaţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Caracteristicile şi ororile celui de-al Doilea
Război Mondial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tort4_roman 1-148-korr 2.indd 3

110
110
117
123
128

24. Intrarea Ungariei în război . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
25. Ungaria în infernul războiului mondial . . . . . 138
26. Ocupaţia germană, regimul de teroare al
„Crucilor cu săgeţi” şi catastrofa războiului . . 143
IV. Lumea bipolară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
27. Începutul războiului rece . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
28. Destrămarea sistemului colonial şi anii
războiului rece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
29. Opoziţie şi destindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
30. Micul război rece şi criza sistemului sovietic . . 167
31. Prăbuşirea lumii bipolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
32. Experiment democratic şi pregătirea dictaturii
comuniste în Ungaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
33. Edificarea dictaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
34. Epoca Rákosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
35. Revoluţia şi lupta pentru libertate din 1956 196
36. Represalii şi consolidare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
37.„Cea mai veselă baracă”, perioada
comunismului de tip „gulaş” . . . . . . . . . . . . . . . . 207
38. Criza socialismului în Ungaria . . . . . . . . . . . . . . 212
39. Schimbarea de regim în Ungaria . . . . . . . . . . . 217
V. Avantajele şi grijile lumii globale . . . . . . . . .
40. Transformarea economiei şi a societăţii în
a doua jumătate a secolului al XX-lea . . . . . .
41. Probleme globale – natură şi societate . . . . .
42. Probleme globale – condiţii demografice . .
43. Formarea şi structura Uniunii Europene . . . .
44. Funcţionarea democraţiei maghiare . . . . . . . .
45. Relaţii demografice în Ungaria secolului
al XX-lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46. Naţionalităţi şi etnii în Ungaria secolului
al XX-lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47. Situaţia maghiarilor ajunşi în minoritate în
secolul al XX-lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48. Transformări sociale în Ungaria secolului
al XX-lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel cronologic sincron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224
224
229
234
239
245
249
253
259
265
269

10/2/07 9:26:02 AM

Prefaţă

Caracterul novator al volumului. Cititorul ţine în
mână un manual de istorie care face încercarea de
a prelucra, bazat pe izvoare, trecutul istoric, și oferă
posibilitatea predării istoriei pe baza activităţii elevilor.
Manualul situează în centrul său îndeplinirea cerinţelor
noi de examinare conform programei școlare și de
bacalaureat. Esenţa noilor cerinţe de examinare este
dezvoltarea deprinderilor și capacităţilor, începând
cu înţelegerea textului, trecând prin analiza izvoarelor și ilustraţiilor, ajungând la percepţia nuanţată
și la deprinderea polemicii, precum și la prelucrarea
nouă și eficientă a cunoștinţelor, pe baza diferitelor
tipuri de activităţi ale elevilor (individuale, de grup
și proiecte etc.).
Această modificare, care pare a fi simplă, pretinde
însemnate schimbări, atât în desfășurarea orelor, cât
și în structura manualului, schimbări care devin indispensabile mai ales datorită timpului limitat asigurat în
cadrul orelor de predare. Acumularea cunoștinţelor de
către elevi, individual sau în grup, analiza izvoarelor,
înţelegerea și discutarea întrebărilor, temelor este un
proces care necesită timp și pe care autorii – ţinând
seamă de cerinţele programei școlare – au trebuit să-l
facă posibil în mai multe feluri.
Poate transformarea cea mai spectaculoasă este
micșorarea drastică a textului tradiţional de manual.
Textele de cca o pagină și jumătate pe lecţie conţin,
în principal, ceea ce trebuie învăţat realmente, adică
trebuie înţeles. Aceste texte oferă acele cunoștinţe,
alcătuite din fapte și conexiuni, despre epoca sau
problema respectivă, care trebuie aplicate de către
elevi. Prescurtarea, concentrarea și diminuarea semnificativă a materialului lexical (nume, date etc.) nu a fost
o sarcină ușoară. Doar știm cu toţii că, interpretările
multiple ale istoriei pot fi cu atât mai bine înţelese,
cu cât cunoaștem mai detaliat evenimentele. Cu cât
concentrăm materialul, cu atât ne apropiem de frazelecheie, de multe ori convenţionale. Conform speranţelor
noastre, am reușit să evităm acest pericol. Acceptarea
reducerii materiei de studiu poate fi înlesnită pentru
noi toţi de constatarea că, puţinul este adeseori mai
mult, dacă reușim cu adevărat să-l predăm elevilor.
Din punctul de vedere al eliberării timpului, al
doilea pas important a fost reducerea semnificativă,
faţă de obișnuit, 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 și schimbările de la sfârșitul secolului al XX-lea, destrămarea lumii bipolare și 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 cunoștinţe, am concura
din nou cu timpul, și plusurile de conţinut (izvoarele,
ilustraţiile, figurile și hărţile) din carte nu ar ajuta, ci
ar dăuna. Cele două modificări – reducerea textului
și 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 și a altor ramuri (istoria
economiei, demografiei, socială și a modului de trai
etc.). O exigenţă de demult și de către mulţi formulată
este restrângerea supraponderii istoriei politice, ceea ce se
solicită și de la manuale. Am dorit să ne debarasăm de
acea pseudo-soluţie ca, în interesul îndeplinirii acestei
cerinţe, să adăugăm la materia, și așa imensă de istorie
generală, părţi voluminoase de istorie a modului de
viaţă, a știinţei, și astfel să se arate prea puţine șanse
pentru însușirea lor, întrucât istoria politică, din capul
locului, consumă timpul. Ne-am ferit și de a percepe
drept istorie a artei, frazele-cheie anexate listei celor
câteva duzini de artiști și savanţi. Renunţând la metodele de mai sus, am încercat să rezolvăm problema
– precum am mai amintit – reducând semnificativ
cantitatea lexicului, și astfel, a rămas timp și 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 sfârșit de an și de pregătire pentru bacalaureat, s-a
înglobat în materia manualului. Sursele istorice indică
restrângerea istoriei politice în plan secund, înţelegerea
epocii discutate este înlesnită și de oferta pornind de
la istoria dreptului, trecând prin istoria economiei și
ajungând la modul de viaţă.
Structura manualului. Lecţiile sunt de triplă
compartimentare: textul de manual, de cca o pagină
și jumătate, este urmat de arhiva, conţinând izvoarele,
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Prefaţă
ilustraţiile, hărţile schematice și tabelele, destinate
prelucrării, și 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
și în ce mod. Izvoarelor le sunt conectate întrebări,
teme, astfel că toate sunt potrivite pentru însușirea
deprinderilor și 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
(și 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 conștient 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, și menţionarea formelor posibile de
activitate școlară legate de prelucrarea acestora. Am

/ 5

menţionat, la sfârșitul întrebărilor și temelor, cu litere
de culoare albastră, formele de prelucrare recomandate de noi.
Metodologia de mai sus se poate regăsi și în a treia
unitate, la punctele de vedere. Aici însă accentul se situează pe formarea opiniei independente și nuanţate.
În punctele de vedere, elevii pot face cunoștinţă 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 și reprezintă totodată acel ceva, cu care se
vor întâlni neîntrerupt și în viaţă: problemele pot fi
abordate din mai multe puncte de vedere. Aceste
opinii propun o ofertă și profesorul de specialitate
decide cât poate sau vrea să încorporeze din aceasta,
în munca de la ore.
Este important a se conștientiza că materialul
din cadrul arhivei și al punctelor de vedere servește
prelucrarea, înţelegerea și formarea opiniilor independente, și nu reprezintă conţinuturi care vor trebui
memorate.
Publicăm manualul nostru în speranţa că solicităm
mai puţin, dar oferim mai mult, și prin aceasta munca noastră ajută ca istoria să fie mai inteligibilă, mai
palpitantă, mai accesibilă la introspecţie, și astfel, să
devină pentru fiecare elev, o materie mai îndrăgită.
Kaposi József și 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
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I. Primul Război Mondial,
revoluţiile și păcile
1. Primul Război Mondial
IZBUCNIREA RĂZBOIULUI La începutul secolului al XX-lea,
în Europa au luat naștere două sisteme de alianţă, opuse unul
celuilalt: Antanta, concentrând Franţa, Rusia și Marea Britanie,
și Tripla Alianţă (mai târziu: Puterile Centrale), cuprinzând
Germania, Monarhia Austro-Ungară precum și 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, și
Marea Britanie, stopată în dezvoltarea industrială, precum și
Franţa în curs de desprindere. Germania pretindea parte
din coloniile ce asigurau supremaţia mondială, pe când
francezii și englezii, care le stăpâneau, nu cedau.
Dincolo de contradicţia de bază între părţi s-au
manifestat numeroase conflicte de interese: pe francezi, revanșa îi anima de decenii, dorinţa de ripostă
faţă de germani: voiau să recâștige Alsacia și Lorena
(Lotaringia). Rusia dorea să avanseze către Balcani,
periclitând astfel siguranţa Monarhiei.
Pretextul pentru declanșarea războiului l-au oferit
detunăturile de pistol declanșate 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 moștenitor al tronului.
Întrucât marile puteri au considerat că a sosit vremea
confruntării, nemţii au îndemnat Monarhia, iar rușii pe
sârbi, spre o atitudine hotărâtă. În conformitate cu
aceasta, Monarhia a adresat un ferm ultimatum Serbiei, iar sârbii și-au asumat răspunderea respingerii
acestuia. Monarhia a declarat război Serbiei (28 iulie
1914). Conform tratatelor de alianţă – întrucât și celelalte mari puteri considerau prielnic momentul pentru a-și realiza ţelurile – în decurs de câteva zile aproape întreaga Europă era în război (din partea Antantei:
Rusia, Franţa și Marea Britanie, din partea Puterilor
Centrale: Germania, Monarhia Austro-Ungară și, în
curând, și Turcia). A izbucnit războiul mondial.

rapide, armatele s-au îngropat în tranșee, apărând
războiul de poziţie.
Comandamentul de armată german ar fi dorit să-și
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 rușilor va fi stăvilită de
trupele Monarhiei. Dar rușii au mărșăluit mai repede
decât se aștepta, astfel forţe germane au trebuit să
fie dislocate în răsărit, și francezii au stopat trupele
germane la 22 km de Paris, în așa-numita primă bătălie
de la Marna (septembrie 1914).
În anii următori, războiul s-a desfășurat cu succes
alternativ: când una, când cealaltă parte străpungea
frontul, fără ca vreuna să poată tranșa 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 și 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 tranșee 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 și ma- telecomunicaţii. Intenţia ruperii fronturilor reclama,
joritatea oamenilor așteptau 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 greșit! Când au Dintre numeroasele inovaţii, avioanele, blindatele și
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, conduȘi soldaţii au suferit o decepţie. Cu noile arme, când la un mod de operare mai mobil. Avionul era
socoteau ei, războiul se va sfârși degrabă, dar s-a folosit la început doar pentru recunoaștere, mai apoi,
întâmplat exact contrariul. Puterea de foc crescută cu mitraliere la bord, se purtau lupte aeriene și se
a sporit șansele 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 și de
performanţele din spatele fronturilor care asigurau
aprovizionarea. Ţările aflate în luptă și-au pus întreaga
economie naţională în slujba războiului, și-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 prăbușit Rusia, care dispunea de cele mai reduse rezerve și a cărei participare
la război, ca urmare a revoluţiei din februarie 1917, se
diminua treptat. Semnele epuizării se manifestau și în
Monarhia Austro-Ungară și 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 eșuat. Astfel, Germania nu
ajungea la materiile prime, pe când Anglia putea face
rost de rezerve nelimitate, din Statele Unite și din

/ 7

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 – uriașul
american a devenit interesat, din ce în ce mai mult,
de victoria Antantei. Statele Unite se mai temeau și
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 și 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 reușit să atragă
și 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 și umană
a Antantei s-a manifestat din ce în ce mai mult, iar în
toamna anului 1918, apărarea Puterilor Centrale s-a
prăbușit. Au solicitat armistiţiul (Monarhia a semnat
capitularea fără condiţii, la 3 noiembrie, Germania,
la 11 noiembrie), și cu aceasta au recunoscut că au
pierdut războiul.

Arhiva
IZBUCNIREA RĂZBOIULUI
Belgia

1

Olanda

Anglia
Statele Unite

Franţa

Germania
Japonia
Spania

Marile puteri și 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 și 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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Kiev

Viena
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Budapesta
1914
1914
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I
8,2
9,0
1916
Bucureşti
0,6
RO MÂN
1,0
SERBIA BULGARIA
1915
0,28
Roma
Alianţe înainte de 1914
1914
0,95
1915
0,21
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5,60
Planul Schlieffen
T U R C I A
GRECIA
1914
0,5
1917
1914 Data intrării în război
1,0
0,23
4,4 Forţele mobilizate la începutul războiului (milioane de persoane)
0,23
8,2 Forţele mobilizate în totalitate pe parcursul războiului (milioane de persoane)
T

188

IA

2

FRANŢA

A

L

I

A

Sisteme de alianţă și raporturi de forţe în 1914
Sisteme de alianţă şi raporturi de forţe în 1914

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 numește textul drept junii turci! Formulaţi, conform propriilor constatări,
ce urmează în ceea ce privește
programul organizaţiei!, Identificaţi, utilizând cunoștinţele istorice,
metodele caracteristice ale organizaţiei și reuniţi exemple concrete
din activitatea altor organizaţii cu
caracter asemănător! [R]

„Anexarea Bosniei și Herţegovinei este doar una dintre loviturile pe care dușmanii
Serbiei vor s-o dea ţării noastre. Numeroase lovituri au precedat-o și o vor urma.
Este nevoie de muncă și pregătiri, pentru ca noul atac să nu prindă iarăși 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 conștiinţei naţionale,
exerciţii fizice, extinderea pregătirii fizice și 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, și doar o parte a poporului nostru
suferă sub jugul lor înrobitor. Dar vin junii turci dinspre nord, mult mai înspăimântători și mai periculoși, decât cei vechi, vin împotriva noastră dușmanii noștri din
nord, mai civilizaţi, mai avansaţi economic (…)
Narodna Obrana proclamă poporului, că Austria este dușmanul nostru principal
și 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
și în sursă, a fost unul dintre
cauzele eșecului planului Schlieffen! Motivaţi-vă explicaţia! [O]

„Toţi scriitorii militari (…) sunt de acord că Moltke [Helmuth
Moltke, șeful marelui stat major german între 1906 și 1914]
a consolidat aripa stângă sau de apărare în Alsacia și Lorena, faţă de cum o proiectase Schlieffen [Alfred von Schlieffen, șeful marelui stat major german între 1891
și 1906], și că a făcut-o în detrimentul aripii drepte, care juca un rol hotărâtor, și
care (…) ar fi trebuit să măture armatele franceze în spatele fortificaţiilor lor de
la graniţa din răsărit și 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
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Sankt Petersburg
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VIII. 1914.
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(1914-18)
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Roma
V. 1915.
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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 – și Schlieffen cu atât mai mult – nu a dispus niciodată de atâtea corpuri
de armată și 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 și dincolo de
aceasta, grupurile noastre avansate de armată au fost atacate de forţe militare
inamice între Meaux și 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. Dușmanul nu ne-a urmărit nicăieri trupele. Până acum, prada din aceste lupte: 50 de tunuri și 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 și a 3-a
germane din faţa aripii noastre stângi și a grosului armatei noastre. Acum urmează
armata a 4-a inamică, armata care (…) și-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 și dezavantaje a avut faptul că
Germania a fost constrânsă la
război, pe două fronturi! Descoperiţi ce rol a jucat blocada navală în mersul războiului, și în primul
rând, cui i-a dăunat! Stabiliţi ce
scop a servit războiul submarin!
Definiţi ce rol a avut intrarea unor
ţări în desfășurarea 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
lipsește din conţinutul comunicatului german! Definiţi ce este
acel ceva, de importanţă fundamentală, ce lipsește din conţinutul
comunicatului francez! [O]

7
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8

NOI TRĂSĂTURI ÎN
PURTAREA RĂZBOIULUI

Explicaţi de ce a luat naștere războiul tranșeelor! Stabiliţi ce efect
a provocat printre soldaţi! Formulaţi, pe scurt, în ce mod apariţia
fronturilor lungi, a armatelor de milioane și 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 tranșee,
atac cu gaze
și luptă aeriană pe frontul de vest
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„(…) În 8 august, dimineaţa devreme, englezii și francezii
au pornit un atac între Albert și 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 și Luce. Diviziile noastre ce staţionau acolo au permis
să fie scoase din poziţie. (…) Trupele noastre, care la Moreuil încă își continuau
vitejește 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 și ofiţerii de front,
ca să discut cu ei evenimentele, în amănunt. Mi-au raportat strălucitoare fapte
de eroism, dar mi-au descris și acţiuni pe care, trebuie să o spun deschis, nu le
credeam posibile în armata germană: soldaţii mei s-au predat unor cavaleriști
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”, și „prelungiţi războiul”. Aceste cuvinte s-au repetat și mai târziu. În multe
unităţi, ofiţerii nu mai aveau influenţă, doar înotau cu curentul. (…) 8 august a
Afiș 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
afișului! Stabiliţi ce fel de ţel
slujește afișul și însumaţi mijloacele pe care le folosește![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 același timp, de partea Antantei lupta și Rusia.
Să reunim, pe baza documentelor, răspunsurile posibile și să le ordonăm după diverse cauze și 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, și vrea să-și
folosească submarinele ca să scufunde toate
navele care ar încerca să se apropie de porturile
Marii Britanii și Irlandei, de ţărmurile vestice ale
Europei, chiar pe Marea Mediterană, de porturile
controlate de dușmanii 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
și scufundat într-un mod asemănător și 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 și popoarelor
Statelor Unite; să accepte formal situaţia de
beligeranţă la care a fost constrâns; și să facă
neîntârziat pași, nu numai pentru situarea ţării
într-o și mai puternică poziţie de apărare, ci
angajându-și întreaga autoritate, precum și sursele de putere, să urmărească a forţa Guvernul
Imperiului German la încheierea războiului.(…)”
(Mesajul președintelui 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 eșecul 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 și deplasa materiale de război, fapt despre care călătorii – printre ei 120
cetăţeni americani – nu aveau cunoștinţă. Comandantul submarinului U-20 german, însă
știa, drept pentru care au scufundat nava fără somaţie prealabilă. Churchill, conducătorul
flotei engleze, rechemase până și 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 și strategic al scufundării navei! [O]

Prin ce fapte justifică președintele 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 și cele mai
ascuţite tensiuni sociale. Ţăranii, ba chiar și animalele
lor de tracţiune, au participat la război, producţia agrară
a regresat, aprovizionarea s-a degradat, mai ales la
orașe. Societatea obosise deja la sfârșitul anului 1916,
oamenii erau sătui de război. În același timp, în Rusia
lipseau canalele politice de descărcare a tensiunilor
sociale (parlamentarism, presă liberă etc.), și exista
un partid puternic, bine organizat (bolșevicii), care
tindea la răsturnarea prin forţă a puterii.
Grevele, manifestaţiile s-au permanentizat, și când
soldaţii nu au mai vrut să tragă în mulţime, sistemul
ţarist s-a prăbușit. Chiar și 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 (ţărăniști), dispunând de o semnificativă bază
de masă, și de către menșevici (social-democraţi).
Social-democraţii revoluţionari, bolșevicii, se opuneau
unanim sistemului constituţional în formare și 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, și care, în condiţiile haotice existente,
aveau și 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 și menșevici. Sovietele nu și-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
și să împartă pământul, conform dorinţei ţărănimii,
care constituia majoritatea decisivă a societăţii ruse.
Guvernul a garantat prin lege libertăţile cetăţenești,
dar nu a încheiat pacea și 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 și menșevici), dar
problemele de bază nu au putut fi rezolvate nici în
continuare. Nu s-a împărţit pământul și nu au ieșit 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 prăbușit rapid.

ploatând situaţia în curs de înrăutăţire. Pe lângă
imaginea viitorului, bazată pe egalitate și democraţie, propaganda bolșevică promitea tocmai ceea ce
menșevicii și eserii nu au realizat din programul lor:
pace și pământ. (Îndeplinirea ambelor promisiuni era
îndoielnică, fiindcă preluarea puterii însemna război
civil, iar partidul avea cu totul alte planuri în privinţa
împărţirii pământului.)
Bolșevicii au câștigat teren cu propaganda lor mai
ales în sovietele care funcţionau în orașele mari, dar
în ansamblul ţării, aceasta nu le-a reușit. În contrast cu
bolșevicii, Kerenski a încercat să se sprijine pe cercurile
militare, dar planul său a eșuat, pentru că, în opinia
fostului corp ofiţeresc ţarist, nu exista o diferenţă
considerabilă între menșevicii intraţi la guvernare și
bolșevicii care ameninţau puterea guvernului. Guvernul Provizoriu era atacat și din stânga și 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, bolșevicii au
preluat puterea la Sankt Petersburg de la guvernul
care nu dispunea de o forţă publică semnificativă
(25 octombrie), fapt care a și fost votat de congresul
sovietelor. Odată cu declararea preluării puterii s-a
adoptat un decret (hotărâre) asupra păcii și a pământului: adică s-a hotărât ieșirea imediată din război,
și, 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 bolșevicii au
ieșit victorioși. 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 și-au
alăturat mase considerabile ale ţărănimii. Victoria lor
a fost determinată de faptul că, din cauza războiului
și 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 (și al căror ţel era realizarea cu forţa a
dictaturii proletariatului) considerau ca etalon partidul
bolșevic al lui Lenin, și linia sa ideologică și 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 și 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 și-a pierdut șansa victoriei.
Când, la începutul lui noiembrie, în întreaga ţară au
PRELUAREA PUTERII DE CĂTRE BOLȘEVICI În timp pornit mișcări împotriva războiului și a puterii, cercurile
ce Guvernul Provizoriu, la presiunea Antantei, nu a conducătoare ale vechii Germanii s-au retras în fundal.
ieșit din război și, din cauza reţinerilor menșevicilor, Sub influenţa revoluţiei berlineze, împăratul a abdicat
nu a împărţit pământul, bolșevicii au profitat, ex- (9 noiembrie), și 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 și revendicările revoluţionare
tot mai radicale purtau în sinea lor pericolul slăbirii,
în continuare, a puterii centrale și pericolul războiului
civil. Germania a ajuns la răscrucea dintre democraţie, anarhie și dictatura pe care voiau s-o realizeze
extremiștii. Social-democraţii însă, care dispuneau
de puternice cadre organizatorice, care aveau un
rol conducător și în guvern, au reușit, cu ajutorul
partidelor burgheze, sprijinite pe însemnate pături
mijlocii, să rămână stăpâni pe situaţia critică și au
apărat democraţia. Faptul a fost posibil și 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 – deși nu se entuziasma pentru
social-democraţi și democraţia burgheză reprezentată de ei – a recunoscut diferenţa dintre aceștia și
comuniști, 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 și al maselor, regimul
de guvernământ s-a confruntat cu succes și 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
conștiinţe și organizări a proletariatului, a transferat puterea
în mâna burgheziei, în cea de a doua etapă, care trebuie să dea puterea în mâna
proletariatului și 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 și, în final, că aceasta manifestă o
atitudine credulă, și nu una conștientă, faţă de guvernul capitaliștilor, de cei mai
înrăiţi dușmani ai păcii și 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, și anume, pentru moment, într-o minoritate redusă faţă
de blocul tuturor elementelor mic burgheze, aflat sub influenţa burgheziei și care
transpune această influenţă asupra proletariatului. (…)
Cât timp ne aflăm în minoritate, săvârșim munca de criticare și de elucidare a
greșelilor, dar, în același 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 afiș. Semnificaţia inscripţiei: Lenin
a trăit, Lenin trăiește, Lenin va trăi!
Drept ce fel de personalitate
îl prezintă afișul pe conducătorul bolșevic? Ce simboluri pot
fi văzute pe afiș? [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

Tort4_roman 1-148-korr 2.indd 13

regim constituţional

dictatură de dreapta

În ce grupe putem împărţi
forţele politice ale Rusiei la
1917? Poziţia căror partide era
întărită de „moștenirea” ţaristă și
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 și Moscova, cucerirea puterii, răsturnarea guvernului. Trebuie cumpănit cum să agităm în interesul acestora
astfel încât să nu folosim aceste expresii în presă.(…)
A aștepta majoritatea „formală” a bolșevicilor este o chestiune naivă: nici o
revoluţie nu o face. Nici Kerenski și tovarășii săi nu așteaptă, ci pregătesc cedarea
Petrogradului. Trebuie să curmăm tocmai ezitările jalnice ale Consiliului Democratic,
și tocmai acestea vor pune capăt răbdării muncitorilor petrogrădeni și moscoviţi!
Istoria nu ne-o iartă, dacă nu punem acum mâna pe putere.(…)
Dacă punem mâna pe putere, simultan la Moscova și Petrograd, vom învinge
Ce tactică recomandă Lenin?
Să analizăm cum a apreciat necondiţionat și incontestabil.” (Scrisoarea lui Lenin către conducerile de partid de
Lenin legătura dintre principii și la Petrograd și Moscova, septembrie 1917)

politică? [R]

5

„Popor rus, marea noastră patrie se prăpădește!
Se apropie ora finală!
Eu, generalul Kornilov (…) declar că Guvernul Provizoriu, la presiunea majorităţii bolșevice sovietice, acţionează în consens cu planurile statului major
german. (…)
În acest moment ameninţător, recunoașterea pieirii inevitabile a ţării îmi
poruncește 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 și jur că, prin învingerea dușmanului, voi face posibilă
convocarea Adunării Constituante, unde poporul poate decide asupra propriului
destin, și, el însuși, își poate alege forma de stat.”

Ce sentimente dorește să
influenţeze apelul? Definiţi
pe cine ţintește Kornilov! Adunaţi
referirile din atacul său! Faceţi
cunoscut, în final, cărei forţe politice i-a întărit situaţia atacul său
și 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
bolșevică! [R]

„1. Proprietarea funciară este abolită imediat și fără răsPRELUAREA PUTERII DE
cumpărare.
CĂTRE BOLȘEVICI
2. Până la întrunirea Adunării Constituante, dispunerea de
proprietatea funciară, de asemenea, de toate pământurile domeniilor coroanei,
mănăstirilor și eclesiastice, împreună cu înzestrarea lor vie sau moartă, cu clădirile
gospodărești și toate accesoriile lor, trece în mâna comisiilor funciare de plasă și
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 președinţilor
acestor comisii, adică de Consiliul Comisarilor Poporului.
Controlul activităţii comisarilor poporului și dreptul demiterii comisarilor
poporului se exercită de congresul pe întreaga Rusie al sovietelor deputaţilor
muncitorilor, ţăranilor și soldaţilor, și de Comitetul său Executiv Central.”(Decret
asupra pământului și 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 și 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 bolșevicul Troţki încheierii păcii de
la Brest – Litovsk și 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 și soldaţi berlinezi! Consolidaţi puterea pe care voi
aţi câștigat-o! Deasupra Berlinului flutură flamura roșie! Dar
lumea, care până acum urmărea dacă vă veţi rezolva sarcina,
deja acum privește cum o rezolvaţi! Pentru desăvârșirea 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
socialiști guvernamentali! Timp de patru ani, aceștia au sprijinit burghezia, și nici
acum nu pot face altceva, decât să continue același lucru. Nu vă încredeţi în cei care
socotesc că, din funcţia de cancelar și 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, și 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 și care înseamnă un pas către înfăptuirea revoluţiei socialiste. (…)” anume vrea să-și 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 și a soldaţilor neproletari. Dezarmarea tuturor indivizilor aparţinând claselor dominante.
2. Rechiziţionarea de către consiliile muncitorilor și soldaţilor, a întregului stoc
de arme și muniţii, precum și a uzinelor din industria de război.
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Să ordonăm revendicările
și ţelurile lor! Să stabilim ce
dorește, în totalitate, să realizeze
programul! Să evidenţiem cum
se raportează la proprietatea industrială, comercială și agricolă!
Să formulăm, pe scurt, ce fel de
organizaţie statală se putea forma
pe baza programului! Să stabilim
pe ce fundament dorește 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
bolșevismului 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 prăbușit. A trebuit să percepem că mecanismul acţionează și că asigură
funcţionarea aprovizionării cu alimente, și a economiei. (…) Noi, poate nici nu
am fi putut realiza asta, am avut nevoie de colaborarea pricepută a specialiștilor.
Dacă am fi îndepărtat conducătorii experimentaţi din funcţiile imperiale, și dacă
ar fi trebuit să ocupăm aceste posturi cu oameni care nu dispun de cunoștinţele
și experienţele necesare, totul s-ar fi sfârșit în decurs de câteva zile.” (Ebert, 25
noiembrie 1918)

Puncte de vedere

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

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

La 7 noiembrie 1917, atât în viaţa Rusiei, cât și 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 și interpretarea marii zile.
Duzini de filme, romane și 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 și, în realitate, aceste momente nici
nu au avut loc. Părerile sunt divergente și despre caracterul transformării în
sine: la 7 noiembrie a avut loc o revoluţie, sau numai o preluare bolșevică 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 prăbușit 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 și 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 părtași 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 și de puci! Să descoperim asemănările și
deosebirile! Să căutăm exemple istorice pentru cele două noţiuni și să le comparăm după cauze și consecinţe! [S]

14
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3. Păcile care încheie războiul mondial
PROPAGANDĂ ȘI TENTATIVE DE PACE Fiecare parte
beligerantă își urma interesele de dominare, care
corespundeau uneori cu scopurile afișate propagandistic, ca dobândirea Alsaciei și Lorenei, în cazul
francezilor, dar servind, de multe ori, doar la formarea imaginii dușmanului. Pe seama germanilor și a
popoarelor Monarhiei s-a stabilit drept ţel, eliberarea
de sub oprimarea ţaristă rusă, în vreme ce, pe seama
francezilor și englezilor – într-un mod caracteristic,
în alianţă cu ţarismul – extinderea democraţiei și
libertatea naţiunilor oprimate. Și natural – la nivelul
afirmaţiilor – fiecare parte milita și pentru realizarea
păcii durabile, evident pentru pacea trainică care să
servească propriilor interese.
Deja din 1915 au avut loc mai multe tentative
pentru sfârșirea 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 sfârșit printr-un eșec.
La începutul anului 1918, președintele american
Wilson a elaborat un program de pace constând din
14 puncte. Faimoasele puncte wilsoniene propagau
principiul comerţului liber și 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 firește, că învingătorii
înclinau, cu atât mai puţin, spre compromis.

realitate se străduiau să-și realizeze interesele de dominare. La conferinţa de pace convocată în ianuarie
1919, la Paris, cu ocazia redesenării hotarelor, odată
cu năzuinţele marilor puteri și cu stoparea răspândirii
bolșevismului, principiile wilsoniene ale autodeterminării naţionale au fost marginalizate. Deciziile erau
luate, în principal, de francezi (Clémenceau) și englezi
(Lloyd George), întrucât Statele Unite (Wilson) nu erau
realmente interesate în teritoriu, iar italienii (Orlando)
nu-și puteau valida voinţa. Francezii au intenţionat,
în primul rând, să facă Germania inaptă de revanșă, cât timp pe britanici îi motivau, mai cu seamă,
chestiunile coloniale. Pe învinși 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 și 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
liniștitor. 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 și românilor, celor din
urmă, Ardealul și estul Ungariei, până la Tisa. La sfârșitul 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 bolșevice. Noua CeMonarhia Austro-Ungară multinaţională, minorităţile hoslovacie, Iugoslavia, Polonia și România mărită
care dispuneau, dincolo de hotarele imperiului, de state păreau potrivite pentru aceste roluri. Aveau nevoie
naţionale-mamă – ca românii și sârbii – priveau spre de sprijinul Franţei împotriva germanilor și doreau să
acestea încă dinainte de război. Cehii și croaţii, care îndepărteze masele de ideile bolșevice, prin realizarea
trăiau în interiorul hotarelor imperiului, în speranţa celor mai îndrăzneţe vise naţionale.
unei mai mari independenţe, în general, își 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 și germane, dar totodată, Monarhia le noilor state ale teritoriului. Firește, 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, și nici
în privinţa independenţei, iar Germania și Rusia păreau nu va putea stăvili bolșevismul. Dar creatorii noilor
să slăbească. S-au întărit tendinţele de separare.
state, precum Masaryk, îi linișteau pe sceptici prin
Dintre politicienii naţionalităţilor mai mulţi au schiţarea colaborării economice și politice viitoare.
emigrat – precum cehii Masaryk și Beneš – și care au Fisurile din sistem au reieșit deja cu ocazia înfiinţării
încercat, la Paris și Londra, să-i câștige 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. Desfășurau o propagandă continuă împotriva Germania (Anschluss), de aceea, acest fapt a fost
Monarhiei, care, pe lângă critica reală conţinea și interzis prin Pacea de la Saint-Germain.
falsuri. Propaganda lor a fost favorizată de faptul că,
în cercurile engleze și franceze, mulţi simpatizau cu ei. NAȘTEREA 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 și britanic, adică,
având în vedere fondul, le-au transformat în colonii
proprii. Prin cedarea de teritorii semnificative, au vrut
să-i satisfacă pe greci și italieni, pe socoteala turcilor.
Faţă de guvernarea sultanului, dispusă să accepte pacea, ofiţerii au declanșat o răscoală și au proclamat
republica. Mișcarea naţională condusă de Kemal
pașa, pe de o parte, a modernizat Turcia (separarea
stat și religie, parlamentarism, egalitatea femeilor,
obiceiuri europene și introducerea alfabetului latin),
pe de altă parte, s-a opus armat trupelor Antantei
gata să intervină conform înţelesului păcii.
Întrucât puterile apusene – ca și 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 desfășura în teritorii cu populaţie mixtă,
și, pe lângă forţele regulate, și 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 pașa 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 președintelui 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
și religioasă, precum și în presă. Statele succesorale
și-au asumat obligaţii și 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 și pe faţă.
2. Deplina libertate a navigaţiei pe mările din afara apelor teritoriale, atât în
timp de pace, cât și 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
și stabilirea de condiţii comerciale egale pentru toate acele naţiuni care își aduc
contribuţia la pace și se asociază la menţinerea ei.
4. Oferirea și 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 și 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
aceeași 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 și părţile sale invadate trebuie
timpul tratativelor de pace. Pentru adeverestabilite.
Acea nedreptate, cauzată de Prusia Franţei, la 1871, în privinţa Alsaciei –
rirea pretenţiilor cehești au folosit memoria
statului morav de odinioară, „Imperiul Marii Lorenei, și 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 și 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 și Muntenegru trebuie evacuate; teritoriile ocupate trebuie
e îndreptăţită folosirea acestui
restituite;
Serbiei trebuie să i se asigure o ieșire liberă și sigură la mare; legătuargument! Motivaţi-vă răspunsul!
rile
dintre
diversele state balcanice trebuie stabilite pe calea înţelegerii pașnice,
Stabiliţi pentru ce au ajuns cehii în
contradicţie și cu ei înșiși! Analizaţi conform liniilor istoricește stabilite ale apartenenţei statale și de naţionalitate;
ce rol a putut juca în deciziile independenţa politică și economică, precum și inviolabilitatea teritorială a difeAntantei, faptul că hotărârile chiar ritelor state balcanice trebuie sprijinită prin garanţii internaţionale.
12. Trebuie garantată suveranitatea totală a părţilor turcești ale prezentului
au fost falsificate! [R]
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Imperiu Otoman, dar pentru celelalte naţionalităţi, care acum trăiesc sub dominaţie turcească, trebuie asigurată siguranţa necondiţionată a existenţei, totala și
netulburata posibilitate a dezvoltării lor autonome.(…)
Dardanelele trebuie menţinute deschise în permanenţă pentru navele și
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 și economică,
și inviolabilitatea sa teritorială, trebuie garantate printr-un tratat internaţional.
14. Prin tratate speciale trebuie înfiinţată societatea generală a naţiunilor, pentru
ca independenţa politică și inviolabilitatea teritorială a statelor mari și mici să fie
deopotrivă asigurată prin garanţii reciproce.” (Din cele 14 puncte ale președintelui
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 și
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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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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Stabiliţi ce scopuri servea memorandumul! Faceţi cunoscut ce natură au instrumentele
folosite de Masaryk în justificarea
punctului său de vedere! Prezentaţi în ce măsură acoperă realitatea
argumentele lui Masaryk! Explicaţi
cauzele motivaţiilor autorului! [R]

„Slovensko, partea de sud a naţiunii (cehe), a fost
ocupată de maghiari și separată foarte devreme de
Cehia și Moravia, deși slovacii și-au recâștigat independenţa, și mai târziu, pentru scurt timp. Până în
secolul al XVIII-lea, maghiarii nu au fost în stare să-i deznaţionalizeze pe slovaci,
pentru că, din punct de vedere cultural, depindeau de slovaci, fapt dovedit și de
limba maghiară; au preluat din slovacă mai multe sute de expresii care indică
noţiuni ale vieţii civilizate. În vremurile din urmă, maghiarii sprijiniţi de Viena și
Berlin, maghiarizează forţat pe slovaci, întocmai cum o fac cu românii, rutenii și
sârbii. Conform expresiei maghiare: slovacul nu e om.” (Memorandumul lui Masaryk
adresat președintelui american Wilson, 31 august 1918)

Însumaţi cu ce fel de tematici
se ocupă pacea! Identificaţi
ce ţeluri politice, de dominare
sunt formulate conform punctelor
păcii! Prezentaţi ce temeri se ascund în dosul enunţării punctelor
păcii! [S]

„Art.61. Teritoriile predate Germaniei conform hotărârilor
preliminare ale Păcii încheiate la Versailles, la 28 februarie
1871, și Tratatului încheiat la Frankfurt, la 10 mai 1871, se
retrocedează sub suveranitate franceză, începând cu armistiţiul de la 11 noiembrie 1918.
Art.80. Germania recunoaște și va respecta cu stricteţe independenţa Austriei
între frontierele care se vor fixa printr-un tratat dintre acest Stat și principalele
Puteri Aliate și Asociate; recunoaște că această independenţă este inalienabilă
fără acordul Consiliului Societăţii Naţiunilor.
Art.81. Germania recunoaște, precum au făcut-o de acum Puterile Aliate și
Asociate, completa independenţă a Statului Cehoslovac, care va include teritoriul
Autonom al Rutenilor la sud de Carpaţi. Declară, consimte că este de acord cu
frontierele acestui stat. (…)
Art.87. Germania recunoaște, precum au făcut-o Puterile Aliate și Asociate,
completa independenţă a Poloniei. (…)
Art.119. Germania renunţă, în favoarea principalelor Puteri Aliate și Asociate la
toate titlurile asupra posesiunilor sale de peste mări. (…)
Art.160. Începând cu cel târziu 1 martie 1920, armata germană nu poate avea
mai mult de șapte divizii de infanterie și 3 divizii de cavalerie. De acum, efectivul
total al armatei statelor ce alcătuiesc Germania nu va trebui să depășească 100
de mii, contingente de soldaţi și ofiţeri, incluzând și trupele anexe, și va sluji
exclusiv menţinerea ordinii în teritoriul ţării și la poliţia frontierelor. – Efectivul
total de ofiţeri, inclusiv membrii statului major, oricare i-ar fi componenţa, nu
poate trece de patru mii. – Marele stat major german și toate celelalte formaţiuni
asemănătoare se dizolvă și nu se pot restabili sub nici o formă. (…)
Art.198. Forţele armate ale Germaniei nu pot dispune de nici un fel de forţe
aeriene militare și maritime.” (Din Pacea de la Versailles, impusă Germaniei, 28 iunie
1919.)
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Hotarul Turciei conform păcii de la Sèvres (1920)
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Destrămarea Imperiului Otoman
Faceţi cunoscut ce puncte de
vedere se validează în stabilirea hotarelor păcii de la Sèvres!
Reuniţi, ce mișcări populare au
provocat Pacea de la Sèvres, mai
apoi cea de la Lausanne! [C]
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Tânărul Kemal pașa în sânul familiei, și politicianul, deja numit Atatürk,
părintele turcilor, la 1927

Stabiliţi în ce măsură oglindesc imaginile, transformările
din viaţa turcilor, legate de Kemal pașa! Motivaţi-vă
constatările! [O]

7

8

„Art.8. Acei cetăţeni cehoslovaci, care aparţin unor minorităţi
9
de rasă, religie sau limbă, de fapt și de drept, beneficiază
de același tratament și aceleași garanţii, ca ceilalţi cetăţeni
cehoslovaci. Anume: au dreptul de a înfiinţa, conduce și controla, pe cheltuială
Stabiliţi dacă egalitatea memproprie, instituţii caritabile, religioase sau sociale, școli și alte instituţii cu caracter
brilor este valabilă! Determieducativ, având dreptul ca, în acestea, să-și folosească liber propria limbă maternă naţi în ce fel s-a impus influenţa
și să-și practice liber religia.
mai puternică a marilor puteri!
Art.9. În acele orașe și circumscripţii în care locuiesc, în proporţie semnificativă, Investigaţi și interpretaţi locul
cetăţeni cehoslovaci, care nu sunt de limbă cehă, guvernul cehoslovac va aproba, învingătorilor și învinșilor în orpe tărâmul învăţământului, înlesniri corespunzătoare, pentru ca atari cetăţeni ganizaţia mondială! Faceţi cunoscehoslovaci să-și poată instrui copiii în propria limbă maternă. Această dispoziţie cuţi factorii răspunzători de diminu împiedică guvernul cehoslovac în a face obligatorie predarea limbii cehe.
nuarea eficacităţii organizaţiei!
În acele orașe și circumscripţii în care trăiesc, în proporţie semnificativă, ce- [R]
10
tăţeni cehoslovaci, care aparţin minorităţilor de rasă, de religie sau de limbă,
Structura Ligii Naţiunilor
acestor minorităţi trebuie să li se asipregătirea cazurilor
gure parte rezonabilă din beneficiul
și utilizarea tuturor acelor sume care,
pe seama averii publice, în bugetele
Geneva
de stat, comunale sau altele, sunt
Consiliul Ligii Naţiunilor
destinate pentru scopuri religioase
membri permanenţi: Marea Britanie, Franţa,
sau caritabile.
Italia (1919)
Art.14. Cehoslovacia este de acord
Germania (1926 – 34)
ca fiecare membru al Consiliului Ligii
(membri variabili prin rotaţie, poate adopta numai decizii în
Naţiunilor să aibă dreptul de a atrage
Geneva
unanimitate, are sesiuni anual, sau după necesitate)
Haga
atenţia Consiliului asupra oricărui fel
de încălcare sau a pericolului de neTribunal
Secretariat
respectare a vreuneia dintre aceste
Internaţional
obligaţii, și Consiliul să poată proceda,
(decizie în chestiuni
astfel, și să poată da asemenea instrucGeneva
controversate)
Adunarea Ligii
ţiuni, care, în cazul dat, se arată a fi
Învingători
(1919)
+
admişi
în
Europa:
potrivite și eficiente.
Ungaria (1922), Germania (1926),
În plus, Cehoslovacia își dă conUniunea Sovietică (1934)
simţământul ca, în cazul în care, între
guvernul cehoslovac și oricare dintre
(are sesiuni anuale, sau după necesitate,
câte un vot pentru fiecare stat,
Puterile Supreme Aliate și Asociate,
poate aduce sancţiuni cu majoritate de două treimi)
sau între oricare putere, care ocupă
loc în Consiliul Ligii Naţiunilor, s-ar
ivi divergenţe de opinii referitoare la
chestiuni de drept sau fapt privitoare
la aceste articole, această divergenţă
de opinie, conform articolului 14 din
ţările Pământului
Acordul privind Liga Naţiunilor, se
consideră a fi controversă cu caracter
admitere

acţiune

decizii, sancţiuni

PROTECŢIA
MINORITĂŢILOR
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Puncte de vedere

Ce fel de drepturi asigurau
dispoziţiile de protecţie a
minorităţilor pentru cetăţenii cehoslovaci, care nu erau de naţionalitate cehă! Ce garanţii internaţionale au primit minorităţile!
Comentaţi expresia „minoritate
rasială”! [O]

11

12

internaţional. Guvernul ceh este de acord ca, toate chestiunile litigioase de această
natură, dacă cealaltă Parte o solicită, să fie prezentate Tribunalului Internaţional
Permanent. (…)” (Tratat despre recunoașterea independenţei Cehoslovaciei și despre
protecţia minorităţilor, Saint Germain, 10 septembrie 1919)

Marile puteri europene au considerat, de-a lungul secolelor, Monarhia Austro-Ungară ca o piatră de temelie a
echilibrului european. Dezmembrarea sa nu figura printre obiectivele războiului și, și-au modificat acest punct
de vedere doar în ultima treime a conflagraţiei. Decizia lor a fost influenţată de numeroși factori: revoluţia rusă,
obiectivele războiului, mișcările naţionalităţilor, credinţa în colaborarea noilor state etc.
Disputa continuă de atunci: a fost oare legică totala destrămare a imperiului sau poate fi considerată doar
ca un răspuns greșit al învingătorilor la situaţia actuală?
Explicaţi de ce afirma Palacký despre Monarhie, că
„dacă nu ar exista, ar trebui creată”!
Stabiliţi cum vede Hodža viitorul
Monarhiei! Dezvăluiţi în ce măsură Hodža depășește planul lui
Palacký! Definiţi ce fel de sistem
dorește Hodža să realizeze! Stabiliţi pe baza fragmentului, cum
își imaginează Hodža viitorul! Evidenţiaţi ce probleme ridică soluţia
concepută de Hodža! [R]

„Și ce ne facem noi slovacii, acum, că deasupra Monarhiei Austro-Ungare au
început să tragă clopotele? La această grea întrebare părintele naţiunii cehe,
František Palacký a dat deja răspunsul. El a spus, Monarhia Austro-Ungară a fost
creată realmente ca să fie adăpostul micilor sale naţiuni, și că noi, cehi și slovaci,
avem mare nevoie de ea: dacă nu ar exista, ar trebui creată. Dar Palacký (…) a mai
afirmat că naţiunea cehă (și slovacă) va exista și atunci, când Monarhia AustroUngară nu va mai fi. (…) Această ţară trebuie să fie imperiul egalităţii în drepturi
naţionale. Toate naţiunile să beneficieze de administraţia lor proprie, autonomă.
Într-un teritoriu propriu, liber și independent, fie că este vorba de germani, maghiari, cehi și slovaci, polonezi, ruteni, slavi de sud, români, italieni. Dar pentru
fiecare, doar pe teritoriul său. Despre o asemenea Austrie a spus Palacký, (…) că
dacă nu ar exista, ar trebui creată.” (Articolul lui Hodža „Cadavrul viu”, Slovenský
týždennik, 26 septembrie 1913)

„Puterile Aliate și Asociate au studiat cu cea mai mare atenţie acele note, în care
delegaţia maghiară de pace și-a cuprins observaţiile faţă de condiţiile de pace care
Stabiliţi dacă s-a născut i-au fost remise. În examinarea notelor, Puterile au fost conduse doar de intenţia
vreun răspuns de fond la de a aduce hotărâri conforme cu adevărul și cu înaltele interese încredinţate lor
observaţiile maghiare legate de spre apărare. Dacă rezultatul acestei examinări nu concordă, în trăsăturile sale
pace! Motivaţi-vă constatările! esenţiale, cu contrapropunerile delegaţiei maghiare de pace, motivul este că
Dezvăluiţi ce fel de contraargu- Puterile nu pot fi de acord cu poziţia acestei Delegaţii.
Anume, deși Puterile Aliate și Asociate își exprimă speranţa că, în viitor, Ungaria
mente dorește să infirme, de la
bun început, acest document! va fi unul dintre pilonii securităţii și păcii în Europa – ele nu pot uita, ce răspunPrezentaţi prin ce motivează Pu- dere îi revine Ungariei pentru izbucnirea războiului mondial și, în general, pentru
terile Aliate și Asociate, condiţiile politica imperialistă a dublei monarhii.” (Scrisoarea însoţitoare a Puterilor Aliate și
de pace prezentate Ungariei? [R] Asociate, la observaţiile maghiare [a.n. scrisoare Millerand], 6 mai 1920)

13

Caricatură slovenă din perioada
tratativelor de pace. Textul: Nu vrem
Austria bătrână, calică… Mai degrabă
Iugoslavia tânără, bogată!
Formulaţi, pe scurt, mesajul,
intenţia afișului! Însumaţi
elementele care exprimă intenţia
autorului! Să dezbatem în ce măsură „mesajul” afișului corespunde
realităţii! [O]
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4. Ungaria în războiul mondial, izbucnirea revoluţiei
ÎN RĂZBOI În Ungaria, populaţia a primit izbucnirea
războiului – ca pretutindeni în Europa – la început,
cu mare entuziasm. Partidele maghiare, de la Partidul Naţional al Muncii, aflat la guvernare, până la
Partidul Social-Democrat din Ungaria, aflat în afara
parlamentului, susţineau războiul. Însă, sub influenţa
ororilor războiului și a lipsurilor, atmosfera generală
s-a schimbat în scurtă vreme.
Din cei 8 milioane de soldaţi mobilizaţi de Monarhia
Austro-Ungară, dintr-un total de 54 milioane, aproape
jumătate proveneau din Ungaria. Soldaţii maghiari au
fost angajaţi în număr mare, atât pe frontul de est, cât
și pe cel italian. Ţara a suferit uriașe pierderi umane.
Fronturile și bătăliile războiului mondial (Przemyśl,
Gorlice, Doberdo, Isonzo sau Piave) s-au întipărit, pentru
generaţii, în memoria societăţii maghiare.
Odată cu avansul războiului, condiţiile se deteriorau
vertiginos, și, în final, nici prin sistemul de tichete
nu se mai putea asigura măcar minima aprovizionare
a populaţiei. Valuri de greve au măturat toată ţara.
Pasiunile au fost aprinse de faptul că, înfrângerea
în război, care făcea lipsite de noimă eforturile și
sacrificiile, devenea tot mai inevitabilă.
Începând cu 1916, Partidul Social-Democrat din
Ungaria și Partidul Naţional Radical Burghez, format
în 1914, concentrând intelectualitatea burgheză, precum și Partidul Micilor Agrarieni, care funcţiona de la
începutul secolului, au dat glas opiniei publice antirăzboinice. Și-a ridicat glasul și opoziţia parlamentară,
acum deja împotriva războiului.
Politica tradiţională de independenţă, ajunsă deja
în criză în pragul războiului, a fost completată de
contele Károlyi Mihály, cu un program de stânga:
sprijinea extinderea dreptului de vot și rezolvarea
chestiunii agrare. Károlyi aparţinea puţinilor politicieni
prieteni ai Antantei, și a protestat împotriva războiului.
Din această cauză a devenit tot mai popular. Se avea
încredere în angajamentul său democratic și, în urma
declaraţiilor sale pro Antanta, opinia publică maghiară întrezărea în el pe omul viitorului, care, în pofida
înfrângerii, putea salva Ungaria istorică.

Un proces asemănător s-a desfășurat și în Ungaria.
În octombrie, (la 24), la Budapesta s-a format Consiliul Naţional Maghiar, cu participarea Partidului
Independentist și 48-ist, condus de Károlyi, a Partidului
Naţional Radical Burghez, condus de Jászi Oszkár, și
a social-democraţilor.
REVOLUŢIA RUJELOR (TRANDAFIRULUI) DE TOAMNĂ
În toamna anului 1918, Budapesta flămânzea, iar în
oraș erau tot mai mulţi dezertori. Cei întorși acasă de
pe front și cei care trăiau în mizerie, în spatele frontului,
reclamau extinderea libertăţilor democratice, pământ,
mijloace de trai și, în locul conducerii care pierdea
războiul, voiau o alta, care le va realiza dorinţele.
Consiliul Naţional vedea remedierea problemelor
de politică internă prin extinderea drepturilor democratice și împărţirea pământului. În ciuda înfrângerii
în război, socotea că Ungaria istorică poate fi salvată,
dacă realizează principiile propagate de Antantă, autodeterminarea naţională și democratică. Astfel, în
programul său figura asigurarea drepturilor democratice (de exemplu, dreptul de vot universal, extins
și asupra femeilor), rezolvarea problemei agrare și
concesii semnificative făcute naţionalităţilor.
Mulţimea pestană reclama, din partea suveranului,
numirea lui Károlyi Mihály ca prim-ministru. Întrucât
Carol IV tergiversa, în noaptea de 30 spre 31 octombrie, soldaţii aflaţi la Pesta și-au pus la chipiu ruje
de toamnă în locul blazonului imperial și au ocupat
punctele-cheie ale orașului. În dimineaţa de 31
octombrie, pentru a împiedica radicalizarea evenimentelor, arhiducele Iosif, în numele suveranului, l-a
numit ca prim-ministru pe Károlyi Mihály.

POLITICA INTERNĂ A GUVERNULUI KÁROLYI Zilele care
au urmat revoluţiei promiteau evoluţie, pentru că marea
majoritate a forţelor politice s-au aliniat în ariergarda
noului guvern. Primele măsuri ale cabinetului – independenţa, proclamarea republicii, extinderea libertăţilor cetăţenești – i-au sporit și mai mult popularitatea.
Stabilizarea situaţiei depindea însă de alte probleme, mult mai greu de rezolvat. O necesitate arzătoare
DEZMEMBRAREA IMPERIULUI Când înfrângerea a era îmbunătăţirea aprovizionării. În acest sens nu s-a
devenit evidentă, și, în paralel, planul fragmentării reușit obţinerea de rezultate, ba mai mult, abrogarea
Monarhiei, conducerea a mai încercat salvarea Monar- regulamentelor de război (distribuţie centrală) a detehiei. Carol IV a solicitat pace, în virtutea punctelor riorat pe mai departe – mai ales în capitală – situaţia
wilsoniene, și dorea să reorganizeze imperiul, pe aprovizionării cu alimente și combustibil, ceea ce
baze federaliste. Pentru egoismul păturii condu- a subminat simpatia faţă de guvern.
cătoare maghiare a vremii este caracteristic că, la
Din punctul de vedere al lărgirii bazei revoluţiei și
protestul prim-ministrului maghiar, Wekerle Sándor, al întăririi regimului burghez, rezolvarea problemei
federalizarea urma să fie valabilă doar dincolo de râul pământului ar fi fost fundamentală. Masa de solLajta (deci în Austria).
daţi, constând în majoritate din ţărani, imposibil de
Dar naţionalităţile voiau deja mult mai mult. manevrat, revărsată dinspre fronturi către casă, s-ar fi
Răscoalele naţionale încă nu au izbucnit, pe fronturi, întors mai degrabă și calmată la sate, astfel tensiunile
armata încă era supusă, în bună parte, dar forţele cehe, sociale s-ar fi atenuat semnificativ. Pe de altă parte,
slave de sud și române, care se organizau de partea prin proprietarii-ţărani s-ar fi întărit pătura de mijloc,
învingătorilor, năzuiau deja la formarea noilor state. de importanţă vitală pentru democraţia maghiară
Din cauza temerii faţă de revoluţie, vechea putere s-a burgheză. Chiar și din punctul de vedere al probleretras fără luptă, cedând conducerea și răspunderea mei naţionale, rezolvarea chestiunii agrare ar fi fost
noilor organe, consiliilor naţionale (ceh, austriac importantă, întrucât, prin aceasta – ca ultimă șansă –
etc.), create pe baze naţionale, care se bucurau de guvernul maghiar ar fi putut câștiga naţionalităţile ce
încrederea maselor.
alcătuiau, în bună parte o societate rurală.
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Împărţirea pământului era sprijinită sincer, însă,
numai de Károlyi, de radicalii burghezi și de Partidul Micilor Agrarieni, condus de Nagyatádi Szabó
István. Independentiștii vedeau în aceasta prejudicierea proprietăţii private, iar social-democraţii, tocmai
contrariul, adică întărirea micilor proprietari. Apărută
cu întârziere, legea despre împărţirea pământului,
în lipsă de forţa necesară, nu a putut fi validată de
Károlyi. Exemplul său personal – la Kápolna și-a
împărţit moșiile – s-a dovedit a fi insuficient.

liderii acestora nu sunt dispuși să trateze nici despre
concesii, nici despre autonomie, ci vor să se separe
de Ungaria.
În parte, din motivul propriei convingeri, în parte,
luând în serios propaganda Antantei, Károlyi era de părere că ţara poate conta pe un tratament avantajos din
partea învingătorilor, dacă duce o politică pacifistă și
consecvent democratică. Antanta considera însă, mai
importantă, nu doar larga democraţie, ci nașterea unor
state puternice, în stare să stăvilească bolșevismul.
Situaţia formată ca urmare a raporturilor militare de
EȘEC ÎN POLITICA EXTERNĂ Noul guvern a moștenit forţe (pe însemnate teritorii ale ţării staţionau trupe
înfrângerea în război și toate consecinţele ei negative. române, sârbe, franceze și cehoslovace) influenţa semŢările vecine – mai vechi sau care se formau acum – au nificativ ordinea postbelică. După ce Antanta nu i-a
găsit că a sosit timpul pentru crearea statelor lor apreciat politica și a ocupat noi teritorii – chiar și din
naţionale. Guvernul maghiar situa păstrarea unităţii cele locuite majoritar de maghiari – Károlyi a început
teritoriale a ţării în cadrul unei politici conforme cu să sprijine organizarea apărării, cu întârziere și nu în
așteptările Antantei și într-o largă autonomie oferită mod consecvent. Până atunci însă, eșecurile din politica
naţionalităţilor. Jászi Oszkár, care se ocupa cu proble- externă au subminat deja autoritatea lui Károlyi și astfel,
mele naţionalităţilor, a trebuit să constate curând că și a aranjamentului burghezo-democratic din ţară.

Arhiva
1

2

3

„CĂTRE POPOARELE MELE!
Cea mai fierbinte dorinţă a mea a fost ca, din mila lui Dumnezeu, restul vieţii mele, să-l pot închina lucrării păcii, și să-mi pot ocroti popoarele
de sacrificiile și povara războiului. (…)
Nu mi s-a împlinit acea speranţă, că regalitatea sârbă va aprecia îndelungata
răbdare și dragostea de pace a guvernului meu și își va ţine promisiunea.
Ura împotriva mea și a Patriei mele ridică valuri tot mai înalte. Tot mai nedisimulat
apare, în prim plan, tendinţa care vizează desprinderea teritoriilor inseparabil unite
cu Austro-Ungaria. Un curent nelegiuit se revarsă peste graniţă, care, în partea de
sud-est a Monarhiei, tinde spre zdruncinarea bazelor ordinii de stat, spre clintirea
poporului, de care mă îngrijesc cu atâta dragoste părintească, de la fidelitatea
către casa domnitoare și patrie, spre inducerea în eroare a tineretului, în creștere,
spre aţâţarea la nebunie și la faptele păcătoase ale trădării de ţară.
Această intolerabilă muncă de subminare trebuie oprită, trebuie să punem capăt provocărilor continue ale Serbiei, dacă vrem să menţinem intactă demnitatea
și cinstea Monarhiei mele, dacă vrem să protejăm, de zguduiturile necontenite,
dezvoltarea sa statală, economică și militară. (…)
Prin urmare, pentru statele mele trebuie să dobândesc, cu forţa armată, garanţiile indispensabile ale liniștii interne și continuei păci externe.
În acest ceas solemn sunt conștient de întreaga importanţă a hotărârii mele și
„Am cumpănit totul, am chibzuit totul…” de răspunderea în faţa Atotputernicului.
Franz Joseph, care se frământă, pe un afiș
Am cumpănit totul, am chibzuit totul.” (Proclamaţia lui Franz Joseph, 28 iulie 1914)
de cinema
Preagraţiosul meu Domn!
Să însumăm prin ce factori
(…) Numai după audienţa mea am avut ocazia să discut cu contele Berchtold
justifică suveranul intrarea
în război! Să dezvăluim cum se și să iau act despre intenţia sa, de a face uz de monstruoasa crimă de la Sarajevo,
raportează împăratul, la război, în pentru a se răfui cu Serbia.
proclamaţie! Să stabilim care este
Nu i-am ascuns contelui Berchtold că aș considera aceasta drept o greșeală
asemănarea și deosebirea între fatală și în nici un caz nu mi-aș asuma răspunderea. Până în momentul de faţă
conţinuturile și sentimentele trans- nu avem suficiente puncte de sprijin pentru a putea trage la răspundere Serbia,
mise de afișul cinematografic și și, în ciuda informaţiilor liniștitoare ale guvernului sârb, să provocăm războiul cu
de proclamaţie![C]
acest stat. Am avea cel mai prost locus standi [situaţie] imaginabil, în faţa întregii
Stabiliţi la ce motiv de război lumi am apărea astfel, ca tulburători ai păcii, și am aţâţa un mare război în cele
se referă Tisza în scrisoarea mai defavorabile condiţii.
Faţă de situaţia Balcanilor actuali, ultimul gând mi-ar fi acela de a găsi un casa! Dezvăluiţi, cum se raportează
prim-ministrul maghiar la pro- sus belli [motiv de război] potrivit. Dacă survine odată vremea atacului surpriză,
blema războiului! Însumaţi, ce războiul poate fi desfășurat pe cele mai diverse chestiuni. Mai înainte însă, în
argumente enumeră Tisza pentru orice caz, trebuie realizată o asemenea constelaţie diplomatică, care să delimiteze
susţinerea poziţiei sale! [R]
raporturile de forţă mai puţin defavorabile nouă.” (Scrisoarea lui Tisza István către
Franz Joseph, 1 iulie 1914.)
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Soldaţi maghiari care pornesc spre front își iau
rămas bun de la familie

Afiș contemporan recomandând proteze pentru invalizii de
război

„Contele Apponyi Albert: Mult stimată Cameră (a deputaţilor)!
Am primit mandat din partea tuturor partidelor de opoziţie ca să
fac o declaraţie în numele lor. (…) Noi resimţim adânc importanţa
istorică a acestui ceas; suntem totalmente pătrunși de faptul că acest
conflict iniţial a fost inevitabil (aprobare însufleţită în toate părţile
Camerei), și că prin aceasta nu am acceptat teritoriul atacului, ci
îndeplinim o obligaţie elementară, de apărare. (Aprobare însufleţită
din ambele părţi ale Camerei.) La începutul acestui gest belic și noi
putem să răspundem doar cu un cuvânt, acel cuvânt care este pe buzele întregii comunităţi, și acest cuvânt este: În sfârșit! (Este adevărat!
Așa e! Și aprobare însufleţită în ambele părţi ale Camerei.)
Sfârșitul seriei acestor mari fapte istorice, cu ajutorul lui Dumnezeu,
nu poate fi altul decât întărirea prestigiului Monarhiei (Este adevărat!
Așa este!), consolidarea constituţiei și independenţei legale și unităţii
Ungariei.” (Cuvântarea, în parlament, a lui Apponyi Albert, conducătorul
Partidului Independenţei, 28 iulie 1914.)

„În timp ce războiul bubuie, scade zgomotul luptei de clasă. Zbuciumul partidelor, claselor, naţionalităţilor s-a liniștit, îndată ce întreaga
ţară, întreaga naţiune, întregul stat, a ajuns faţă în faţă cu dușmanul
ţării, naţiunii, statului. În locul grevei împotriva patronului s-a ajuns
la atacul la baionetă împotriva dușmanului. În locul luptei împotriva
exceselor agrarienilor, forţa poporului este ocupată cu nimicirea
ţarismului rus. În locul doborârii partidelor politice adverse, cel
mai important scop al politicii a devenit zdrobirea puterii armate a
dușmanului. (…) Au eșuat acele speranţe pe care statele beligerante
le-au construit pe revoluţiile statelor celeilalte părţi. În fiecare stat,
poporul s-a situat alături de stat și s-a identificat cu el. (…) (Népszava,
[Cuvântul poporului] 22 noiembrie 1914)
Să stabilim cum se raportează autorii izvoarelor faţă de izbucnirea
războiului! Să descoperim ce este asemănător în argumentaţia
celor două izvoare! Să prezentăm cum se raportează punctul de vedere
ce apare în cele două izvoare, faţă de atmosfera generală internă și
internaţională! [R]
MODIFICAREA SALARIILOR REALE ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI
MONDIAL (%)
Muncitori
Funcţionari
Anul
Zilieri
industriali
1913–1914
100,0
100,0
100,0
1915
63,2
64,2
58,4
1916
49,5
55,8
45,2
1917
50,5
57,7
36,0
1918
46,2
53,4
32,9
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Reuniţi caracteristicile tablourilor, afișelor
de război! [C]

Afiș din primul război mondial

[o mie de persoane]
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Modificarea numărului membrilor de sindicate
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secară
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Modificarea preţului grânelor (1913 – 1918)

10

RECOLTE GLOBALE ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI
(MILIOANE DE TONE)
Anul
Grâu
Porumb
Cartofi
1913
4,55
5,36
5,45
1916
3,27
2,68
4,63
1918
2,58
2,39
3,12

Stabiliţi la ce tendinţe se referă suitele de
date! În ce măsură nuanţează ilustraţiile
părerea noastră formată pe baza șirurilor de
date! Analizaţi cum a influenţat războiul ce se
prelungea, anumite grupuri sociale! Formulaţi,
pe scurt, în ce fel, cu ce instrumente încearcă
afișul să îndemne la susţinerea războiului! [S]
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„De la început am văzut clar că, problema centrală a întregii
revoluţii constă în: a da pământ celor fără de pământ, a
satisface, fără rezerve, foamea de pământ a ţărănimii sărace
și a muncitorilor agricoli, prin fragmentarea latifundiilor,
Dezvăluiţi în ce anume a văîn
primul
rând
preoţești
și a altora extensive. În această reformă epocală am văzut
zut Jászi Oszkár importanţa
adevăratul
suflet
al
revoluţiei
din octombrie, pentru că acesta ar fi fost singurul drum,
împărţirii pământului! Stabiliţi ce
rol are împărţirea pământului în pe de o parte, către supraproducţia modernă și mișcarea cooperatistă, iar pe de altă
întărirea democraţiei burgheze și parte, spre punerea adevăratelor baze ale democraţiei și culturii, și înainte de toate,
către scuturarea jugului feudal atrofiator.” (Din memoriile lui Jászi Oszkár, 1955)
în problema naţionalităţilor! [O]
„Ploua torenţial, în acea zi de sfârșit de februarie, când mi-am împărţit proprietăţile. Ţăranii adunaţi, chiar și din satele îndepărtate, stăteau acolo sub umbrele
mari, și din feţele lor adânc brăzdate radia către mine un amestec ceva de nedescris, de surpriză, admiraţie și suspiciune. Nu puteau crede că, în sfârșit, visul
lor se transformă, totuși, în realitate. De atâtea ori au fost înșelaţi, amăgiţi! Mi-a
căzut o mare piatră de pe inimă, pentru că am simţit întotdeauna mustrări de
Comparaţi memoriile lui Já- conștiinţă din cauza bogăţiei mele: inconștient în tinereţe, conștient mai târziu.
szi Oszkár cu ale lui Károlyi Pe pământul de la Kápolna, care timp de secole a fost proprietatea familiei mele,
Mihály! Cum scriu ei despre împăram bătut un par pe locul unde începea parcela primului om care figura pe lista
ţirea pământului și care poate fi
proletarilor agrari care solicitau pământ. Eram mulţumit. Ordinea lucrurilor s-a
cauza abordării diferite? [R]
restabilit! ”(Din memoriile lui Károlyi Mihály)
„Eu i-am întărit pe socialiști în armată și guvern. A trebuit să aleg: fac [politică]
burgheză contra socialistă, sau invers. Eu am ales politica socialistă, nu numai
din convingere, ci pentru că, dacă atunci aș fi cedat, acel cabinet burghez, dacă
Stabiliţi ce rol asuma Károlyi, ar fi avut succes, în 2 luni devenea instrument al organizaţiei UMAŢ (Uniunea
rolul corpului de ofiţeri! În Maghiară pentru Apărarea Ţării). (…) Nu doar o delegaţie UMAŢ m-a căutat, ca săce măsură se poate demonstra și ofere serviciile, m-ar fi costat un cuvânt ca să mi-i alătur, așa cum s-au alăturat
că acest fragment este scris pe lui Horthy. Am prevăzut politica separaţionistă și nu mi-am asumat-o.”
baza unor amintiri! [S]
(Notă memorialistică a lui Károlyi Mihály)
POLITICA INTERNĂ
A GUVERNULUI
KÁROLYI

Stabiliţi pe ce principii își
întemeia Károlyi Mihály politica externă! Dezvăluiţi în ce
măsură se situa Antanta pe baza
axiomelor wilsoniene! Explicaţi
dacă pacea europeană, ar fi fost
posibilă conform criteriilor schiţate de Károlyi. Motivaţi-vă răspunsul! [O]
Dezvăluiţi măsura în care
puterile învingătoare au luat
în consideraţie aceste principii!
Motivaţi-vă constatarea! Explicaţi
în ce măsură Károlyi Mihály și-a
modificat ori a rămas fidel ideilor
sale precedente! Dezvăluiţi ce
motive politice au jucat un rol în
schimbarea atitudinii lui Károlyi
Mihály, din 1918 și 1919! [S]

„Îmi întemeiez politica externă pe principiile wilsoniene.
Noi avem un criteriu: Wilson, Wilson și, pentru a treia
oară, tot Wilson. (…) America are sarcina de a transforma
Europa, de a stârpi din ea ideea de revanșă și de a institui o asemenea pace, care
nu lasă, în sufletul niciunui popor, simbolul amărăciunii.” (Discursul lui Károlyi
Mihály, 1918)
„Ungaria nu va uita niciodată că, după cei cinci ani amari ai războiului, soldaţii
secui nu s-au întors la vetrele lor, ci au avut atâta tărie sufletească, încât s-au ridicat din nou la arme, în interesul întregii ţări. Să audă de aici întreaga lume că, o
naţiune nu poate fi strivită. Nu poate fi nimicită o ţară care nu are alt scop, decât
să asigure drepturi egale fiecărui cetăţean. Dar să audă și să înţeleagă lumea și că,
dacă Conferinţa de Pace de la Paris ar decide împotriva principiilor wilsoniene, al
dreptului popoarelor la autodeterminare și a păcii convenită prin înţelegere, atunci
noi, dintr-un imbold final, vom elibera această ţară și cu armele.” (Cuvântarea lui
Károlyi Mihály, de la Satu Mare, 2 martie 1919)
EȘEC ÎN POLITICA
EXTERNĂ
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Puncte de vedere
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În secolul al XX-lea putem întâlni puţini asemenea actori politici care – în parte mulţumită vârstei înaintate (18751955) – să fi fost o perioadă atât de îndelungată părtași ai evenimentelor, când în prima linie, când în spatele ei.
Károlyi Mihály este o figură istorică de excepţie și prin faptul că, pe parcursul îndelungatei sale vieţi, a străbătut
un drum lung și în privinţa convingerii sale politice: și-a început cariera politică în partidul guvernamental dualist,
apoi a trecut în opoziţie, mai târziu s-a deplasat, treptat, la stânga, spre social-democraţie, ba au existat perioade
– pe care mai mulţi le contestă – în care a simpatizat cu idealurile comuniste. Rolul său este evidenţiat și de faptul
că a stat în fruntea ţării în acele luni în care, s-au trasat noi hotare politice, pe locul Ungariei istorice.
Cariera sa politică este de excepţie și pentru că a fost parcursă de un aristrocrat foarte bogat, și astfel, de la
început, a stat în centrul atenţiei. În timpul Republicii Sfaturilor a emigrat, în perioada lui Horthy a fost dat în
judecată și doar după al Doilea Război Mondial s-a întors acasă pentru scurt timp. A reprezentat un timp noua
Ungarie, ca delegat la Paris, însă, ca urmare a devenirii evidente a ilegalităţilor, s-a retras din nou în emigraţie.
Moartea l-a răpit în Franţa, sărac, scriindu-și memoriile.
„Măreţia lui Károlyi nu constă în faptul că şi-a însuşit idei pe care alţii înaintea
sa le-au identificat deja, ci că a îndrăznit să-şi asigure, cu consecvenţă, faptele la
acestea, fără a lua în considerare interesele sale proprii ori ale clasei sale.”
(Hajdú Tibor, istoric, 1978)
„Acest armistiţiu, care este cunoscut sub numele de armistiţiul Diaz, a fost actul
final al războiului, şi a pus capăt ostilităţilor pe toate fronturile Austro-Ungariei.
De ce anume a trebuit să solicite şi să accepte contele Károlyi Mihály, după
încheierea definitivă – atât de avantajoasă, mai ales pentru Ungaria– la 3 noiembrie
1918 a armistiţiului, şi după sistarea ostilităţilor reciproce, cu 12 zile mai târziu
- adică la 15 noiembrie (în realitate la 13 noiembrie n.r.) – ruşinoasa convenţie
militară de la Belgrad, acest mister nu l-am putut rezolva până azi, nici eu şi nici
alţii. Din punctul de vedere al naţiunii, consider însă deosebit de important ca
pe baza prezentei mele descrieri, larga opinie publică generală să se convingă că,
după comunicarea acestor date exacte şi autentice, lui Károlyi şi celor din jurul
său le va fi imposibil să-şi justifice demersul nefast. Ce mobiluri i-au determinat
la această excursie belgrădeană, devenită atât de fatală pentru ţara noastră, care
poate fi considerată un absolut punct de plecare pentru dezmembrarea ţării
noastre, pentru tristul prezent care ne apasă cu atâta greutate, asta o ştie acum
doar Atotputernicul, şi poate, cândva, o va stabili istoria cauzală.” (Nyékfalvi Ferenc:
Tratatul de armistiţiu Diaz [de la Padova], 1919)

Stabiliţi prin ce ţeluri motivează participantul, în rang
de colonel la comisia de armistiţiu
de la Padova, publicarea detaliilor
armistiţiului! Dezvăluiţi cu ce îl
acuză pe Károlyi și ai săi și prezentaţi, cum își justifică autorul
poziţia! Apreciaţi argumentarea
autorului! Comparaţi părerea lui
Hajdú Tibor și a lui Nyékfalvi Ferenc despre Károlyi! [O]

„Am apărut, ca şi candidat la deputăţie în Transilvania, în circumscripţia de
Analizaţi, pe baza izvoarelor,
la Zalău, dintre ai cărei patru mii de alegători, 3000 erau români. M-a propus
și explicaţi cum concepea
cabinetul Széll – şi acesta a fost unicul caz în care m-am prezentat cu program
guvernamental, dar am şi ratat – n-am ştiut niciodată româneşte şi doar agenţii Károlyi Mihály problema politicii
mei electorali turmentaţi mi-au rostit discursul-program. Mi-au spus că cei 3000 și onoarei. [R]
de români vor ţine cu noi, numai să-i plătim, iar de mia de maghiari să nu mă
sinchisesc, pentru că aceia vor vota tot candidatul 48-ist. Pentru cheltuieli am
consumat cele 15.000 de coroane legale, şi când mi-au cerut din nou bani pentru
plata sufletelor, am declarat ferm că nu mai ofer nimic. Păi atunci vom cădea – miau spus. (…) Însă nu am vrut să ajung deputat pe calea cumpărării de suflete. Am
şi căzut. Cei trei mii de alegători români nu au venit să voteze, pentru că nu erau
şanse de transport şi băutură, iar dintre cei o mie de maghiari, 900 l-au votat pe
Lengyel Zoltán, contracandidatul meu. Mie mi-au revenit, cu totul, 100 de voturi.
Nici de atunci nu am mai avut parte de o cădere atât de ruşinoasă. Dar sunt mândru
de această cădere a mea. (…) (Rememorarea lui Károlyi Mihály despre eşecul său
electoral, de la 1901, într-o prezentare rostită la Londra, în anii patruzeci)
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20

21
22
23

Două fragmente despre alegerile din 1910, când Károlyi Mihály a ajuns deputat
cu un program independent:
„Lupta electorală a avut loc. Contele Károlyi Mihály, în acea vreme, era unul
dintre bărbaţii ţării îndreptăţiţi la cele mai mari speranţe. Această bătălie era deci
întâlnirea extremelor, confruntarea celui mai mare cu cel mai mic. Împotriva noastră
erau, în frunte cu domeniul Károlyi, toate moşiile, guvernul, prefectul, întreaga
administraţie publică. Au cheltuit 262 mii coroane de aur şi rezultatul: am ratat
cu 36 voturi.” (Mayer János, politician mic agrarian)
„Spuneţi-i micului meu vecin să nu se retragă, să-şi menţină candidatura, dar
dacă el nu face agitaţie prea mare, eu nu mituesc prea tare.” (Răspunsul lui Károlyi Károlyi Mihály
Mihály la cererea lui Mayer de a candida în altă parte)
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5.

Căderea democraţiei burgheze şi Republica Ungară a Sfaturilor

FORMAREA PCU Printre prizonierii de război care se
întorceau acasă din Rusia era un mic grup bolșevic,
care, împreună cu social-democraţii de stânga și câţiva
intelectuali – folosindu-se de proaspăt născutele libertăţi democratice – au pus bazele Partidului Comuniștilor din Ungaria (PCU, 24 noiembrie 1918). Comuniștii
conduși de Kun Béla se considerau soldaţi ai revoluţiei
mondiale, și astfel, scopul lor imediat – după model
rusesc – era instaurarea dictaturii proletariatului.
Conform teoriei revoluţiei permanente – cu sprijin financiar sovietic-rusesc – au întreprins totul în interesul
ascuţirii contradicţiilor. Propaganda comunistă servea
acapararea puterii și se edifica pe critica greșelilor.
Pentru rezolvarea acestora, propuneau soluţii imposibil
de realizat în condiţiile date și sugerau întronarea
regimului de tip sovietic pentru remedierea problemelor. Politica externă ineficientă a guvernului a
contribuit la faptul că, tot mai mulţi considerau că, atât
dictatura bolșevică, cât și revoluţia mondială constituie
unicul răspuns posibil, în locul democraţiei burgheze,
inclusiv faţă de expansiunea vecinilor noștri.
În același timp, guvernul nu a întărit forţa publică
nici pe mai departe, pentru că Károlyi Mihály se temea
de conlucrarea cu corpul ofiţerilor. Acţiunile PCU și ale
grupărilor care-i urmau politica au devenit tot mai
violente, de exemplu, la 20 februarie 1919 au vandalizat redacţia ziarului „Népszava”, confruntarea având și
victime mortale. Ca răspuns, prim-ministrul, Berinkey
Dénes, (urmașul lui Károlyi, devenit președintele republicii) a ordonat o replică severă. Au sigilat birourile
partidului, au interzis portavoce, adică organul de propagandă „Vörös Újság” și au arestat cincizeci de conducători comuniști. Intervenţia poliţienească s-a asociat
cu violenţa, stopată însă de Károlyi Mihály – care ţinea
la respectarea libertăţilor democratice. Astfel, acţiunea
nu a paralizat PCU, ci i-a sporit popularitatea.
OBŢINEREA PUTERII DE CĂTRE PCU Noile pretenţii
teritoriale ale Antantei, Nota-Vix (locotenent-colonelul
francez Vix era conducătorul misiunii Antantei la Budapesta) au găsit guvernarea burgheză într-o situaţie de
criză. Nota-Vix reclama cedarea de noi teritorii locuite
de maghiari – Oradea, Debreţin, Giula, Seghedin.
Văzând atitudinea nedreaptă a Antantei, Károlyi
a considerat nota inacceptabilă, ceea ce însemna
renunţarea la politica de compromis. În același timp
considera că, în această grea situaţie, guvernarea putea
fi asumată cu succes doar de către social-democraţi,
care se bucurau de un larg sprijin de masă, astfel a
desemnat un guvern complet social-democrat.
Social-democraţii, însă, cu comuniștii în coastă, nu au
îndrăznit să-și asume singuri guvernarea, și, de aceea
fără știrea lui Károlyi, s-au înţeles cu conducătorii
PCU. Cele două partide s-au unit în baza unui program
comunist (Partidul Socialist Ungar), astfel că, preluarea
puterii de către noul guvern a însemnat, totodată,
și instaurarea dictaturii proletare (21 martie 1919).
Károlyi a luat la cunoștinţă situaţia și s-a retras.
REPUBLICA SFATURILOR ÎN UNGARIA Ţara a aflat
din afișe că s-a format Republica Ungară a Sfaturilor
și că s-a introdus dictatura proletară. Urmând modelul sovieto-rus, puterea executivă era exercitată de
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Consiliul Guvernamental Revoluţionar, format din
comisari ai poporului. Puterea reală se concentra în
mâna comisarului pentru afaceri externe, Kun Béla.
Puterea executivă era supravegheată teoretic de
Adunarea Naţională a Sfaturilor, în calitate de putere
legislativă, însă nici competenţa sa juridică, nici programul său de lucru, nu făceau posibil acest fapt. Pe
plan local, sarcinile autoguvernării le-au preluat sfaturile și directoratele, în care puterea legislativă și cea
executivă nu au fost separate. Atribuţiile forţei publice
erau îndeplinite de Garda Roșie. Consiliul Guvernamental Revoluţionar a naţionalizat întreprinderile
industriale care ofereau de lucru la peste douăzeci de
muncitori, comerţul, precum și proprietăţile mijlocii
și mari (peste aproximativ 75 de pogoane). Ţăranii
nu au fost împroprietăriţi, pentru că moșiile de
odinioară au fost transformate în cooperative. Acest
pas a înstrăinat ţărănimea de noua orânduire. Masele
muncitoare au sprijinit noua putere, la început, dar
după ce, exceptând anumite măsuri pozitive (de ex.:
trimiterea copiilor de muncitori la odihnă, inaugurarea
insulei Margareta), nu și-a putut realiza promisiunile,
nu s-au îmbunătăţit condiţiile de viaţă, entuziasmul
lor a scăzut.
Au izbucnit răscoale ţărănești (de ex. în aria localităţii Kalocsa), greve la adresa dictaturii proletare.
A venit și rândul rezistenţei armate (la Budapesta
s-au răsculat elevii-ofiţeri ai Academiei Ludovika și
marinarii flotei dunărene) – toate au fost reprimate
de Garda Roșie și de unitatea de intervenţie publică
numită „băieţii lui Lenin”, aplicând o sângeroasă teroare în unele locuri.
Puterea se asigura de sprijinul unor forţe semnificative prin faptul că Kun Béla și ai săi au refuzat Nota-Vix
și păreau că își asumă rezistenţa faţă de dezmembrarea
ţării. Noua autoritate a moștenit, în bună parte, de la
guvernarea burgheză, o armată cu efective reduse și
demoralizată. Astfel, românii au avansat până la Tisa,
iar cehii au ocupat deja orașul Miskolc, în intenţia ca,
germinând o stare de fapt, să facă recunoscute, părţile
ocupate drept hotare definitive. Consiliul Guvernamental Revoluţionar a înfiinţat Armata Roșie, al cărei
efectiv, în parte prin mobilizarea muncitorimii, a depășit
curând suta de mii de persoane. Majoritatea vechilor
ofiţeri erau dispuși să servească în apărarea ţării,
precum odinioară democraţia burgheză, așa și noua
putere. Prin utilizarea corpului ofiţeresc cu experienţă,
disciplina s-a întărit.
După ce românii s-au oprit la Tisa, Armata Roșie
fortificată, sub conducerea lui Stromfeld Aurél (ofiţer
de stat major al armatei Monarhiei) și Landler Jenő
(comunist, devenit social-democrat) a reocupat de la
cehi partea de răsărit și de mijloc a nordului Ungariei
(Ungaria de Nord/Sus), (mai – iunie 1919). Ca să-și
justifice angajamentul internaţionalist și credinţa în
revoluţia mondială, Consiliul Guvernamental a stimulat proclamarea Republicii Slovace a Sfaturilor (Eperjes/Prešov), care nu dipunea, însă, de o bază internă
semnificativă.
Ca urmare a succesului rezistenţei armate, Conferinţa de Pace de la Paris a luat legătura cu Ungaria. În
telegrama sa (13 iunie 1919), Clémenceau a pus în
vedere că în schimbul evacuării teritoriilor reocupate
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din nordul Ungariei, conferinţa va obţine de la români
evacuarea Ţinutului de dincolo de Tisa. Ceea ce, indirect, ar fi însemnat recunoșterea Republicii Ungare a
Sfaturilor. Întrucât pentru ei nu problemele naţionale, ci
menţinerea puterii era hotărâtoare – liderii comuniști
au acceptat propunerea, ca să câștige timp până la
victoria, considerată apropiată, a revoluţiei mondiale.
Decizia era inacceptabilă pentru majoritatea societăţii maghiare, întrucât Kun Béla și ai săi au cedat tocmai în
chestiunea pentru care, o semnificativă parte a populaţiei luase la cunoștinţă, că au ajuns la putere. Dictatura
proletară și-a pierdut în totalitate sprijinul social.
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În mai multe locuri au avut loc adunări de protest (de
ex. Košice). Trupele maghiare s-au demoralizat, corpul
ofiţeresc era dezamăgit, soldaţii părăseau batalioanele
în masă. Situaţia era și mai mult îngreunată de împrejurarea că românii nu au părăsit Ţinutul de dincolo de Tisa.
Consiliul Guvernamental a iniţiat, cu rămășiţele armatei,
o ofensivă la Tisa, care însă a eșuat rapid. Românii au
trecut Tisa și s-au îndreptat spre Budapesta. Consiliul
Guvernamental a demisionat (1 august), conducătorii
comuniști s-au refugiat cu trenul la Viena. Ţara se afla,
atât la discreţia vecinilor, cât și a forţelor care doreau
să răzbune revoluţia burgheză şi dominaţia sfaturilor.

Arhiva
„(…) La conferinţa de pace, în şedinţa din 26 februarie 1919,
s-a hotărât ca, în scopul evitării tuturor confruntărilor care
ar putea împiedica desfăşurarea lucrărilor, este indicat a înfiinţa o zonă neutră
între maghiari şi români, în care nu se pot afla nici militari unguri, nici cei români,
ale cărei puncte mai importante însă vor fi ocupate de trupele aliate. (…)
Frontierele zonei neutre, pe care o iau în stăpânire trupele aliate, vor fi următoarele:
Hotarul de est: şoseaua care duce de la Arad la Salonta, linia ferată Salonta,
Oradea, Carei, Satu Mare, toate aceste localităţi fiind excluse de sub ocupaţia
militară română şi maghiară, aceste linii de circulaţie, mai sus – amintite, pot
fi folosite însă – în măsura în care necesităţile economice o solicită – de către
populaţia aflată sub controlul trupelor române şi a aliaţilor.
Hotarul de vest: părăseşte Tisa la cinci kilometri de Vásárosnamény, spre
nord-vest, apoi se întinde la cinci kilometri de Debreţin spre vest, la trei kilometri
de Dévabánya, spre vest, de la Gyoma spre vest, la cinci kilometri spre vest de
Orosháza, Hódmezővásárhely şi Seghedin” (Nota-Vix, 20 martie 1919)
FORMAREA PCU

Linie de demarcaţie a Antantei 21 X 1918
Linie de demarcaţie a Antantei 13 XI 1918
Linie de demarcaţie a Antantei 23 XII 1918
Frontul armatei române 20 I – 16 IV 1919
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Linia de demarcaţie
stabilită prin înţelegerea dintre
Bartha şi Hodža
6 XII 1918

Linii de demarcaţie în Ungaria la 1918
Să urmărim, pe baza textului și hărţii, frontierele zonei neutre! Să elucidăm ce au
însemnat pentru Ungaria liniile anterioare de demarcaţie! Să comparăm hotarele
definite prin linia de demarcaţie cu tabelul etnic! Să descoperim de ce nu a fost dispus
Károlyi să accepte această notă! [R]

Tort4_roman 1-148-korr 2.indd 29

2

R OM Â NIA

Novi Sad

SERBIA

na

1

Debreţin

Békéscsaba

Sa

rai

i a

Nitra
Bratislava

Dunăre

Prešov

d e

s i
l v
a n

cehi

Tr
a n

Perimetrul neutru
marcat în Nota-Vix
(20 III 1919)

Stabiliţi pentru ce fel de
chestiuni promite soluţionare afișul PCU! Definiţi, de ce
natură sunt problemele conexate
acesteia! Reuniţi metodele de
reprezentare ale afișului! [R]

Pagina de titlu a ziarului PCU,
Vörös Ujság

4

Dezvăluiţi ce conotaţii are
apariţia periodicului Vörös
Ujság [Ziarul Roșu]!
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OBŢINEREA PUTERII DE CĂTRE PCU

Manifestul PCU (fragment)
Stabiliţi prin ce justifică manifestul preluarea puterii!
Însumaţi ce promite noua putere!
Grupaţi cauzele și promisiunile și
comparaţi-le cu ideologia PCU!
Definiţi în ce măsură concordă
cu aceasta sublinierile din textul
de pe afiș! [C]

6

CĂTRE TOATĂ LUMEA!

Din ziua de astăzi, proletariatul Ungariei, ia în mâna sa întreaga putere. Totala prăbuşire a
lumii burgheze, falimentul guvernării de coaliţie, obligă muncitorimea şi ţărănimea Ungariei
la acest pas hotărâtor. Producţia capitalistă s-a prăbuşit, muncitorimea nu mai este dispusă,
pe mai departe, să tragă la jugul marilor capitalişti şi al marilor proprietari.
Ţara poate fi salvată din anarhia prăbuşirii doar prin crearea socialismului, a comunismului.
În acelaşi timp, revoluţia maghiară se află în faţa totalei catastrofe şi în politica externă.
Conferinţa de Pace de la Paris a decis că ocupă militar aproape toată suprafaţa Ungariei, liniile
ocupaţiei le consideră hotare politice definitive, şi, prin aceasta, face definitiv imposibilă
aprovizionarea cu alimente şi cărbune a Ungariei revoluţionare.
În această situaţie, revoluţiei maghiare i-a rămas un singur instrument pentru a se salva:
dictatura proletariatului, domnia muncitorimii şi a ţărănimii săracite.
Condiţia de bază hotărâtoare a dictaturii proletariatului este totala unitate a proletariatului. Tocmai de aceea, la imboldul necesităţii istorice, Partidul Social-Democrat din Ungaria
şi Partidul Comuniştilor din Ungaria au proclamat totala lor unire.
De acum înainte, în locul celor două partide, un singur partid proletar încorporează pe
toţi muncitorii bărbaţi şi femei: Partidul Socialist din Ungaria.
Din însărcinarea acestui partid, puterea guvernamentală este preluată de Consiliul Guvernamental Revoluţionar. Acest Consiliu va avea obligaţia de a realiza Sfaturile Muncitorilor,
Ţăranilor, Militarilor. Puterea legislativă, executivă şi judecătorească este asigurată de dictatura
sfaturilor muncitoreşti, ţărăneşti, soldăţeşti.
Ungaria se transformă în Republică a Sfaturilor. Consiliul Guvernamental Revoluţionar
începe, fără întârziere, seria marilor realizări, pentru pregătirea şi validarea socialismului,
comunismului.
Proclamă socializarea marilor proprietăţi, minelor, marilor întreprinderi, băncilor şi
întreprinderilor de transport. Reforma agrară o execută nu prin împărţirea pământului,
creatoare de proprietăţi reduse, ci prin cooperative socialiste de producţie.
Pe cei care scumpesc preţurile, pe cămătarii de alimente, pe uzufructuarii speculării
foamei şi zdrenţăroşeniei maselor îi prigoneşte cu nemiloasă necruţare.
Pretinde disciplină de fier. Ameninţă cu moartea pe bandiţii contrarevoluţiei, ca şi pe
autorii jafurilor.
Organizează o uriaşă armată proletară, prin care împlineşte dictatura muncitorimii şi
ţărănimii în faţa capitaliştilor şi marilor proprietari maghiari, tot aşa ca şi în faţa boierilor
români şi a burghezilor cehi.
Îşi declară totala comuniune ideatică şi sufletească cu guvernul sovietic rus, oferă alianţă
armată proletarilor Rusiei. Îşi trimite salutul frăţesc muncitorimii Angliei, Franţei, Italiei şi
Americii, totodată îi cheamă să nu rabde nici o clipă campania nelegiuită, banditească împotriva Republicii Ungare a Sfaturilor. Face apel muncitorilor şi ţăranilor Cehiei, României, Serbiei
şi Croaţiei, la alianţă armată împotriva burghezilor, boierilor, marilor proprietari şi dinastiilor.
Cheamă muncitorii Austriei Germane şi Germaniei să urmeze exemplul muncitorimii maghiare,
s-o rupă definitiv cu Parisul, să se alieze cu Moscova, să realizeze Republica Sfaturilor şi, cu
arma în mână, să înfrunte pe imperialiştii cuceritori.
Partidul Socialist din Ungaria
Consiliul Guvernamental Revoluţionar

„§ 1. Pământul Ungariei este al societăţii celor ce muncesc. Cine nu munceşte, nu poate deţine proprietatea
asupra pământului.
§ 2. Toate proprietăţile mijlocii şi mari, cu toate cele aparţinătoare, înzestrările
vii sau moarte, precum şi cu întreprinderile lor de industrie agrară, trec în proprietatea statului proletar, fără nici o despăgubire.
§ 3. Proprietatea mică şi foarte mică rămâne şi pe mai departe împreună cu casa
şi clădirile anexă în proprietate privată. Luând în consideraţie împrejurările locale,
comisariatul agricol stabileşte întotdeauna, care anume corpuri de proprietate
sunt calificate drept proprietăţi mici sau mijlocii.
§ 4. Nici proprietăţile funciare preluate în proprietate colectivă, nici înzestrările
Prezentaţi cum își imaginea- lor nu pot fi împărţite între unii sau între grupuri.
§ 5. Proprietăţile funciare preluate în proprietate colectivă, se cedează, întru
ză Consiliul Guvernamental
Revoluţionar transformarea agri- administrare cooperatistă, proletariatului agricol care cultivă pământul. Poate fi
culturii! Evidenţiaţi ce intenţii au membru al unei asemenea cooperative de producţie orice bărbat sau femeie de
condus Consiliul Guvernamental peste 16 ani care participă la producţie cu un număr corespunzător de zile de
în elaborarea decretului! Analizaţi lucru. Toţi cu parte de venit în proporţia muncii depuse.
ce influenţă a exercitat ordinul
§ 6. Despre cooperative va dispune un ordin ce se va elabora mai târziu.
asupra unor pături ale ţărănimii!
§ 7. Îndrumătorul producţiei gosdodăriilor mari şi mici este comisariatul pentru
[R]
agricultură, controlorii sunt sfaturile locale.” (Ordinul cu numărul XXXVIII, al Consiliului Guvernamental Revoluţionar, 1919)

Tort4_roman 1-148-korr 2.indd 30

REPUBLICA SFATURILOR ÎN
UNGARIA

10/2/07 9:27:00 AM

I. Primul Război Mondial, revoluţiile și păcile

Adunarea Naţională
a Sfaturilor Muncitoreşti,
Militare şi Ţărăneşti
(sesiune anuală)

/ 31
7

Comitetul Executiv al
Adunării Naţionale
(alege Consiliul
Guvernamental Revoluţionar)

Consiliul Guvernamental Revoluţionar
(guvern, comisari)

comitetele
sfaturi
lor
tribunal
judeţene executive
revoluţionar
(directorate)
judeţean

sfaturi
cercuale

comitetele
lor
tribunalul
executive
(directorate) revoluţionar
cercual

comitetele
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executive
orăşeneşti
(directorate)

comitetul
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său
central din
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Budapesta executiv
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(directorate)
din
Budapesta

Armata Roşie

Garda Roşie
(forţa publică)

sfaturi de comitetele
circumscripţie
lor
în Budapesta executive
(directorate)

populaţie + internaţionalişti străini
alegători
peste 18 ani
(care „lucrează”)

ne-electorat
cei care au angajaţi, rentieri, comercianţi,
persoane bisericeşti, condamnaţi politic

Organizarea de stat a Republicii Sfaturilor
Să analizăm sistemul de stat
al Republicii Sfaturilor din
punctul de vedere al principiului
delimitării puterii! Să dezbatem
problema dreptului de vot! [O]

„Dreptul de vot
§ 19. Republica Sfaturilor acordă drept de vot numai poporului muncitor.
Alegători şi membrii eligibili în sfaturi sunt toţi cei care, indiferent de sex, au
împlinit optsprezece ani şi trăiesc din muncă utilă societăţii, precum muncitorii
ori slujbaşii etc., sau prestează o activitate casnică care face posibilă truda muncitorilor, salariaţilor etc., mai sus menţionaţi. Mai departe, sunt alegători şi eligibili
soldaţii Armatei Roşii, precum şi acei muncitori şi soldaţi ai Republicii Sfaturilor,
care trăiesc dintr-o muncă practică, ori cei care şi-au pierdut, total sau parţial,
capacitatea de muncă.
§ 20. Sunt alegători şi eligibili şi cetăţenii altui stat, dacă corespund condiţiilor
amintite în paragraful anterior.
§ 21. Nu sunt alegători şi nu sunt eligibili cei care: a) angajează salariaţi cu scopul de a realiza câştig, b) cei care trăiesc din venit fără muncă, c) comercianţii, d)
preoţii şi călugării, e) bolnavii mintali şi aflaţi sub curatelă, f ) cei a căror drepturi
politice sunt suspendate, pentru delicte comise din motive josnice şi pentru o
perioadă de timp stabilită prin sentinţă.
Consiliul Guvernamental Revoluţionar, 2 apr. 1919” (Din Constituţia provizorie
a Republicii Ungare a Sfaturilor)
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Dezvăluiţi ce principii și
puncte de vedere i-au călăuzit pe realizatorii constituţiei în
stabilirea dreptului de vot! Stabiliţi cum a influenţat constituţia
acceptarea politică a comunei (în
sens de comunism)? Motivaţi răspunsul! Explicaţi cum nuanţează
interpretarea caracterului Republicii Sfaturilor, cele fixate în constituţie, în raport cu tabloul înfăţișând organizarea statală! Justificaţi-vă afirmaţia! [O]
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Bătălii în perioada Republicii Sfaturilor
Stabiliţi ce factori au putut juca un rol în trasarea direcţiei campaniei din Ungaria de Nord! Formulaţi conexiunea
dintre atacul din Ungaria de Nord și cel de la Tisa! [R]
Însumaţi ce anume pretinde telegrama
lui Clémenceau de la guvernul maghiar!
Prezentaţi ce promite Clèmenceau în replică!
Dezvăluiţi prin ce anume ameninţă Ungaria
președintele conferinţei de pace! [R]

11

12

Afiș din 1919
Descrieţi, pe scurt, mesajul, intenţia afișului! Faceţi cunoscute cauzele apariţiei
sale și analizaţi-i sistemul de instrumente! [S]
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„Către Guvernul maghiar, Budapesta.
Guvernele statelor aliate şi asociate se află în prezent în faţa deciziei de a invita pe reprezentanţii guvernului maghiar la Paris, în faţa
conferinţei de pace, ca acolo să li se comunice punctele de vedere
referitoare la hotarele de drept ale Ungariei. În acest moment, maghiarii atacă vehement şi nejustificat pe ceho-slovaci, şi invadează
Slovacia.
În opoziţie cu asta, Puterile Aliate şi Asociate şi-au exprimat deja
acea voinţă fermă, de a se pune capăt ostilităţii inutile, oprind deja,
în două rânduri armata română, care a depăşit hotarele armistiţiului
şi zona neutră, împiedicând să-şi continue înaintarea spre Budapesta,
şi oprind armata sârbă şi franceză pe frontul sudic al Ungariei.
Pe lângă comunicarea celor de mai sus, guvernul de la Budapesta
este somat în mod oficial să pună capăt, fără întârziere, atacurilor
îndreptate împotriva ceho-slovacilor. În caz contrar, guvernele aliate şi
asociate sunt decise negreşit să recurgă neîntârziat la regulamentele
finale, ca să silească Ungaria la încetarea ostilităţilor şi la faptul de a
se supune acelei voinţe neclintite, prin care aliaţii vor ca poruncile
să le fie respectate.
Răspunsul la această telegramă trebuie dat pe durata a 48 de ore.
Clémenceau, preşedintele conferinţei de pace.” (iunie 1919)
„Kun Béla, comisar pentru afaceri externe comunică faptul că, în
ședinţa de ieri a conducerii de partid, s-a situat pe poziţia evacuării,
până la linia de demarcaţie, a teritoriului ceho-slovac, cu motivarea că,
în baza rapoartelor sosite de la armată, războiul nu poate fi continuat
pe mai departe. Roagă Consiliul Guvernamental să decidă într-un
atare sens, și această hotărâre să ajungă în faţa comisiei naţionale,
care se va ţine luni. Face cunoscute acele puncte de vedere militare
și politice, care justifică această rezoluţie.
După o discuţie mai îndelungată, la care au luat parte toţi comisarii
prezenţi, Consiliul Guvernamental hotărăşte că, luând în consideraţie
starea armatei, mai apoi, din punctul de vedere al desăvârşirii dictaturii
în toate direcţiile, al întăririi ei şi al organizării vieţii economice interne,
satisface acea dorinţă care este cuprinsă în nota Clémenceau şi [re-
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trage] trupele pe linia de demarcaţie stabilită. Consiliul Guvernamental
decide că va emite o proclamaţie pentru armatele în retragere, cu a
cărei formulare îi însărcinează pe comisarii poporului Kun Béla, Varga
Jenő şi Lengyel Gyula. Face apel la secretariatul partidului ca mâine,
Rezumaţi, pe scurt, care a fost răspunsul la
adică până luni la prânz, să se îngrijească de o sută de agitatori, care
telegrama lui Clémenceau! Stabiliţi, în fond,
să explice soldaţilor, care se întorc acasă de pe front, motivul şi scopul cine a impus decizia! Însumaţi ce argumente
retragerii.” (Din hotărârea Consiliului Guvernamental, 29 iunie 1919)
enumeră documentul și stabiliţi, care anume sunt

Puncte de vedere

hotărâtoare din punctul de vedere al rezoluţiei!
Prezentaţi și caracterizaţi mecanismele decizionale și de propagandă ale dictaturii! [O]

Despre caracterul preluării puterii de către PCU se discută până astăzi: a fost o revoluţie sau numai un puci?
Elementul interesant al problematicii este demisia lui Károlyi Mihály.

Formulaţi, pe scurt, cu ajutorul izvoarelor,
„În cabinetul meu de lucru, din palatul regal, a dat buzna secretarul
versiunea lui Károlyi în legătură cu preluarea
personal, care tocmai atunci primise vestea alarmantă a celor întâmplate
în Sfatul Muncitoresc. Mi-a adus un text dactilografiat, rugându-mă comunistă a puterii [O]
să-l semnez imediat. Era o proclamaţie, în care declar că demisionez şi
cedez puterea clasei muncitoare maghiare. Prietenii mei socoteau că
este singurul mod pentru evitarea vărsării de sânge. Binenţeles că nu
am fost dispus să semnez acest document absurd, care era produsul
isteriei şi panicii. După câteva minute, secretarul meu s-a întors palid şi
jenat. Proclamaţia, a spus, este deja în redacţia cotidianului
socialist Népszava.
– Telegrafiază-le – i-am indicat – și spune-le ca, la nevoie,
să scoată textul cules. Dar era deja târziu – ziarul a ajuns
deja în stradă, și pe pereţii orașului au apărut afișele cu
textul proclamaţiei mele. Ea a fost citită și la ședinţa
Sfatului Muncitoresc, unde a fost primită cu furtunoasă
însufleţire. Publicarea sa a avut loc înainte de a-mi fi fost
arătată și pe ea mi-au falsificat semnătura. Că iscălitura
proclamaţiei nu provine de la mine a stabilit-o și prim-ministrul Berinkey Dénes, în mărturia întărită prin jurământ,
când mai târziu, a fost audiat ca martor, de tribunalul lui
Horthy. De atunci au și renunţat la acuzaţia că eu aș fi
cedat puterea, comuniștilor.
În timpul procesului meu, conducătorii comunişti erau
deja condamnaţi pentru că au pus mâna pe putere cu
forţa, ceea ce ar exclude că eu le-am predat-o. Dar şi
acuzarea ridicată împotriva lor era falsă. Comuniştii nu
şi-au însuşit puterea prin forţă, ci au primit-o din partea
social-democraţilor.
Nu aveam posibilitatea emiterii unei dezminţiri. Presa
era în mâinile socialiştilor şi nimeni n-ar fi îndrăznit să
publice aşa ceva.
Mi-aş fi putut mobiliza garda personală. Ofiţerii erau
gata de luptă, şi aş fi putut conta pe fidelitatea acelui
regiment de secui, sub comanda generalului Kratochvill,
care ne apăra hotarele estice, faţă de români. Asta ar fi
însemnat însă război civil, şi, în caz de victorie, cea mai
sângeroasă reacţie. În acest caz, în locul lui Horthy, eu
aş fi fost cel care a introdus teroarea albă.
În primii ani ai emigraţiei mele nu am dezvăluit adevărul
în legătură cu această falsificare, pentru că mi-era teamă
că aş dăuna celor care, pentru greşelile săvârşite şi aşa
sufereau deja în închisorile lui Horthy. Atunci aş fi simţit,
ca un gest mârşav, să-mi atac pe acest motiv, foştii
colaboratori. Atunci aveam un singur duşman: regimul
Horthy. Nimic altceva nu conta.” (Károlyi Mihály: Credinţă,
fără iluzii, 1954)
Afișul care înștiinţează despre demisia lui Károlyi Mihály
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6. Victoria contrarevoluţiei
OCUPAŢIE ROMÂNEASCĂ – ROTATIVA GUVERNELOR
După destrămarea Armatei Roșii, trupele române au
intrat în Budapesta lipsită de apărare, mai apoi au
ocupat și partea de nord a Ţinutului de dincolo de
Dunăre. Armata română a început jefuirea sistematică a ţării. Ca pradă de război, au încărcat în vagoane
produsele agricole, aparatele, instalaţiile din fabrici și
le-au scos din ţară, considerând și garniturile feroviare
drept proprietăţi. Au intenţionat să formeze o nouă
administraţie în Ţinutul de dincolo de Tisa, cu care să
pregătească alipirea teritoriului la România.
După demisia Consiliului Guvernamental Revoluţionar s-a format un cabinet social-democrat,
care a restabilit guvernarea și relaţiile de proprietate
burgheze. După eșecul revoluţiei burgheze și în urma
dictaturii proletariatului, însă, democraţia burgheză
nu beneficia nici de condiţii interne și nici de cele
externe. Cu sprijin românesc s-a format, după câteva
zile, un nou guvern, de dreapta, dar, în lipsa recunoașterii Antantei și în lipsa forţei armate, nici acesta nu
dispunea de o putere reală.

extins, Partidul Micilor Agrarieni, în frunte cu Nagyatádi
Szabó István a dobândit atunci, pentru prima oară, o
influenţă semnificativă în reprezentarea ţărănimii, cea
mai numeroasă grupare a societăţii maghiare.
La intervenţia lui Clerk, românii s-au retras din
capitală în spatele liniei Tisei. Însărcinatul Antantei a
pus în vedere recunoașterea rolului lui Horthy, dacă
acesta stopează acţiunea detașamentelor și sprijină
noul guvern. Conform înţelegerii, Horthy a intrat în
capitală, și, cu participarea celor trei partide (PUNC, Partidul Micilor Agrarieni, PSD), au realizat un guvern de
coaliţie (cabinetul Huszár), care, pe baza unui larg drept
de vot, a derulat noi alegeri (ianuarie 1920). Alegerile
au fost câștigate de Partidul Micilor Agrarieni, cu un
mic avans faţă de PUNC. În semn de protest împotriva
terorii albe, social-democraţii au absentat.

ALEGEREA LUI HORTHY CA REGENT Disputa s-a aprins
și despre forma de stat: să fie regat sau republică. În
atitudinea politică de după revoluţii, aproape toate
forţele politice mai importante au optat pentru regalitate. Întrucât, restaurarea casei de Habsburg a fost
ORGANIZAREA CONTRAREVOLUŢIEI În paralel cu din capul locului respinsă de Antantă, pentru ocuparea
pătura conducătoare antebelică, opoziţia internă provizorie a funcţiei de șef de stat – în concordanţă cu
se organiza împotriva dictaturii proletare în două tradiţiile maghiare – au introdus demnitatea de regent.
locuri. Imediat după apariţia Republicii Sfaturilor, la Această soluţie asigura, totodată, o poziţie constituţiViena s-a format, sub conducerea contelui Teleki Pál onală pentru Horthy și forţele sale partizane.
și a contelui Bethlen István, Comitetul Antibolșevic
Parlamentul l-a ales regent pe Horthy Miklós
(CAB), pe teritoriul Republicii Austriece nu exista însă (1 martie 1920). Legile i-au definit atribuţia în așa fel,
posibilitatea concentrării unor forţe mai semnificati- ca acesta să nu pericliteze independenţa parlamentului
ve. Nu astfel s-a petrecut în orașul Seghedin, ocupat și ponderea forţei sale. Parlamentarismul s-a restabilit,
de francezi, unde guvernul contrarevoluţionar a dar nici stânga, ba chiar nici octombriștii nu puteau
organizat forţele clasei mijlocii și ofiţerimea, care se ajunge la un rol semnificativ în viaţa politică – acest
opuneau dictaturii proletare și octombriștilor (adepţii lucru fiind garantat de repetatele puternice îngrădiri
democraţiei burgheze).
ale dreptului de vot. La 4 iunie 1920 a fost semnat
Sub conducerea ministrului de război al cabinetului Tratatul de Pace de la Trianon.
de la Seghedin, Horthy Miklós, a început organizarea
unei noi forţe militare, a Armatei Naţionale. În scurt TELEKI PÁL PRIM-MINISTRU – ÎNCEPUTUL CONSOLItimp Horthy s-a detașat de cabinetul de la Seghedin, DĂRII În vara anului 1920, guvernul s-a schimbat din
și-a mutat sediul în Ţinutul de dincolo de Dunăre, zonă nou. Prim-ministru a fost ales contele Teleki Pál care
care nu era ocupată de români. Profitând de slăbiciu- aparţinea păturii conducătoare aristocratice liberalnea administraţiei publice, s-au organizat aici trupe conservatoare de dinainte de război. A încercat să
libere ofiţerești, care ţineau populaţia sub teroare. reprime extremismele, de dreapta și de stânga. A
Persoanele care și-au asumat un rol de partea statului lichidat detașamentele, cu forţa publică. A interzis
sfaturilor, sau au fost doar suspectate de aceasta, au partidul și organizarea comunistă (martie 1921) și
fost chinuite în public, multe au fost asasinate. După le-a prigonit cu poliţia.
suferinţele de război și teroarea roșie, populaţia ţării
După revoluţie, guvernul, nu putea ocoli chestiunea
a putut face cunoștinţă și cu ororile terorii albe.
reformei agrare, și pentru faptul că Partidul Micilor
Agrarieni era cel mai puternic partid din Adunarea
FORMAREA GUVERNULUI DE COALIŢIE Condiţiile Naţională. S-a ajuns însă la o reformă mult mai strânsă
nesigure din Ungaria au devenit tot mai incomode și (1920) decât varianta elaborată de Nagyatádi Szabó
pentru Antantă. De aceea, în toamna lui 1919, au trimis István: s-a împărţit doar un mic procent din marile
la Budapesta un însărcinat, în persoana generalului proprietăţi, astfel că setea de pământ a ţărănimii nu
Clerk. Scopul lui Clerk era înfiinţarea unui guvern a fost satisfăcută. Întrucât au vrut să sporească nucapabil să asigure ordinea legală atât împotriva mărul celor care sprijineau regimul, au primit pământ
detașamentelor ofiţerești, cât și a forţelor de extremă relativ multe persoane (aproape 500 mii). Din acest
stânga. A tratat cu Horthy, care dispunea de forţa armată motiv au apărut numeroase mici proprietăţi nevireală, și cu reprezentanţii partidelor mai importante. abile, în plus, marii proprietari au fost despăgubiţi,
Deși Partidul Social-Democrat (PSD) era bine organizat, pentru pământurile expropriate, de noii stăpâni, ceea
participarea sa la revoluţie și la dictatura proletară i-a ce reprezenta o serioasă povară pentru cei care au
îngreunat activitatea. Forţele tradiţionale de dreapta obţinut pământ. Astfel că în Ungaria, sistemul marii
erau cuprinse într-un partid colector, Partidul Uniunii proprietăţi și influenţa ei economică și politică au
Naţional-Creștine (PUNC). Datorită dreptului de vot rămas neatinse.
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NUMERUS CLAUSUS Guvernul Teleki a trebuit să se
confrunte cu greutăţile economice și sociale excepţionale create ca urmare a războiului, mai apoi a tratatului
de pace, și care au lovit toate păturile sociale, inclusiv
pe intelectuali și pe angajaţii publici. Situaţia era îngreunată și de faptul că, în urma Trianonului, aproape
400.000 de maghiari s-au refugiat pe teritoriul rămas
al ţării, mai ales la Budapesta. Majoritatea lor lucraseră
mai devreme în sfera de activitate intelectuală și de
angajaţi, astfel că aici s-a ascuţit lupta concurenţială.
Tensiunile sociale au întărit antisemitismul, care
înainte de război era întâlnit doar sporadic, și care era
stăvilit, mai înainte, de către putere. În această privinţă
influent era faptul că, printre conducătorii revoluţiei

/ 35

înăbușite și a Republicii Sfaturilor –socotite drept unic
motiv al catastrofei – de către o parte a opiniei publice,
proporţia celor de origine evreiască era mare.
Adunarea Naţională a adoptat o lege pentru reglementarea admiterilor la universităţi, numerus clausus (numărul închis), cu un conţinut discriminatoriu,
din punct de vedere al originii și politic. Conform
acesteia, proporţia studenţilor admisibili după naţionalităţi și „rase” este determinată de cea existentă în
cadrul populaţiei, vizând respectivele naţionalităţi și
„rase”. Întrucât, începând cu epoca dualismului, evreimea era prezentă în cadrul intelectualităţii într-o
măsură care depășea proporţia sa numerică, această
dispoziţie nedreptăţea, în fond, evreimea.

Arhiva
„25 august 1919. Azi după-amiază, însoţit de colonelul
Loree și locotenentul Hamilton am făcut o vizită și o
trecere în revistă la Întreprinderea de Stat a Căilor Ferate
și am constatat că românii execută jafuri în acest loc, exact așa, cum se susţine
în rapoartele maghiare. Într-o curte învecinată, pentru mărfuri, am găsit 120 de
vagoane de marfă încărcate cu mașini și materiale, iar în curtea întreprinderii se
aflau 15 vagoane încărcate asemănător și 25 vagoane parţial încărcate sau în curs
de încărcare. Ulterior am străbătut depozitul de mașini. Și am văzut numeroase
locuri din care tocmai atunci s-au îndepărtat mașinile. (…) Muncitorii au spus că
românii și-au făcut aici silitori treaba, până la orele patru după-amiază, și că îi
obligă pe maghiari să execute toate muncile legate de îndepărtarea mașinilor.”
(General maior Harry Hill Bandholtz, membru american al Misiunii Militare Aliate)

1

OCUPAŢIE ROMÂNEASCĂ
– ROTATIVA GUVERNELOR

Stabiliţi despre ce raportează
general-maiorul Bandholtz!
Faceţi cunoscut, pe baza izvorului,
ce anume caracterizează relaţia
dintre armata română și misiunea
Antantei! [R]

2
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Ungaria între 1919 și 1921

Stabiliţi la ce se referă plasarea geografică a organizaţiilor contrarevoluţionare!
Dezvăluiţi ce factori au făcut posibilă crearea Armatei Naţionale a lui Horthy! [R]
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„La comandamentul suprem sosesc zilnic rapoarte, pe de o
parte, despre excesele, acţiunile individuale și procedurile
de judecată populară ale formaţiunilor forţei publice, iar pe
de altă parte, despre faptul că autorităţile administrative, comisarii guvernamentali
și diferitele organisme militare sunt ineficiente în privinţa arestării, cercetării și
condamnării vinovaţilor, admit agitaţia comunistă și, cel mult, înaintează rapoarte.
(…)
Ieri, în Ţinutul de dincolo de Dunăre au avut loc două încercări de puci, care
au eșuat datorită intervenţiei viguroase a forţelor publice slăbite. Aceste încercări
se pot trece pe seama lâncezelii autorităţilor.
Fac apel la toate comandamentele și autorităţile administrative să înceapă
imediat, cu mână forte, zdrobirea centrelor comuniste aflate încă în acţiune,
arestarea și cea mai grabnică condamnare a instigatorilor aflaţi încă în libertate,
a participanţilor la fostul sistem comunist nelegiuit. (…)
Mă aștept ca toate comandamentele militare și autorităţile administrative să
acţioneze cât mai repede și cât mai hotărât, înainte de toate, faţă de culpabilii
comunismului, iar pe de altă parte să împiedice procedura judecăţilor populare.”
Un membru al detașamentului Prónay exe- (Instrucţiunile comandantului suprem Horthy Miklós, Siófok, 28 august 1919)
cută o spânzurare în comuna Tab
ORGANIZAREA
CONTRAREVOLUŢIEI

Formulaţi de ce a trebuit să
asiste populaţia comunei la
fapta atroce! [R]

Stabiliţi ce procese se desfășurau în Ţinutul de dincolo de Dunăre, ajuns în vidul
de putere! Rezumaţi, pe scurt, care au fost intenţiile lui Horthy! Evidenţiaţi sarcina
pe care Horthy o considera ca fiind una de bază! [O]

Horthy este primit de conducătorii capitalei
în Piaţa Gellért

„Domnule primar!
FORMAREA GUVERNULUI DE
Primiţi, pentru caldele cuvinte, sincerele mele mulţumiri,
COALIŢIE
în numele armatei naţionale maghiare.
Astăzi, în pragul acestui oraș, nu sunt în starea sufletească de a folosi frazele
obișnuite. Simţul meu de dreptate mă constrânge să spun, fără ocolișuri, ceea
ce simt. Când încă eram departe de aici și aveam doar o palidă speranţă că vom
putea revedea, cu arma în mână acest oraș condus pe un drum greșit, îl blestemam și îl uram, pentru că, din depărtare, nu vedeam, firește, pe săracii noștri fraţi
maghiari și pe martirii noștri, suferind prigoana aici, ci puhoiul acela murdar, în
care s-a scufundat acest oraș.
Naţiunea maghiară iubea Budapesta, o și alinta; în ultima vreme, totuși, acest
oraș i-a fost pieirea. Acum, aici pe malul Dunării, provoc capitala maghiară. Acest
oraș și-a negat istoria milenară, acest oraș și-a târât în praf sfânta coroană și culorile naţionale, și s-a îmbrăcat în zdrenţe roșii. Pe cei mai buni ai naţiei i-a aruncat
în închisoare, sau i-a izgonit din patrie. Și pe deasupra, ne-a și risipit tot ceea
ce am avut. Și totuși, cu cât mai mult ne apropiam de aici, cu atât începea să se

5
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topească stratul de gheaţă depus pe inimile noastre și eram dispuși să iertăm. Da,
absolvim acest oraș târât în păcat, dacă revine în slujba patriei, dacă va iubi cu toată
puterea inimii și sufletului acest pământ, în care osemintele strămoșilor noștri se
prefac în praf– dacă va iubi bulgărele de pământ, pe care fraţii noștri îl cultivă cu
sudoarea frunţii, sfânta coroană, crucea dublă și cele patru râuri – într-un cuvânt,
dacă va iubi patria noastră maghiară și poporul nostru maghiar.
Soldaţii mei – după ce au secerat și au strâns recolta pământurilor lor – au pus
mâna pe arme, ca să restabilească ordinea în ţară. Mâna lor stă deja gata pentru
strângerea frăţească, dar – dacă ar fi inevitabil – s-a pregătit și pentru lovitura
de pedeapsă cu pumnul. Să dea Domnul să nu-i vină rândul, și aceia care sunt
sau se simt vinovaţi, să ajungă la o mai bună convingere și să participe cu forţă
dublată la construirea acelei Budapeste, care va străluci în lumina tuturor virtuţilor
noastre naţionale.
Pe fraţii noștri care aici au suferit atâta și care tot timpul au fost alături de noi,
îi salutăm din suflet.” (Discursul comandantului suprem, Horthy Miklós, din piaţa
Gellért, 16 noiembrie 1919)

Stabiliţi cum se raportează
Horthy la capitală! Dezvăluiţi cele mai importante scopuri
ale cuvântării lui Horthy! Definiţi,
pe baza discursului, ce grupuri
sociale puteau sprijini activitatea
lui Horthy! Comparaţi situaţia și
atmosfera, sugerate de text și de
ilustraţie! [C]

„§ 12. Adunarea Naţională, până ce stabilește definitiv
modul exercitării puterii de șef de stat, și în acest temei,
șeful statului își preia funcţia în fapt, pentru exercitarea
provizorie a îndatoririlor de șef de stat, alege un regent.
§13. Exercitarea constituţională a drepturilor cuprinse în puterea regală i se cuvine
regentului în cadrul restricţiilor cuprinse în cele de mai jos:
Legile aduse de Adunarea Naţională nu cad sub incidenţa consfinţirii, pe acestea
regentul le va prevede, cu clauză și semnătură, cel târziu în cadrul a șaizeci de zile. Înainte de ordonarea promulgării, regentul – odată cu comunicarea motivelor sale – poate retrimite legea, cu o singură ocazie, Adunării Naţionale, pentru o nouă cumpănire.
Dacă legea astfel retrimisă este menţinută neschimbată de Adunarea Naţională, regentul este obligat a o promulga în decursul a cincisprezece zile. (…)
Regentul nu poate amâna Adunarea Naţională și poate exercita dreptul de dizolvare a parlamentului, inclus în puterea regală, în ceea ce privește Adunarea Naţională
doar atunci când, în pofida mesajului regentului, Adunarea Naţională a devenit durabil inaptă de muncă. (…)
Regentul reprezintă Ungaria în relaţiile internaţionale. Poate trimite și primi ambasadori. (…)
Pentru declaraţie de război, sau pentru folosirea armatei în afara hotarelor ţării și
pentru încheierea păcii, este necesar consimţământul prealabil al Adunării Naţionale.
Regentul poate exercita puterea executivă exclusiv pe calea cabinetului responsabil în faţa Adunării Naţionale.
Toate ordinele și dispoziţiile sale, inclusiv cele privitoare la forţele armate, sunt
valabile doar dacă sunt prevăzute cu contrasemnătura respectivului ministru responsabil. Faptul nu aduce însă atingere acelor drepturi constituţionale ale regentului,
ţinând de sfera afacerilor militare, care se referă la comanda și la organizarea internă
a armatei naţionale.
Nu poate conferi titluri nobiliare.
Nu poate exercita dreptul de amnistiator principal.
Amnistie generală poate oferi numai legea.
În cazul încălcării constituţiei sau a legii, regentul poate fi tras la răspundere de
Adunarea Naţională. (…) (1920: Art. I de lege despre atribuţiile regentului)

Amplasaţi, în tabel, cele mai
importante drepturi ale activităţii de regent a lui Horthy!
Evidenţiaţi de ce nu putea conferi Horthy titluri nobiliare, de
ce nu avea drept de amnistiator
principal! [C]

ALEGEREA LUI HORTHY CA
REGENT

„În calitate de ofiţer definitivat de stat major, mai întâi am predat tactică și organizarea armatei la Academia Ludovika. În acest interval are loc repetata încercare de revenire a regelui Carol. Sunt recunoscător soartei că nu a trebuit să iau parte la a doua
încercare de întoarcere, care a pricinuit un război fratricid, de mai multe zile, deși de
intensitate mai mică, dar totuși sângeros. În 1925 mi s-a acordat titlul de ofiţer membru al Ordinului Cavaleresc. Scopul era ca vitejii să obţină pământ, mai ales pentru
faptul că, acest material uman maghiar, încercat din toate punctele de vedere, întărit
economicește, să poată crește o nouă generaţie, de identică valoare. În acest scop,
Horthy a atras atenţia proprietarilor de pământ, care au pus la dispoziţia Ordinului
Cavaleresc așa-numitele loturi vitejești. În ceea ce mă privește, nu am avut pretenţie
la un lot. Rămâne pentru mine memorabilă ziua iniţierii mele pe Insula Margareta.
Ceremonia amintea de formalităţile vechii consfinţiri cavalerești, pe care Horthy, deja
cu prima ocazie și, pe urmă până la capăt, a efectuat-o personal, cu solemnitatea
necesară.” (Lakatos Géza: Precum am văzut eu, 1972)
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Interpretaţi mesajul afișului!
Concluzionaţi prin ce mijloace își expune autorul mesajul
public! [C]

8

Stabiliţi cum se raportează
autorul la puciurile regale?
Definiţi, conform autorului, care
era scopul Ordinului Cavaleresc?
Completaţi scopurile în urma
propriilor percepţii, propriilor
deslușiri!
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„I. Crime și culpe îndreptate spre răsturnarea sau
TELEKI PÁL PRIM-MINISTRU
nimicirea ordinii de stat și sociale.
– ÎNCEPUTUL CONSOLIDĂRII
§1. Cel care iniţiază sau conduce o mișcare sau
organizaţie îndreptată spre răsturnarea cu forţa sau nimicirea ordinii legale a statului
și societăţii, în special, spre realizarea cu forţa a dominaţiei exclusive a unei clase
sociale, comite o nelegiuire și poate fi pedepsit cu închisoare de până la cinci ani.
§2. Cel care, în legătură cu o mișcare sau organizaţie îndreptată spre răsturnarea cu forţa sau nimicirea ordinii legale a statului și societăţii, în special spre
realizarea cu forţa a dominaţiei unei clase sociale, și în scopul aceleia, comite o
crimă sau culpă, va avea pedeapsa:
1. moartea, dacă, pentru faptă, legea stabilește pedeapsa cu moartea;
2. închisoarea pe viaţă, dacă, pentru faptă, legea stabilește privarea de libertate
timp de peste zece ani;
3. închisoare pe zece până la cincisprezece ani, dacă, pentru faptă, legea
Stabiliţi împotriva cărei grupări politice a fost concepută, stabilește o pedeapsă de privare de libertate mai blândă decât zece ani, sau pe
drept apărare, legea! Explicaţi maximum zece ani;
fundalul politico-social al definirii
4. închisoarea de până la zece ani, dacă, conform legii, fapta este culpă. (…)”
tezelor penale! [R]
(Lege despre mai eficienta apărare a ordinii de stat și sociale. 1921)

PSDU

1917

1918

Partidul Naţional
Radical Burghez

Partidul
Independentist
şi 48-ist

PCU

Consiliul Naţional Maghiar

1918

1918

1919

Partidul Socialist Ungar

1920

PCU

PSD

PCU

PSD

Partidul
Micilor Agrarieni

Partidul
Catolic Popular

Partidul
Micilor Agrarieni

Partidul
Naţional
al Muncii

Naţional-Creştine

1921

1922

Relaţii de partid între 1918 – 1920

Partid Unitar

Partid ilegal

Partid guvernamental

Organizaţi, în tabel cronologic, când și care partid
anume a fost la putere! Stabiliţi
cum s-a transformat structura de
partid ca urmare a revoluţiilor!
Motivaţi-vă constatările! [R]

Carol IV în gara orașului Győr, pe vremea
celei de a doua tentative de revenire

11

Stabiliţi cât de hotărâtă a fost
intenţia regelui! Justificaţivă constatarea! Relevaţi care era
atmosfera generală în ţară! [R]
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„§1. Începând cu anul școlar 1920/21, la universităţile de știinţe,
la universitatea politehnică, la facultatea de știinţe economice
a universităţii budapestane și la academiile de drept, se pot înscrie doar indivizi
care, în privinţa fidelităţii naţionale și moralităţii sunt necondiţionat de încredere,
și doar într-un număr, căruia îi poate fi asigurată o instruire temeinică.
§3. (…)
La acordarea permisiunii trebuie acordată atenţie, pe lângă cerinţele de fidelitate naţională și integritate morală, pe de o parte capacităţilor intelectuale ale
solicitanţilor la admitere, pe de altă parte faptului ca, în măsura posibilului, dintre
studenţi, proporţia tinerilor aparţinând unor rase și naţionalităţi care locuiesc pe
teritoriul ţării să egalizeze raportul pe ţară a respectivei rase sau naţionalităţi, sau
să reprezinte, cel puţin nouă zecimi a acesteia.” (Despre regulamentele înscrierii la
instituţiile de învăţământ superior. Legea XXV din anul 1920 – numerus clausus)

12

NUMERUS CLAUSUS

Despre politicianul care a denumit perioada interbelică, despre Horthy Miklós, chiar și contemporanii și-au
format opinii diferite. Părerile erau divergente deja în aprecierea alegerii sale ca regent.

„După aceasta s-a ivit în faţa publicului, printre altele, și numele meu.
Eu speram însă că va fi ales Apponyi Albert, figura cea mai vrednică și
proeminentă a vieţii noastre publice. În schimb s-a întâmplat ceva, pe ce
nu am scontat, anume că la 1 martie, cu 131 voturi – din 141, Adunarea
Naţională, m-a investit pe mine cu această demnitate. Episcopul Prohászka
conducea acea delegaţie care a adus vestea rezultatului alegerii și m-a
invitat ca, în scopul depunerii jurământului, să mă prezint la parlament.
Am mulţumit pentru marea încredere ce mi s-a acordat, comunicând,
totodată că, nu pot accepta demnitatea propusă. (…)
Înainte de a fi intrat în sala de ședinţă, m-au rugat să-mi schimb
hotărârea. Într-o sală a parlamentului s-au adunat membrii guvernului,
președinţii partidelor și alţi lideri politici, și care se străduiau să mă
lămurească. (…) Ca ofiţer, eu am depus jurământ Majestăţii Sale, dacă
primesc regenţa trebuie să jur pe constituţie și pe naţiune. Oare nu există pericolul ca obligaţiile asumate în cele două jurăminte să ajungă în
contradicţie? Nu am ridicat deschis această întrebare, care mă frământa
cel mai mult, și vedeam clar și faptul că din pricina urmărilor grave ale
tratativelor de pace, în aceste zile grele pentru patria noastră, îmi vor
invoca obligaţiile patriotice. De aceea am obiectat doar că atribuţiile
stabilite pentru viitorul șef de stat – așa cum le știam din comunicatele
de presă – sunt total insuficiente. Regentul nici nu ar putea amâna
Adunarea Naţională, cu atât mai puţin ar putea-o dizolva. După aceste
remarci ale mele, cei prezenţi au ţinut o scurtă consfătuire, mai apoi,
Rakovszky István, președintele Adunării Naţionale, s-a așezat la biroul
său și, cu condeiul în mână, mi s-a adresat: „Vă rog, dictaţi-mi condiţiile
dumneavoastră, Adunarea Naţională le va îndeplini.” (Horthy Miklós:
Memoriile mele, 1953)
„(…) Înaintea alegerii, ambele partide au ţinut consfătuiri. În Partidul Micilor Agrarieni, Rubinek Gyula a neutralizat poziţia care se
împotrivea alegerii lui Horthy. La consfătuirea Partidului Creștin însuși
prim-ministrul Huszár și-a asumat acest rol. Am fost prezent, și eu, la
această consfătuire. Partidul ţinea la candidatura lui Apponyi. Huszár
Károly a citit scrisoarea lui Apponyi adresată lui, în care refuza alegerea sa, făcând referire la faptul că nu avea la dispoziţie nici un fel de
forţă publică, pentru că Horthy dispunea de aceasta. Pe această bază
a propus, ca în scopul evitării războiului civil, partidul să-l accepte pe
Horthy ca regent. Dar să fie în clar și cu ceea ce înseamnă alegerea
unui militar ca șef de stat. Doar după proteste furtunoase, partidul a
decis să-l voteze pe Horthy la alegeri. Controversa a fost arbitrată de
declaraţia lui Huszár: »Vă înţeleg indignarea, dar să luaţi la cunoștinţă,
că, dacă mâine nu-l alegeţi regent, pe Horthy, Adunarea Naţională
va fi nimicită.« (Din amintirile lui Rassay Károly, politician liberal de
opoziţie)
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Stabiliţi din ce punct de vedere există asemănare între cele două izvoare! Dezvăluiţi
care puncte ale memoriilor lui Horthy oglindesc
îndeosebi părtinirea! Indicaţi, în memoriile
lui Rassay, care moment e cel mai tendenţios!
Explicaţi fundalul abordărilor diferite! [O]

Puncte de vedere

Formulaţi, pe scurt, ce anume reglementa legea! Stabiliţi pe ce bază îngrădește
legea pe cei care-și continuă studiile! Evidenţiaţi, în primul rând, ce pături sociale
erau dezavantajate de către lege! Justificaţi-vă răspunsurile! [S]

13
14

15

Horthy Mikós și-a început cariera ca militar, și, în final, a
ajuns ultimul comandant al flotei de război a Monarhiei. Își
amintește, însă, cu cea mai mare plăcere de acei cinci ani
ai vieţii sale, când a fost aghiotantul lui Franz Joseph. În
imagine, se află în faţa acelui portret, pe care el însuși l-a
pictat despre suveran.
Formulaţi, pe scurt, ce sugerează conţinutul și prezentarea tabloului! Reuniţi
caracteristicile modului de reprezentare! [O]
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7. Tratatul de Pace de la Trianon
SEMNAREA TRATATULUI DE PACE Delegaţia maghiară
de pace a plecat la Paris deja la începutul anului 1920.
Politicienii erau însoţiţi de specialiști cu pregătire,
printre ei savantul geograf și politicianul Teleki Pál.
De numele său se leagă „harta roșie”, care înfăţișează
relaţiile etnice din Bazinul Carpatic. Scopul delegaţiei
a fost ca, prin argumente etnice, istorice, geografice,
de comunicaţii și economice să demonstreze unitatea
Ungariei istorice, și ca urmare, absurditatea condiţiilor de pace. Se concentrau, în mod fundamental, nu
numai pe menţinerea zonelor populate de maghiari,
deși au pregătit și asemenea propuneri.
Dar tactica delegaţiei de pace nu a prea contat.
Ungaria perdantă nu a fost chestionată pe parcursul
procesului decizional, i s-au comunicat doar condiţiile,
căci învingătorii erau conduși de intenţia întăririi statelor succesorale. Pentru anumite teritorii controversate
s-a avut în vedere posibilitatea referendumului, dar
acesta a fost aplicat numai în cazul localităţii Sopron
și a împrejurimilor sale imediate (decembrie 1921),
atribuite Austriei. Populaţia a decis pentru Ungaria,
drept pentru care Sopron-ul a primit titulatura de
„cel mai fidel oraș”.
Reprezentanţii Ungariei au semnat dictatul de pace,
la 4 iunie 1920, în palatul Trianon de la Versailles.
Din teritoriul de 282.000 km2 ai Ungariei istorice au
rămas doar 93.000 kilometri pătraţi, adică s-au detașat
două treimi din teritoriul de până atunci al ţării. Regiunea muntoasă a Carpaţilor a ajuns în totală măsură
la statele succesorale, dar s-au luat și nordul Câmpiei
Mici și teritoriile sudice și estice ale Câmpiei Mari.

cărbuni au rămas Ungariei, zăcămintele de minereu
de fier au revenit Cehoslovaciei.
Parte însemnată a reţelei feroviare maghiare a
ajuns la statele succesorale, astfel că, în mai multe
locuri, legătura feroviară dintre anumite regiuni ale
ţării a încetat sau a devenit complicată. Liniile de cale
ferată au jucat un rol și în trasarea graniţelor: linia
Satu-Mare – Oradea – Arad a fost un argument pentru
anexarea teritoriului la România. Dintre numeroasele
probleme putem evidenţia administrarea apelor, apărarea de inundaţii: porţiunile superioare ale râurilor au
fost detașate, de aceea, dificultăţile apărute pe cursurile
inferioare ar fi putut fi rezolvate numai prin cooperare.
Din punct de vedere economic însă, cea mai mare
lovitură a însemnat-o destrămarea pieţei imperiale
unice, care a atins defavorabil nu numai ţara noastră, ci
și noile state. Fărâmiţarea economică a împiedicat dezvoltarea întregului spaţiu. A încetat piaţa semnificativă,
la fel libera circulaţie a capitalului și forţei de muncă.
Problema a fost accentuată de faptul că fiecare stat
succesoral dorea să se fortifice prin crearea economiei
autonome, adeseori a uneia autarhice. Izolarea era
accentuată de condiţiile politice. Situaţia locuitorilor
maghiari și nemaghiari din teritoriile detașate era deteriorată în continuare de faptul că, pe termen lung,
statele succesorale, își dezvoltau teritoriul iniţial pe
seama celor mai nou dobândite.

REGLEMENTĂRI MILITARE Pacea de la Trianon – asemenea tratatului încheiat cu Germania – dorea să facă
ţara inaptă la o replică militară. Au interzis serviciul
militar general, au maximat efectivul armatei recrutate
REFERIRI ETNICE Prin încheierea păcii, teritoriile (35.000 persoane), au interzis menţinerea în sistem a
locuite în majoritate de naţionalităţi au ajuns la sta- categoriilor moderne de arme (blindate, avioane). Au
tele succesorale. O treime a maghiarimii, numărând avut grijă până și de faptul ca noile hotare statale să
atunci 10 milioane de persoane, a ajuns, obligată, sub fie mai ușor de apărat dinspre statele succesorale. De
autoritate străină. Era extrem de dureros și greu de exemplu, pe calea principală care duce spre Salgótarexplicat că, parte importantă a maghiarimii ajunse în ján, au ridicat una dintre liniile duble existente, ca să
minoritate trăia pe teritorii curat maghiare, în imediata îngreuneze ofensiva militară maghiară spre graniţă.
vecinătate, de cealaltă parte a graniţei de stat trasate În urma dispoziţiilor și a totalei înarmări a vecinilor,
la Trianon. Situaţia maghiarimii minoritare era incertă, forţa armată a Ungariei a fost de multe ori întrecută
avea de suferit atrocităţi, iar din această cauză numărul de cea a statelor succesorale, chiar și luate separat.
celor ce-și părăseau ţara a ajuns la patru sute de mii. În
schimb, restrânsă la noile hotare, Ungaria a devenit stat REVIZUIRE Nedreptăţile evidente ale păcii au îngrenaţional, pentru că 92% ale populaţiei erau maghiari. unat prelucrarea sferei de probleme denumite de
Omiterea principiilor etnice și tendinţa noilor state, atunci „trauma Trianonului”. În Ungaria, nici o putere
care dispuneau de însemnate minorităţi etnice, de for- politică nu a acceptat pacea, fiecare a condamnat-o
mare a statului naţional omogen, au anticipat faptul pe baza propriilor puncte de vedere, sisteme de idei și
că, drept urmare a păcii, opoziţia dintre popoarele argumente. Au accentuat dezavantajele ei economice,
zonei nu va scădea, ci se va intensifica.
încălcarea autodeterminării naţionale, sau au înfierat
Trianonul ca pe o pace imperialistă. Cerinţa reexamiINFLUENŢELE ECONOMICE ALE PĂCII Pacea a fărâ- nării, revizuirii păcii era generală.
miţat legături economice seculare. Ungaria a pierdut
S-au format în număr mare organizaţii civile care agitau
resursele de materii prime (lemn, cărbune, minereu împotriva păcii, propovăduind iredentismul (Uniunea
de fier etc.), în același timp, în anumite ramuri, i-au Maghiară pentru Apărarea Ţării - UMAŢ, Liga Maghiară de
rămas neexploatate capacităţi industriale dimen- Apărare Teritorială). Guvernul a semnat pacea, de aceea
sionate la teritoriul anterior al ţării. Faptul este veridic nu i se putea opune deschis, dar sprijinea organizaţiile și,
în special pentru Budapesta. Aproape întreaga ţară a prin membrii guvernului, aceste organizaţii au dobândit,
ajuns în sfera de atracţie a metropolei, ceea ce a în- de multe ori, o serioasă influenţă.
dreptat dezvoltarea reţelei așezărilor maghiare, într-o
În ceea ce privește modul și măsura revizuirii, nu
direcţie nesănătoasă. Mari orașe și-au pierdut sfera mai era deja o unitate. Și din situaţia dată, în primul
de atracţie, au devenit localităţi de graniţă, incapabile rând, ideea revizuirii pașnice a devenit publică, deși
de dezvoltare. În zona industrială Borsod, minele de atitudinea statelor succesorale ridica semne de întrebare

Tort4_roman 1-148-korr 2.indd 40

10/2/07 9:27:19 AM

I. Primul Război Mondial, revoluţiile și păcile

/ 41

asupra realităţii acesteia. În discursuri, manifeste și afișe
Elita politică, ajunsă la putere, s-a folosit adeseori
se pretindea când revizia totală, adică restabilirea Unga- de chestiunea reviziei, pentru a sili retragerea forţelor
riei istorice în întregime, când doar corectarea nedrep- burghezo-democratice sau de stânga în plan secund,
tăţilor păcii, realipirea teritoriilor locuite de maghiari. altădată pentru a camufla tensiunile interne.

Arhiva
„Delegaţia maghiară de pace a făcut obiect al criticii detaliate
hotărârile condiţiilor de pace, ce i-au fost înmânate. (…) Dacă
acest răspuns nu tratează, punct cu punct, argumentele
notelor adresate conferinţei de pace, ca să le infirme pe toate, asta nu înseamnă
că ar recunoaște temeinicia lor, în nici un fel nu e voie ca tăcerea Puterilor Aliate
și Asociate să fie considerată aprobare; trebuie clar declarat că, lipsa răspunsului
nu înseamnă nicăieri acceptarea punctului de vedere apărat de Dumneavoastră.
Observaţiile înmânate Dumneavoastră [lui Apponyi Albert, președintele delegaţiei de pace] nu conţin niciun răspuns special la acel mare număr de memorii pe
care l-a înaintat Delegaţia maghiară de pace în problema hotarelor Ungariei. Nu
dau răspuns nici la acele propuneri, în care se solicită dispunerea referendumului
cu privire la asemenea teritorii, pe care hotărârea Puterilor le face să revină altor
state. Puterile Aliate și Asociate s-au situat, după o matură chibzuinţă, pe principiul
că nu modifică, în nici un fel de privinţe, hotărârile teritoriale ale Condiţiilor de
pace. Au hotărât, astfel, pentru că ne-am convins că, orice tulburare a graniţelor
stabilite de către noi, ar avea consecinţe mai grave, decât cele pe care le invocă
Delegaţia maghiară. (…)
E drept că Delegaţia maghiară de pace argumentează prin faptul că, Condiţiile
de pace nu au dispus nicăieri referendumul. Dacă Puterile Aliate și Asociate au
considerat inutil să recurgă la chestionarea populaţiei în acest sens, asta s-a întâmplat pentru că s-au convins că, dacă această chestionare ar decurge prin totala
siguranţă a exprimării opiniei sincere, ea nu ar duce, la alt rezultat considerabil,
decât cel care a condus Puterile la examinarea amănunţită a relaţiilor etnice și
aspiraţiilor naţionale din Europa Centrală. (…)
Puterile Aliate și Asociate nu au uitat însă, ideea, care le-a condus în momentul
croirii hotarelor, și s-au ocupat cu acea posibilitate ca graniţa astfel stabilită, eventual nu corespunde, peste tot și totalmente dezideratelor etnice sau economice.
Examinarea efectuată la faţa locului va face eventual necesară modificarea,
în unele locuri, a graniţei stabilite prin Tratat. Asemenea examinare nu poate fi
însă efectuată azi, pentru că aceasta, ar amâna, încheierea păcii, pe o perioadă
nedeterminată, ori întreaga Europă o râvnește.” (Scrisoarea însoţitoare a Puterilor
Aliate și Asociate la observaţiile maghiare, 6 mai 1920)

1

SEMNAREA
TRATATULUI DE PACE

Componenţa etnică a statelor succesorale

REFERIRI ETNICE
Ungaria
(1914)

germani
români
slovaci
sârbi
ruteni
etc.

Iugoslavia
(1920)

Cehoslovacia
(1920)
34%

45,5%

54,5%

maghiari

Reuniţi, pe baza textului,
argumentele delegaţiei maghiare! Stabiliţi care este răspunsul conferinţei de pace la observaţiile maghiare, evidenţiaţi în ce
măsură, în decizia lor, au luat în
consideraţie observaţiile maghiare! Explicaţi, pe baza căror puncte de vedere, a adoptat conferinţa rezoluţiile!
Ce atitudine politică au întărit marile puteri, prin aceasta! Să punem,
faţă în faţă, faptele și justificarea
punctului de vedere! De ce, o parte a contemporanilor a apreciat
pozitiv documentul? [S]

germani
maghiari
polonezi
ruteni
etc.

16%

slovaci

România
(1920)
30%

17,1%

50%
cehi

8,5%

maghiari
albanezi
etc.

43,2%

sloveni

sârbi

,9%iaci

8 osn
b

2

maghiari
germani
sârbi
ucraineni
etc.

70%

români

22,3%
croaţi

Ce probleme puteţi deduce pe baza diagramelor? În care state au fost aceste probleme, cele mai dificile? [R]
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3

Polonia
580 km2

Cehoslovacia
61 633 km2

Teritoriul Ungariei la 1910
325 411 km2 (împreună cu Croaţia)
232 439 km2

Mărimea teritoriilor desprinse prin
Tratatul de Pace de la Trianon

Austria
4 020 km2

Regatul Sârbo-Croato-Sloven
20 551 km2 42 541 km2
România
103 093 km2
Maghiari
Germani
Slovaci
Români
Polonezi

Sârbi
Croaţi
Ruteni
Teritoriu nelocuit

Hotare trasate la Trianon

„Harta roșie” a lui Teleki Pál, care a fost pregătită pentru tratativele de pace
Stabiliţi în ce măsură, au fost luate în seamă relaţiile etnice, la trasarea hotarelor! Reuniţi ce soluţii cartografice a
aplicat Teleki și elucidaţi care a fost scopul acestor rezolvări! [C]

4

MODIFICAREA POPULAŢIEI ŞI LIMBA MATERNĂ ÎN BAZINUL CARPATIC (MIA DE PERSOANE)
Suprafaţă
Maghiari Germani Slovaci
Români
Ruteni
Croaţi
Sârbi
Cehoslovacia
1072
265
1703
21
442
3
0,4
în %
10,8
13,9
87,5
0,7
95,2
1,4
0,1
România
1664
557
32
2819
10
2
56
în %
16,7
29,3
1,6
95,6
2,3
1,0
12,1
Regatul Sârbo459
308
46
80
11
92
378
Croato-Sloven
în %
4,6
16,1
2,4
2,7
2,3
47,1
82,0
Austria
26
216
1
0,02
0,05
45
0,01
în %
0,3
11,4
0,0
0,0
0,0
23,1
0,0
Fiume
6,0
2
0,2
0,1
0,01
13
0,4
în %
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
6,6
0,1
Ajuns la vecini în
3227
1348
1782
2920
463
155
435
total
în %
32,5
70,8
91,5
99
99,8
79,2
94,3
Rămas în Ungaria
6718
555
164
28
1
40
26
Trianonică
în %
67,5
29,2
8,5
1,0
0,2
20,8
5,7
Ungaria total
9945
1903
1946
2948
464
195
461
(înainte de 4 iunie 1920)

Alţii
63
15,6
96
23,9
145
36,2
4
1,0
27
6,8
335
83,5
66
16,5
401

Stabiliţi, din tabel, în ce măsură a ajuns maghiarimea în minoritate! Determinaţi ce proporţie reprezenta ea în teritoriile
detașate, adică în statele succesorale! Apreciaţi, pe baza șirului de date și a ilustraţiei, în ce fel a evoluat problema
naţională, în spaţiu, ca urmare a păcii! [R]
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„Art.79. În afara hotarelor sale, stabilite prin prezentul Tratat, Ungaria renunţă din partea sa, la toate acele drepturi,
exigenţe și prerogative referitoare la teritoriile din afara
Europei, care se cuveneau, eventual, fostei Monarhii AustroUngare sau aliaţilor ei, mai departe, renunţă la toate acele drepturi, exigenţe și
prerogative care eventual i s-au cuvenit, sub orice titlu, faţă de Puterile Aliate și
Asociate.” (Fragment din Tratatul de Pace de la Trianon, 4 iunie 1920)
INFLUENŢELE
ECONOMICE ALE
PĂCII

/ 43
5

Stabiliţi ce reglementau punctele, căci Ungaria nu avea
colonii! Scoateţi în evidenţă la ce
intenţii ale învingătorilor se referă
normele! [R]

Cupru
Sare gemă
Cărbune
Minereu de fier
Pădure

Košice
Bratislava

Berehove
Miskolc
Satu Mare

Komárom
Budapesta
Oradea

Arad

Pécs
Subotica

Hunedoara
Reşiţa

Zone industriale
Căi ferate până în 1914
Numărul celor care lucrează în întreprinderi care dau de lucru la mai mult de 20 muncitori
(Mărimea sferelor este proporţională cu numărul muncitorilor)

Influenţa Tratatului de Pace de la Trianon asupra reţelei de comunicaţii și de așezări
Stabiliţi cum a atins pacea, reţeaua maghiară de comunicaţie! Evidenţiaţi ce rol au putut juca liniile de transport în
trasarea hotarelor! Analizaţi influenţa păcii asupra structurii așezărilor maghiare și a orașelor de la frontieră! Dezvăluiţi cum a atins modificarea graniţelor întreaga economie și unele ramuri economice! [S]

Referirile militare ale Păcii de la Trianon
„Art.103. Serviciul militar obligatoriu în Ungaria trebuie
abrogat. Armata maghiară pe viitor poate fi instruită și
completată numai pe bază de voluntariat.
Art.104. Totalul forţelor militare ale armatei maghiare nu poate trece de 35000
de persoane, incluzând ofiţerii și trupele părţii sedentare.
Armata maghiară poate fi angajată exclusiv pentru menţinerea ordinii pe teritoriul Ungariei și pentru serviciul poliţiei de frontieră. (…)
Art.115. Arme, muniţie și orice fel de materiale de război pot fi produse într-o
singură fabrică. Această fabrică trebuie să se afle sub conducerea și în proprietatea statului. (…)
Art.117. În decursul a trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului Tratat, toate
armele, muniţiile și materialele de război aflate în Ungaria și depășind cantitatea
admisă, înţelegând aici și instrumentele de orice fel ale apărării antiaeriene, fără
deosebire de provenienţă, trebuie cedate Puterilor Supreme Aliate și Asociate.
REGLEMENTĂRI
MILITARE
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Art.118. Este explicit interzis importul în Ungaria a oricărui fel de armă, muniţie
și material de război. De asemenea, este interzisă producerea pentru străinătate
și exportul a oricărui fel de armă, muniţie și material de război.
Art.119. Întrucât nu se permite folosirea aruncătoarelor de flăcări, a gazelor
asfixiante, toxice sau altele asemănătoare, de asemenea a lichidelor, materialelor
și procedurilor înrudite cu acestea, sunt strict interzise producerea lor în Ungaria
și importul lor în Ungaria.
Aceeași interdicţie este valabilă și pentru materialele care sunt destinate producerii, protecţiei sau utilizării produselor sau procedeelor amintite.
De asemenea, este interzis a produce în Ungaria și a importa în Ungaria mașini
Însumaţi pe ce anume terito- blindate, tancuri sau alte asemenea mașini, ce pot fi folosite în scopuri militare.
rii se îngrădeau capacităţile (…)
Art.134. Comisiile de Control Interaliate își înfiinţează oficiul la Budapesta și au
militare ale Ungariei! Stabiliţi pentru ce activităţi făceau normele dreptul ca, de câte ori consideră oportun, să se poată deplasa în orice punct al
inaptă armata maghiară! Explicaţi teritoriului de stat maghiar, să poată trimite acolo subcomisii, sau să însărcineze,
cauzele, fundalul regulilor severe! câte unul sau mai mulţi membri, să călătorească într-acolo.” (Din textul Tratatului
[C]
de Pace de la Trianon, 4 iunie 1920)
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Bratislava
Budapesta
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Bucureşti
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Forţă armată blindată

ALBA

i

Raporturi de forţe militare în Bazinul
Carpatic după Trianon

CR

A

Armată

Forţă aeriană

M

N

A

Belgrad

a

Caracterizaţi raporturile de
forţe militare formate în
Bazinul Carpatic! Din ce factori a
rezultat această situaţie? [O]

O

Â

I

„Europa de Est nu este altceva decât multe Alsacii-Lorene
mici. Când, în 1871, Pacea de la Frankfurt a separat de
Franţa aceste două ţinuturi gemene, a făcut inevitabil un nou război. În măsură
mai mare, tratatele de pace care au împărţit Monarhia Austro-Ungară, au comis
aceeași gafă. În urma deciziilor lor, într-o jumătate de duzină de ţări din Europa
Centrală au luat fiinţă minorităţi naţionale nemulţumite, și dintre ele, oricare poate
fi scânteia de aprindere a unei noi conflagraţii mondiale.
Dintre cele trei tratate care redesenează harta Europei Centrale, ultimul și cel
mai nenorocit este cel de la Trianon, pe care Ungaria a trebuit să-l semneze la 4
iunie 1920. În loc să fi simplificat labirintul, și așa existent al naţionalităţilor, l-a
complicat pe mai departe. A provocat o nemulţumire atât de adâncă, încât fiecare
călător imparţial, care se rătăcește pe acest meleag al continentului, întrevede
clar necesitatea remedierii greșelilor comise. (…)
Dacă ne reamintim în ce condiţii a împovărat sarcina redesenării hărţii lumii,
umerii micului grup de bărbaţi de stat ai puterilor aliate, nu ne mirăm că, unele
detalii mai mici ale muncii lor uriașe, au rămas superficiale. Pentru câţiva dintre

9

REVIZUIRE

10
„Dreptate Ungariei!” Afiș iredentist
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ei, împărţirea teritoriilor Monarhiei Austro-Ungare părea a fi o problemă mai puţin importantă decât, de exemplu, convenţia ce urma a se încheia cu Germania.
Delegaţii lideri s-au mulţumit cu opinia și propunerile reprezentanţilor naţiunilor
aliate mai mici, vecine cu Austro-Ungaria, trecute pe parcursul războiului de
partea noastră și a popoarelor supuse Monarhiei Habsburgice.” (Articolul lui Lord
Rothermere „Locul Ungariei sub soare”, Londra, 1927)
Ce părere are autorul despre Tratatul de Pace de la Versailles? Către care cauze
reduce problemele dezvăluite de el? [R]

Delegaţia maghiară și-a putut expune opinia despre condiţiile de pace de la Trianon doar o singură dată și
numai simbolic. În pofida faptului că, de la bun început, nu putea să obţină vreun rezultat, vestitul discurs al
lui Apponyi Albert a fost apreciat în mod diferit odinioară și astăzi: de la discurs genial până la argumentare
greșită numeroase feluri de păreri au văzut lumina zilei.
„Preastimate Domnule Președinte, Domnilor! Permiteţi-mi să vă mulţumesc din
nou, că ne-aţi dat posibilitatea exprimării punctului nostru de vedere. De fapt aș fi
dorit tratative verbale, pentru că în opinia mea, acesta este unicul mijloc care ne
conduce la înţelegere și la corecta cunoaștere a chestiunilor întortocheate care ne
stau în faţă. Însă Consiliul Suprem și-a cantonat deja voinţa în altă direcţie, astfel
trebuie să mă aplec în faţa sa. Accept deci situaţia care mi s-a pus în faţă, și ca să
nu vă solicit prea mult timp, voi trece direct la subiect.
În ochii noștri, ziua de ieri este despărţită de cea de azi prin cunoașterea oficială a condiţiilor de pace. Simt enorma greutate a răspunderii care mă apasă în
momentul în care pronunţ primul cuvânt din partea Ungariei, în ceea ce privește
condiţiile de pace, anume că, acestea, astfel precum Dumneavoastră aţi binevoit
a ni le înmâna, sunt inacceptabile fără modificări de fond. (…)
Dumneavoastră ne-aţi invitat să ne rostim observaţiile. (…) Cu cea mai mare
bunăvoinţă ne-am străduit să căutăm un asemenea punct de vedere, care să facă
posibilă înţelegerea reciprocă. Și Domnilor! Deja am aflat această teză. Aceasta
este marea idee a justeţei internaţionale, a libertăţii popoarelor, pe care Puterile
Aliate au proclamat-o atât de tare, mai apoi, marile interese comune ale păcii,
căutarea garanţiilor perenităţii și reconstrucţiei Europei.
Dumneavoastră, Domnilor, pe care victoria v-a așezat în scaunul judecătoresc,
dumneavoastră aţi declarat vinovăţia dușmanilor de odinioară, a Puterilor Centrale, și aţi hotărât să atribuiţi celor responsabili urmările războiului. Fie astfel; dar
atunci, cred eu, la stabilirea scalei ar trebui procedat proporţional cu gradul de
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Puncte de vedere

„Oare sunt iredentiste toate mișcările patriotice? Oare este iredentist cineva,
dacă azi, pe un teritoriu detașat de la noi, se declară maghiar, dacă vorbește în
limba maghiară, dacă dorește să-și trimită copilul la școală maghiară și se opune
să-l oblige la școală în altă limbă; dacă pe teritorii separate de la noi, cineva se
opune să i se naţionalizeze sau sechestreze proprietatea și averea? Sau oare, suntem iredentiști pentru că aducem vorba despre aceste situaţii, și discutăm aceste
probleme la ședinţe și în Camera Deputaţilor? Suntem iredentiști pentru asta? Doar
actul adiţional la tratatul de pace, convenţiile minorităţilor au făcut din problema
minorităţilor o chestiune internaţională, și au statornicit Societatea Naţiunilor, ca
for decizional al său, la care oricine, și noi avem dreptul să ne plângem, atunci
Afiș în limba franceză despre Trianon. Inavem și dreptul de a ne ocupa de aceste probleme.
scripţia sa: Doriţi patru Alsacii?
Sau e iredentist dacă noi reclamăm revizuirea păcii? Doar avem chiar două titluri
De ce este „ţintă lovită” acest
de drept pentru aceasta. Unul este însuși Tratatul de Pace de la Trianon, paragraafiș?
Relevaţi ce specific isful 19 al pactului Societăţii Naţiunilor, inclus în tratat, care oferă posibilitatea ca
toric au argumentele utilizate de
oricare stat să poată ridica în faţa Societăţii Naţiunilor problema revizuirii unui
creatorii afișului! [R]
sau altui tratat. Iar celălalt titlu de drept este scrisoarea aferentă, cu care a fost
predat tratatul de pace, și care recunoaște că, dacă din punct de vedere naţional,
la stabilirea hotarelor au comis vreo nedreptate, acelea vor fi corectate. Prin urDefiniţi ce înţelege Bethlen
mare, avem două titluri de drept, și încă titluri internaţionale de drept, ca să ne
prin iredentism! Însumaţi
ocupăm de această chestiune, deci a ne îngriji de această problemă nu înseamnă care sunt principalele obiective
iredentism. Da, vom face imposibile acţiunile ce merg mai departe, întreprinderi ale politicii externe maghiare în
aventuroase și comploturi, dar nu putem zăvorî gura opiniei maghiare, și dacă rezolvarea problemelor create în
despre asta s-ar afirma că, în acest caz, dezvoltarea unei ambianţe mai bune este urma Păcii de la Trianon! Stabiliţi
imposibilă pentru că noi înșine nu oferim remediul [medical] pentru aceasta, atunci cu ce mijloace dorește să atingă
răspunsul meu este că, ba da, acest cadru mai bun are un remediu, dar acesta nu guvernul maghiar scopurile de
este faptul de a închide gura opiniei publice maghiare, ci acela de a înceta aceste mai sus, și formulaţi ce procedee
respinge! [R]
situaţii.” (Cuvântarea lui Bethlen István, 4 martie 1928)
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Să grupăm și să aranjăm,
în tabel, argumentele lui
Apponyi! Să stabilim pe ce factori
s-a concentrat Apponyi Albert în
discursul său! Să dezvăluim scopurile lui Apponyi! [C]

vinovăţie, și întrucât Ungaria este apăsată de condiţii din cele mai severe și care
îi periclitează cel mai mult existenţa, s-ar putea crede că tocmai ea este cea mai
vinovată dintre toate naţiunile. (…)
Nu cred, în continuare, că suntem în faţa unei sentinţe, pentru că verdictul
presupune o asemenea procedură, în care părţile sunt ascultate în împrejurări
asemănătoare, și își pot valida argumentele în mod asemănător. Ungaria însă, nu
a fost ascultată, până în prezent, deci este imposibil ca, tocmai condiţiile de pace
să posede un caracter de sentinţă.
Sau poate este vorba de o asemenea aplicare a justiţiei internaţionale, al cărei
scop este realizarea, în locul formaţiunilor statale poliglote [de mai multe limbi]
cărora le aparţine și Ungaria, a unor asemenea conglomerate statale, care rezolvă
mai just chestiunea teritorială între diverse naţionalităţi, și asigură mai eficient
libertatea acestora? Dacă privesc faptele, atunci mă văd nevoit să mă îndoiesc că
această străduinţă a produs rezolvarea chestiunii în acest mod. (…)
Să mergem însă mai departe și să privim statele edificate pe ruinele Ungariei.
Putem să stabilim că, din punctul de vedere al neamului, și acestea vor fi trunchiate
exact așa, sau, poate mai mult ca Ungaria de odinioară. (…)
Atunci, poate ne aflăm în faţa unei intenţii, care urmează idealul libertăţii popoarelor? Se pare că punctul de plecare al acestei dorinţe este acea presupunere,
conform căreia, locuitorii de limbă străină ai Ungariei ar aparţine cu mai mare
plăcere unui asemenea stat, în care elementul susţinător al statului îl formează
rudele lor de neam, decât Ungariei, unde se afirmă hegemonia maghiară.
Aceasta este însă doar o supoziţie. (…) Dar de ce să pornim din presimţiri și
de ce să ne poziţionăm pe ipoteze când avem la dispoziţie instrumentul pentru
stabilirea realităţii (…), al cărui aplicare o revendicăm cu glas tare, ca să vedem
clar în această chestiune. Și acest instrument este referendumul.
În timp ce facem această revendicare, ne referim la marele ideal, atât de excepţional turnat în cuvinte de domnul președinte Wilson, după care, nici o relaţie dintre
oameni, nici o parte a populaţiei statelor nu poate fi plasată sub autoritatea unui
stat străin, fără voinţa și fără consultarea sa, ca o turmă de vite. În numele acestei
mari idei, care, de altfel, este o axiomă a concepţiei umane sănătoase, bazate pe
un fundament moral, pretindem referendumul referitor la acele părţi ale patriei
noastre, pe care acum vor să le separe de noi. Declar, în avans, că ne supunem
rezultatului acestui plebiscit, oricare ar fi acela. Firește, cerem ca referendumul să
fie ţinut în asemenea condiţii, încât libertatea acestuia să fie garantată. (…)
Iar dacă noi am acceptat acest punct de vedere și dacă inamicii noștri nu îndrăznesc să supună judecăţii poporului revendicările și aspiraţiile lor, atunci în
favoarea cui grăiește oare prezumţia? (Discursul lui Apponyi Albert la Conferinţa
de Pace de la Paris, 16 ianuarie 1920)

Să cercetăm cum a decurs
ceremonia semnării tratatului de pace! Cine a fost prezent!
Să adunăm din presa maghiară
contemporană, (de exemplu Pesti
Napló, Az Est, Népszava [Jurnal de
Pesta, Seara, Cuvântul poporului]),
corespondenţe despre eveniment,
și să citim, în clasă, cele mai interesante fragmente! [C]

Una dintre sălile festive ale palatului Marele Trianon, unde s-a publicat tratatul maghiar de pace
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II. Între cele două războaie mondiale
8. Dificultăţile Europei victorioase
RESTABILIREA ECONOMIEI Războiul mondial a însemnat o înfrângere, din punct de vedere economic,
pentru marile puteri europene victorioase. În decursul războiului, ele s-au înglodat în datorii faţă de
Statele Unite și centrul financiar al lumii s-a mutat de
la Lon- dra la New York. Pe baza indicatorilor demografici și a ponderii economice, Europa a pierdut din
importanţă în faţa Statelor Unite și a coloniilor. După
suferinţele războiului ucigător, învingătorii trebuiau să
se confrunte cu greutăţile economice. Trecerea de la
economia de război la viaţa economică normală a cauzat șomaj, lipsea capitalul, statul își trata îndatorarea
exploatând inflaţia (stimulată și prin emiterea de masă
monetară, fără acoperire), piaţa s-a restrâns.
Învingătorii își imaginau restabilirea economiei lor
prin despăgubirile impuse Germaniei. Economia
germană, aflată într-o situaţie grea, nu a fost în stare
de amortizare. Mânaţi și de aspiraţiile hegemonice –
francezii – au încercat să forţeze prestaţia germană
prin ocuparea Ţinutului Ruhr (1923). Acţiunea le-a
dezvăluit însă slăbiciunea, pentru că rezistenţa pasivă
a nemţilor a împiedicat transporturile de cărbune,
iar economia franceză aproape că s-a prăbușit sub
greutăţile materiale ale ocupaţiei.
Criza economiei europene era defavorabilă și pentru
Statele Unite, întrucât era periclitată rambursarea împrumuturilor acordate în timpul războiului. De aceea au
convocat o conferinţă privind plata reparaţiilor de
război (1924), unde au elaborat Planul Dawes. (Omul
de afaceri Dawes conducea comisia de experţi.) În acest
sens au sprijinit refacerea economiei germane cu
semnificative împrumuturi și capitaluri (investiţii),
ca germanii să fie capabili să plătească francezilor și
englezilor despăgubirile de război, și care, astfel, puteau
plăti amortismentele cuvenite americanilor.
Economia europeană s-a restabilit pe la mijlocul
anilor ’20, însă, a scăzut partea sa din producţia mondială. Piaţa s-a restrâns, economia s-a plasat pe orbita
dezvoltării mai lente decât înainte, iar înflorirea sa se
baza, în mare parte, pe capitalul american.
Așa cum am văzut, guvernele, statele europene și-au
asumat un rol semnificativ în consolidarea economiei.
Acest fapt, împreună cu experienţele economiei de
război, au iniţiat modificarea concepţiei economice
liberale (statul să rămână departe de economie).

dreapta și de extremă stânga angajau noi forme ale
luptei politice. Ca rezultat al zgomotoasei demagogii
sociale (extrema stângă, extrema dreaptă) și naţionale
(extrema dreaptă), au devenit partide de masă, dirijate
de câţiva, sau un singur om („conducătorul”). Partidele
extremiste, puternic centralizate și dispunând de detașamente înarmate, considerau permisă întrebuinţarea
oricăror mijloace în interesul acaparării puterii.
Pericolul era accentuat de faptul că, în urma războiului, în Rusia au ajuns la putere forţele extremiste
de stânga (comuniste), în Italia, cele de dreapta
(fasciste), iar Rusia sovietică sprijinea organizaţiile
comuniste în toată lumea. Greutăţile economice, deteriorarea condiţiilor de viaţă ale maselor au reprezentat,
pentru forţele extremiste, posibilitatea de a câștiga
teren. În schimb, economia în curs de stabilizare în
anii douăzeci, a creat baza pentru respingerea, în
câteva ţări din Europa, a grupurilor care puneau
democraţia în pericol. Cu intrarea masivă a femeilor
în serviciu, se poate explica extinderea, în numeroase
ţări, a dreptului de vot și asupra femeilor.

ÎMPĂCARE CU GERMANIA La începutul anilor douăzeci, în Germania, social-democraţii, aliaţi cu partidele
burgheze, au reușit să respingă atât atacurile dreptei
extreme, cât și ale stângii extreme, și să consolideze
democraţia burgheză. Însă regimul denumit, după constituţia elaborată la Weimar, Republica de la Weimar,
a trebuit să convieţuiască cu acţiunile extremiștilor,
cu crimele politice, ba chiar cu încercările de preluare
a puterii.
Situaţia conducerii social-democrate era influenţată
în mod fundamental de politica învingătorilor, mai ales
de problema despăgubirilor. Pentru stabilitatea politică
era nevoie de un acord în această problemă, de aceea,
social-democraţii voiau să urmeze politica realizării.
Pentru aceasta însă, învingătorii ar fi trebuit să stabilească obligaţii reale de despăgubire, care să ia în consideraţie situaţia economiei germane. La început nu au
reușit să se pună de acord, astfel germanii au încheiat
un tratat economic cu Rusia Sovietică, de asemenea
izolată (Rapallo, 1922). Eșecul ocupării ţinutului Ruhr și
Planul Dawes au adus modificare, în relaţia germanofranceză. După ce s-au confruntat cu limitele economice
ale Franţei, forţele burgheze franceze aveau, de asemenea, interese fundamentale legate de compromis. Erau
TENDINŢE POLITICE Războiul mondial a redesenat și constrânse de forţele extremiste, care progresau în Franliniile de forţă ale politicii interne. Ca urmare a războiului, ţa, și de crizele guvernamentale care se succedau.
atât în Europa de Vest, cât și în Europa Centrală, au apăPredispoziţia francezilor spre concesii a creat o siturut asemenea forţe politice, care tindeau la răsturnarea aţie favorabilă pentru începerea tratativelor germanoprin violenţă a ordinii constituţionale burgheze existente franceze. Pe baza politicii germane de validare, miniștrii
și la introducerea dictaturilor. Partidele de extremă de externe francez, Briand și german, Streseman, au
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perfectat Tratatul de la Locarno (1925) care garanta
hotarele de vest ale Germaniei. În schimb, francezii au
acceptat evacuarea ţinutului Ruhr, mai apoi Germania
a fost primită în Liga Naţiunilor (1926).
A doua jumătate a anilor ’20 a trecut sub semnul
împăcării. Germania a semnat tratatul marcat cu
numele ministrului de externe american și francez,
Tratatul Kellogg-Briand (1928): în acesta, semnatarii
au condamnat războiul și s-au angajat să-și rezolve
conflictele internaţionale pe cale pașnică. În același
timp Planul Young, adoptat de conferinţa pentru
despăgubiri întrunită în 1929, a stabilit o despăgubire
uriașă (de 114 miliarde de mărci) pentru Germania, pe
care ar fi trebuit să o amortizeze până în anul 1988.

vendicării de independenţă a irlandezilor. Din această
cauză, în timpul Primului Război Mondial în Irlanda a
izbucnit o răscoală armată (1916), pe care autorităţile
au reprimat-o grabnic, dar contradicţiile s-au ascuţit și
mai tare. La sfârșitul războiului mondial, deputaţii
irlandezi au creat, prin alegeri, propria lor adunare
naţională, mai apoi și-au proclamat independenţa,
au organizat administraţia irlandeză – cu excepţia
Irlandei de Nord – și, din voluntari, s-a format Armata
Republicană Irlandeză (IRA).
Britanicii au întrebuinţat forţa din nou, însă, din
cauza greutăţilor interne, nu au putut acţiona cu toată
puterea. În final, au recunoscut autoguvernarea
irlandeză (1922) cu privire la Irlanda catolică. Dar
pacea tot nu a sosit încă, pentru că o semnificativă
NAȘTEREA IRLANDEI Înainte de războiul mondial, parte a irlandezilor nu s-a împăcat cu separarea teriMarea Britanie a refuzat cu rigiditate îndeplinirea re- toriilor protestante din nord.

Arhiva
1

Definiţi, pe baza textului,
esenţa Planului Dawes! Evidenţiaţi pentru care scopuri căuta planul să găsească soluţii! Stabiliţi la ce raportează proiectul,
măsura plăţilor germane! Dovediţi,
pe baza textului, că randamentul
economiei germane era mai bun
decât al celei engleze sau franceze! [R]

2

„Întrucât, ca urmare a războiului, creditorii Germaniei achită
impozite ce aproape că ating limitele capacităţilor lor, la
rândul său, Germania trebuie să plătească anual impozit,
până la limita superioară a performanţelor sale. Faptul este concordant cu acel
principiu, drept și fundamental, al Tratatului de la Versailles, pe care Germania, l-a
confirmat în mod repetat, în nota sa din 29 mai 1919, »conform căruia sistemul
german de impozitare trebuia să fie relativ tot atât de puternic, ca în oricare dintre
ţările puterilor reprezentate în comisie«. Nici nu putem aștepta mai mult decât
această limită superioară, iar mai puţin de atât, ar elibera Germania de greutăţile
comune, și i-ar asigura un avantaj nedrept, în competiţia industrială. Acest principiu
transformă planul, în realitate. În acest proiect au fost elaborate instrucţiuni care,
de la început se concentrează cu elastică adaptare spre asigurarea celui mai înalt
grad al productivităţii, ceea ce este compatibil cu producţia continuă și crescândă a Germaniei. Dacă vreodată în Germania se restabilesc condiţiile economice
normale și productivitatea firească, ne vom putea convinge, că oricum, se vor
adeveri cele mai optimiste aprecieri în privinţa sumelor previzibile ca posibile în
viitor. Însă fără restabilire, acele plăţi reparatorii, care ar putea fi atinse, ea ar avea
o valoare minimă pentru a satisface necesităţile urgente ale naţiunilor creditoare.”
(Planul Dawes, 1924)
RESTABILIREA
ECONOMIEI

Stabiliţi cum a fost finanţată economia europeană! Dezvăluiţi
ce interese ale Statelor Unite erau legate de avântul european!
Explicaţi care au fost punctele slabe ale sistemului! [R]
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Planul Dawes

Tort4_roman 1-148-korr 2.indd 48

credit şi investiţie

10/2/07 9:27:42 AM

/ 49

II. Între cele două războaie mondiale
indice industrial

[%]

Întreaga lume
Europa
Rusia/Uniunea Sovietică
Statele Unite
Celelalte părţi ale lumii

[%]

3

repartizarea producţiei industriale

100

celelalte părţi ale lumii
25,3
6,1

Franţa
Rusia/Uniunea Sovierică

8,2

100

4

27,9

13,6
14,8

Marea Britanie

6,0
5,3
9,9

Germania

11,6

31,8
4,4
9,0
10,7
12,7

Statele Unite

1913

1925

1920

39,3

32,0

Producţia industrială a lumii între 1913 – 1925
Producţia industrială a marilor puteri între 1913 – 1938

1913

31,4

1938

1928

Apreciaţi situaţia economică a Europei în lume! Stabiliţi care ţări și teritorii au avansat, respectiv și-au păstrat poziţiile
anterioare! Relevaţi în ce măsură se nuanţează tabloul dacă, despre același proces economic, dispunem de două
feluri de date! [O]

TENDINŢE POLITICE

stânga

extrema stângă

anarhişti

social-democraţi

dreapta

extrema dreaptă

5

partide burgheze:
liberali şi
conservatori

Primul Război Mondial

Definiţi ce schimbare politică marcantă
se poate observa în urma Primului Război
Mondial! Determinaţi ce factori au influenţat
ponderea anumitor tendinţe! [R]

comunişti

Tendinţe și partide politice în Europa după
Primul Război Mondial
State totalitare
Regimuri autoritare

FRANŢA

US

ROMÂNIA

Ce regimuri politice existau
în Europa? Stabiliţi ce diferenţe există între regiuni cu privire
la răspândirea regimurilor politice!
Indicaţi cauzele acesteia! [R]
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Din regim parlamentar limitat la regim autoritar
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partide burgheze
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Regimuri politice în Europa în anii ’20
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7

„Art.1. Cele două guverne sunt de acord că neînţelegerile dintre Republica Socialistă Federativă Sovietică Rusă și Imperiul
German în legătură cu chestiunile originare din timpul stării
de război dintre Germania și Rusia se vor reglementa pe următoarea bază:
a) Imperiul German și Republica Socialistă Federativă Sovietică Rusă renunţă
reciproc la compensarea cheltuielilor de război, precum și a pagubelor de război,
adică a acelora, pe care ele și cetăţenii lor le-au suferit în urma măsurilor militare
pe teritoriile cuprinse de război, înţelegând aici și toate rechiziţionările efectuate
în ţările dușmane. (…)
Art.2. Germania renunţă la acele cerinţe faţă de Rusia care s-au născut (…) din
aplicarea, până acum, (…) a legilor și dispoziţiilor Republicii Socialiste Sovietice
Ruse asupra cetăţenilor Imperiului German sau a drepturilor lor private, cu condiţia
ca Republica Socialistă Federativă Sovietică Rusă nu va satisface nici pretenţiile
unor terţe ţări.
Art.3. Relaţiile diplomatice și consulare între Imperiul German și Republica
Stabiliţi în ce teritorii s-au
Socialistă
Federativă Sovietică Rusă se vor relua imediat.
reglementat relaţiile celor
Art.4.
Mai
departe, cele două guverne sunt de acord cu referire la situaţia generală
două ţări! Recompuneţi ce anume
au cedat nemţii și ce au permis ru- de drept de care beneficiază cetăţenii unei Părţi pe teritoriul celeilalte Părţi, precum
șii! Explicaţi de ce a fost avantajos și la reglementarea generală a legăturilor bilaterale comerciale și economice, ca să
tratatul pentru ambele ţări! [O] se aplice principiul avantajului maxim. (…)” (Din Tratatul de la Rapallo, 1922)

8

„Președintele Imperiului German, Majestatea Sa Regele belgienilor, Majestatea
Sa Regele Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei și al Teritoriilor de dincolo de
mări, Împărat al Indiei, Majestatea Sa Regele Italiei s-au străduit să satisfacă dezideratul menit să garanteze siguranţă și ocrotire, care străbate toate acele naţiuni,
care au trebuit să sufere nenorocirile războiului din 1914 – 18;
Art.1. În modalitatea definită în parte și împreună, Înaltele Părţi Contractante,
garantează în următoarele articole, menţinerea status quo-ului teritorial bazat pe
hotarele dintre Germania și Belgia, precum și dintre Germania și Franţa și inviolabilitatea acestor hotare așa precum au fost stabilite în tratatul de pace semnat
la Versailles, la 28 iunie 1919, sau în decursul aplicării sale, asigură mai departe
respectarea dispoziţiilor art. 42 și 43 ale tratatului amintit privitoare la perimetrul
demilitarizat.” (Din Tratatul de la Locarno, 1925)

Care state au încheiat tratatul? Care este esenţa sa?
Pentru care din state a avut o mare
importanţă? La ce fel de relaţii de
putere se referă împrejurarea de
mai sus? Ce mesaj a avut tratatul
pentru noile state ale Europei
Centrale? [R]
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Stabiliţi la ce se obligă părţile
contractante! Relevaţi ce intenţii
de hegemonie coexistă în adiacenţa
încheierii tratatului? [R]

GRECIA

Stabiliţi ce fel de tendinţe caracterizau politica externă franceză! Ce contradicţie poate fi descoperită în politica răsăriteană a francezilor? [C]
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„Art.1. Guvernul Republicii Franceze
și Guvernul Republicii Cehoslovace se
obligă ca să acţioneze în consens în
toate problemele internaţionale de
asemenea natură care ar putea să le
pericliteze securitatea sau ar putea
vătăma ordinea creată prin tratatele
de pace semnate reciproc.
Art.2. Înaltele Părţi Contractante vor
conveni asupra acelor dispoziţii care, în
cazul periclitării intereselor lor comune,
sunt potrivite pentru apărarea acelora”.
(Tratat de alianţă și prietenie între Franţa
și Cehoslovacia, Paris, 1924)
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11

Formulaţi, pe scurt, conţinutul tratatului! Relevaţi ceea
ce nu figurează în tratat, deși ar
putea garanta funcţionarea eficientă a păcii! Motivaţi-i cauzele!
[S]

Puncte de vedere

„Președintele Imperiului German, președintele Statelor Unite ale Americii,
Majestatea Sa Regele belgienilor, președintele Republicii Franceze, Majestatea
Sa Regele Marii Britanii, Irlandei și Teritoriilor Britanice de peste mări, Împărat
al Indiei, președintele Republicii Poloneze, președintele Cehoslovaciei (…) au
convenit cu privire la următoarele articole:
Art.1. Înaltele Părţi Contractante declară solemn, în numele popoarelor lor, că
dezaprobă folosirea războiului în scopul rezolvării conflictelor internaţionale și în
relaţiile reciproce renunţă la acesta ca instrument al politicii naţionale.
Art.2. Înaltele Părţi Contractante recunosc că soluţionarea sau reglementarea
disputelor sau a divergenţelor de păreri, de orice natură sau origine, ivite eventual
între ele, se îngăduie a fi aflată numai pe cale pașnică.”
(Pactul Briand-Kellogg, 1928)

/ 51

John Maynard Keynes (1883 – 1946) economist englez. Preda la universitate și era în serviciul financiar statal. În această calitate a luat parte la lucrările economice ale Păcii de la Versailles, ca membru al delegaţiei
engleze. Întrucât nu a fost de acord cu concepţia despre pace, a demisionat din funcţie înainte de semnarea
păcii – stârnind mare vâlvă. Și-a publicat opinia despre pace în lucrarea intitulată Consecinţele economice ale
tratatului de pace (1919).
După război a predat și, prin activitatea sa la bursă, a strâns o mare avere. În lucrările sale fundamentale a
dat o nouă direcţie doctrinei economice, iar mai târziu însăși teoria salvării din criza economică mondială este
legată de numele său.
„În limita posibilităţilor sale, politica Franţei era deci să dea ceasul înapoi și
să facă inexistent tot ceea ce Germania a obţinut prin dezvoltarea sa, începând
cu 1870. Conform acestei teze, prin anexare teritorială și alte reglementări, trebuia diminuat numărul populaţiei, dar în principal, trebuia nimicit sistemul său
economic – acea uriașă construcţie, bazată pe fier, cărbune și transport, de care
depindea noua sa putere. Dacă Franţa ar reuși să procure măcar o parte din acel
ceva la care Germania e nevoită să renunţe, s-ar putea stabiliza pentru mai multe
generaţii echilibrul de forţă dintre cei doi rivali competitori pentru hegemonia
europeană.
Aceasta este explicaţia acelor articole care se susţin reciproc, îndreptate spre
distrugerea vieţii economice organizate la nivel înalt. (…)
Toate acestea constituie politica unui bătrân [Clémenceau], ale cărui cele mai
intense impresii și cele mai puternice planuri oglindesc nu viitorul, ci trecutul.
El vede chestiunea nu în lumina umanităţii și a civilizaţiei europene avansând
anevoios spre o nouă ordine, pentru el există doar Franţa și Germania. Războiul i
s-a întipărit în conștiinţă într-un mod puţin diferit decât al nostru, și nu așteaptă,
nici nu speră că ele se află în pragul unei ere noi.” (Keynes: Consecinţele economice
ale tratatului de pace, 1919)

12
13

Stabiliţi ce obiecţii are Keynes faţă de punctul de vedere francez! Evidenţiaţi
prin ce factori își sprijină punctul de vedere! Explicaţi din ce motive îl atacă pe
Clémenceau și activitatea sa, dar și de ce o consideră dăunătoare pe termen lung, din
punct de vedere al economiei! [C]

„Adevărul este însă că, nu e vorba numai de o chestiune teoretică. Scopul meu
prin această carte este să dovedesc: în practică, un tratat de pace carthaginez
nu este nici corect, nici posibil. Deși năzuinţa din care a izvorât această idee ia
în consideraţie factorul economic, totuși trece dincolo de tendinţele economice
care stabilesc viitorul. Ceasul nu poate fi dat înapoi. Nu se poate restabili condiţia Europei Centrale de la 1870, fără a provoca asemenea tensiuni în construcţia
structurală a Europei, fără a elibera asemenea forţe umane și spirituale, care,
trecând de hotare și neamuri, ne-ar birui, nu numai pe noi și »garanţiile« noastre,
ci și instituţiile noastre și ordinea existentă în societatea noastră.”
(Keynes: Consecinţele economice ale tratatului de pace, 1919)

Stabiliţi ce înţelege Keynes prin „pace carthagineză”! Explicaţi din ce perspectivă
consideră greșit acest tip de pace, în epoca dată! Formulaţi, pe scurt, ce fel de
reglementare ar fi fost considerată corectă de către Keynes! Explicaţi de ce a fost
aceasta lipsită politic de realitate în 1919! Formulaţi în ce măsură au apărut, în anii
douăzeci, problemele economice generate de pacea criticată de Keynes! Stabiliţi ce
fel de mișcări cu caracter politic și social presupunea Keynes în 1919! [O]
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John Maynard Keynes. Opera lui principală,
„Teoria generală despre muncă, profit și bani”
a apărut la 1936

14

Stabiliţi de ce a devenit
Keynes omul anului! [R]
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9. Formarea fascismului şi a regimurilor autoritare
ÎNVINGĂTORUL NEMULŢUMIT Acceptând mari sacrificii, Italia a luat parte la războiul mondial de partea
învingătorilor. La tratativele de pace a putut valida însă
doar o parte a promisiunilor anterioare, întrucât Franţa
dorea să întărească Regatul Sârbo-Croato-Sloven în
zonă. Succesele parţiale – asemenea statelor învinse
– au pus sub semnul întrebării, în mintea poporului
italian, sensul sacrificiilor de război. Slaba economie
italiană a fost total epuizată în război, poporul italian
trăia în mizerie, în sud aveau loc acţiuni de ocupare
a pământului, și de ocupare a fabricilor, în nord.
Guvernele burgheze care se succedau nu puteau
domina situaţia. Nemulţumirea era accentuată de
faptul că atunci când Fiume – anterior aparţinând
Ungariei – locuit în majoritate de italieni, dar promis
statului sud-slav, a fost ocupat arbitrar de naţionaliștii
italieni, guvernul italian nu a îndrăznit să-și asume
conflictul, în interesul menţinerii orașului.

sindicatele sub control statal, realizând așa-numitul
sistem corporatist, în care patronii, angajaţii și statul
gestionau în comun conflictele ivite în lumea muncii.
Statul decidea în chestiunile controversate. Corpul
reprezentanţilor corporaţiilor organizate pe ramuri,
care nu dispunea însă de nici un fel de drepturi, dorea
să producă aparenţa legalităţii.
Prin urmare, ordinea era menţinută prin forţă,
puterea fascistă a dezvoltat totodată economia
Italiei și a extins protecţia statului asupra unor mai
largi pături ale populaţiei. S-au construit drumuri
și locuinţe, s-au asanat mlaștini, mafia siciliană a fost
anihilată. În interesul combaterii crizei – abandonând
considerentele ideologice – Mussolini a luat legătura
diplomatică cu Uniunea Sovietică, pentru ca piaţa
sovietică să se deschidă în faţa mărfurilor italiene.
În religioasa Italie a avut importanţă și faptul că
Mussolini, reglând o confruntare de peste o jumătate
de secol, a încheiat un concordat cu papalitatea
ACCEDEREA FASCIȘTILOR LA PUTERE În situaţia (Înţelegerea de la Lateran, 1929) în care a recunoscut
acutizată, și în Italia au apărut forţele extremiste. independenţa Vaticanului și a declarat religia catolică
Comuniștii s-au organizat în partid doar în 1921. Gru- drept religie de stat.
purile de extremă dreaptă au fost reunite, în cadrul
În anii ’20 Italia fascistă voia, în primul rând, să
partidului fascist (Partidul Naţional Fascist), de către obţină influenţă în Europa Centrală și în Balcani,
Mussolini, intelectual, fost socialist. Fasciștii se opu- inamicul principal fiindu-i Regatul Sârbo-Croato-Sloneau comunismului, care respingea idealul naţional, ven. Mussolini a ocupat Fiume, fapt luat la cunoștinţă
dar și democraţiei burgheze, care, conform punctului de întreaga lume.
lor de vedere, însemna anarhie și exploatarea omului
de rând. Doreau să creeze un stat puternic, capabil REGIMURI AUTORITARE În urma războiului, în nusă realizeze ascensiunea naţională, limitarea marelui meroasele state ale Europei de Sud (Portugalia,
capital și susţinerea omului de rând. Cuvintele fasciș- Spania) s-au ascuţit, de asemenea, conflictele sociale,
tilor, care înglobau demagogia socială și naţională, adică s-au născut acele forţe care vroiau să înlăture
primeau accent prin asasinatele și acţiunile teroriste barierele din calea dezvoltării sociale și economice (de
ale grupărilor paramilitare înarmate ale partidului exemplu, regimul marii proprietăţi, influenţa bisericii
(cămășile negre).
asupra laicului). În același timp, ca urmare a înapoierii
După ce Mussolini și-a moderat pretenţiile soci- și a lipsei instituţiilor democratice, s-a deschis calea
ale – politica de forţă – părea a fi potrivită pentru și forţelor extremiste. Astfel, în aceste ţări au luat
restrângerea mișcării comuniste. Așa s-a întâmplat că, naștere dictaturi, regimuri autoritare, care, în parte,
atunci când Mussolini a anunţat „Marșul asupra Romei” validau interesele grupărilor conducătoare tradi(Marcia su Roma), adică forţarea preluării puterii (eve- ţionale, dar serveau și modernizarea economică și
nimentul a fost numit în mod demagogic „revoluţie socială. Aceste state sunt de multe feluri, de aceea,
fascistă”), guvernul nu a mobilizat armata. Mussolini clasarea lor într-un tot unitar, este echivocă. Ele pot
a fost numit de rege prim-ministru și și-a început fi clar deosebite de regimurile parlamentare, dar nu
activitatea în fruntea guvernului de coaliţie.
sunt nicidecum identice cu fascismul, pentru că
aici nu s-au înfiinţat partide de masă, nu a existat o
STATUL FASCIST În câţiva ani (până în 1929) Mus- ideologie unică, obligatorie, și nu putem vorbi nici
solini a lichidat constituţionalismul, parlamentul, de stat totalitar.
partidele, presa liberă. În toate problemele decideau
În anii douăzeci, regimul constituţional a fost lichidat
conducătorul, ducele, respectiv conducătorii partidu- în ambele ţări ale Peninsulei Iberice. În Portugalia
lui (Marele Consiliu Fascist). Statul-partid încerca să și Spania, dictaturi ce deveneau tot mai nepopulare
atragă totul sub control, ca să poată sufoca germenii făceau încercări pentru soluţionarea problemelor. În
oricărei opoziţii. Dorea să nimicească individul prin Turcia, Kemal pașa, care se ridica împotriva tradiţiilor
raportarea faţă de atotputernicul, așa-numitul stat dorind să apropie ţara de Apus, și-a putut asigura suctotalitar. Au avut loc etatizări semnificative. Au atras cesul reformelor numai printr-un regim autoritar.
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Arhiva
ÎNVINGĂTORUL NEMULŢUMIT

1

VENITUL NAŢIONAL AL MARILOR PUTERI,
POPULAŢIA LOR ŞI
VENITUL PE CAP DE LOCUITOR ÎN 1914

Ţara

Venitul
naţional
(miliarde de
dolari)

Populaţia
(milioane)

37

98

Statele Unite

CHELTUIELILE DE RĂZBOI
ŞI TOTALITATEA FORŢEI MOBILIZATE,
1914 - 1918

Venitul
naţional,
pe cap de
locuitor
(dolari)
377

Ţara
Marea Britanie

Cheltuielile de
război la preţurile
din 1913
(miliarde de dolari)

Forţa armată
mobilizată
(milioane de
persoane)

23,0

9,5

9,3

8,2

11

45

244

Franţa

Franţa

6

39

153

Rusia

5,4

13,0

Japonia

2

55

36

Italia

3,2

5,6

Statele Unite

17,1

3,8

Ceilalţi aliaţi

0,3

2,6

Aliaţii în total

57,7

40,7

Marea Britanie

Germania

12

65

184

Italia

4

37

108

Rusia

7

171

41

AustroUngaria

3

52

57

Să comparăm eforturile italiene de război și resursele Italiei, precum și participarea celorlalte mari puteri la război!
Să confruntăm, cu ajutorul schiţei de hartă, speranţele italiene și rezultatele războiului! Să dezvăluim care pot fi
cauzele diferenţei! Să prezentăm ce efecte de politică internă a putut provoca faptul de mai sus! [R]
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Situaţia Italiei înainte de Primul Război Mondial și
după război
RO

L
I
A
Graniţe la 1914
Graniţe la 1924
Revendicarea zonei de influenţă
Legături, tratate
Tendinţe de dominare
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ELVEŢIA

3

POLONIA

GERMANIA
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BULGARIA
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N

TURCIA
GRECIA

„Masele, înainte de toate, sunt cantitate. Masele sunt
statice, minorităţile sunt dinamice. (…) Pentru mine
problema este următoarea: este vorba să impunem
peste minoritatea burgheză o minoritate socialistă și revoluţionară. În fond,
pe noi ne guvernează o minoritate. (…) Trebuie să realizăm, în sânul proletariatului, o minoritate destul de numeroasă, destul de conștientă, destul
de îndrăzneaţă. Masele uriașe o vor urma pe aceasta și i se vor supune.”
(Expunerea lui Mussolini, 1914)
ACCEDEREA FASCIȘTILOR
LA PUTERE
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2

Reuniţi pretenţiile teritoriale italiene de dinaintea Primului Război
Mondial! Stabiliţi în ce măsură s-a reușit
realizarea lor! Schiţaţi tendinţele de
politică externă ale lui Mussolini în anii
’20! Definiţi care state au fost confruntate
cu aceste scopuri și de care state a fost
apropiată Italia! Prezentaţi metodele care
au caracterizat politica externă italiană
în anii douăzeci! [C]

4
Definiţi cărei tendinţe politice îi
aparţinea Mussolini la 1914! Stabiliţi care este părerea lui Mussolini
despre rolul masei! Comparaţi opiniile lui
Mussolini despre mase cu ideile contemporane (de ex. Lenin, Nietzsche)! [O]
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5
6

Mussolini, în fruntea adepţilor săi în cămăși negre, la o defilare

Muncitori care ocupă fabrica, în Italia, după Primul Război Mondial
Pe baza tabloului, caracterizaţi relaţiile italiene de
politică internă! În ce măsură a influenţat această
situaţie politica lui Mussolini? [R]

7
8

Stabiliţi pe ce principii și pe ce grupuri
sociale dorește să se sprijine Mussolini!
Comparaţi ideile lui Mussolini din 1914 cu cele
din 1917–1918! [R]

Însumaţi aparenţele ce caracterizează defilarea! Explicaţi
în ce măsură se referă defilarea la structura mișcării! [C]

„Milioane de oameni ai muncii, după ce au străbătut brazdele tranșeelor, se întorc la brazdele
câmpurilor și realizează sinteza antitezelor: a clasei și a naţiunii!
(Articol al lui Mussolini, decembrie 1917)
STATUL FASCIST

„Nu fiecare soldat e luptător, dar fiecare luptător e soldat. Luptătorii
încep la Diaz [unul dintre conducătorii armatei italiene] și se termină
la ultimul infanterist. Producătorii sunt aceia care lucrează, dar nu
numai cu mâinile. Există o asemenea îndeletnicire, în timpul căreia
fruntea nu asudă, iar în palme nu apar faimoasele bătături, și totuși
utilitatea socială a acesteia este cu siguranţă mai ridicată, decât a
unei zile de muncă a unui muncitor necalificat libian.”
(Articol al lui Mussolini, august 1918)

9
10
11

„Nu numai pentru ca Italia zilei de mâine să fie mai puţin săracă,
decât a fost cea de ieri, ci și pentru ca Italia să fie liberă. Ne-am războit în zadar, dacă Italia de mâine nu poate dispune, cât este posibil,
de o economie naţională, independentă. Lupta concurenţială dintre
marile naţiuni se va desfășura inevitabil mâine. Vrem ca Italia să fie
zdrobită? Dacă păgubim forţele de producţie, Italia se va găsi în rândul
naţiunilor de rangul doi. (…) Să muncim, ca să putem lua parte cu
hotărâre și demnitate la competiţia mondială.”
(Articol al lui Mussolini, 1918)
„Prima: a reconduce masele de stat, a doua: a reconcilia, pe terenul
comun al maximului de producţie, capitalul și munca.” (Cuvântarea lui
Mussolini la una din ședinţele de constituire a partidului fascist, 1919)
Amplasaţi în tabel, cu ajutorul fragmentelor de izvoare, caracteristicile partidului fascist în formare (program economic,
ideologie, bază socială)! [C]

12

Mussolini în poziţia lui Augustus
Stabiliţi ce sugerează fotografia! Motivaţivă constatările! [O]
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„Vaticanul reprezintă 400 milioane de oameni, răspândiţi pe toate
meleagurile lumii și o politică inteligentă ar trebui să folosească această
forţă pentru propriul expansionism. Eu, în prezent, mă aflu totalmente
în afara oricărei religii, dar problemele politice sunt chestiuni politice.
Nimeni în Italia nu poate ridica mâna asupra acestei supreme forţe
sufletești, dacă nu vrea să declanșeze un război religios.” (Din discursul
lui Mussolini la al doilea congres fascist, 1920)
Stabiliţi cum se raportează Mussolini la biserica catolică! [R]
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Mussolini
(duce)

suveran

guvern

biserica

Marele Consiliu
Fascist (parlament
adiacent)

capital

parlament
până la 1929

corporaţii
partide până
la 1929

partid fascist

organizaţii
de tineret

angajaţi

„Domnilor! În această sală îndeplinesc în ziua
de azi, numai o obligaţie de politeţe în faţa dumneavoastră, pentru care nu aștept nici un fel de
manifestare a recunoștinţei. (…)
Se întâmplă pentru a doua oară în decursul
unui deceniu, că poporul italian – în majoritatea
sa – a răsturnat cabinetul și și-a ales guvern separat, distins de parlament și împotriva tuturor
intenţiilor acestuia. (…)
Susţin că revoluţia are drepturi. Adaug: precum
știe toată lumea, eu sunt aici ca să apăr și să intensific cât se poate de mult revoluţia cămășilor
negre, să o fortific și să o plasez în strânsă legătură
cu istoria naţiunii, ca unul dintre instrumentele
progresului și echilibrului. (…)
În fruntea a trei sute de mii de băieţi bine
înarmaţi, care îmi urmează fiecare poruncă cu
o credinţă aproape superstiţioasă, aș fi putut
pedepsi pe toţi aceia care au pângărit fascismul
și au încercat să-l întineze. (…)
Cu armata mea aș fi putut face din această
sală surdă, cenușie un popas de tabără, aș fi putut distruge parlamentul și aș fi putut forma un
guvern în exclusivitate fascist. Aș fi putut să le fac
pe toate acestea, dar nu am vrut s-o fac, cel puţin
nu acum, la început.” (Din discursul de prezentare
al lui Mussolini ca prim-ministru, 1922)

/ 55

populaţie
Organizarea de stat a Italiei fasciste

Stabiliţi, pe baza textului, în ce calitate și în
fruntea cărui guvern a preluat Mussolini
puterea! Definiţi stilul, tonul discursului! Relevaţi
contradicţia internă a discursului! Comparaţi
fragmentul de discurs cu partea respectivului text
de manual! [S]

13
Prezentaţi, pe baza ilustraţiei, cum se edifică sistemul corporatist și ce sarcină deţine în interiorul statului fascist! Stabiliţi
în ce măsură au realizat fasciștii italieni statul totalitar! Indicaţi
ce posibilităţi au rămas pe seama societăţii pentru a controla
puterea! [R]

14

„Înainte de toate fascismul (…) nu crede în posibilitatea păcii externe, dar nici în
utilitatea ei. Numai războiul amplifică toate energiile umane la tensiunea maximă
și pecetluiește cu ștampila nobilităţii popoarele care au curaj pentru acceptarea
războiului. Toate celelalte încercări sunt de rang secund, și niciodată nu situează
omul faţă în faţă cu sine, în alternativa vieţii sau a morţii.
Această concepţie de viaţă opune fascismul acelei doctrine bazate pe socialismul
așa-zis știinţific și marxist, care este concepţia materialistă a istoriei (…) acum și
pururea fascismul crede în sfinţenie și eroism, adică dictează interese economice
indirecte (…) fascismul neagă că ar fi valabilă acea idee, după care bunăstarea
înseamnă fericire. (…)
Stabiliţi la ce tendinţe se
Fascismul acceptă nu numai confruntarea cu socialismul, ci cu întregul sistem
referă Mussolini atunci când
al ideologiei democratice. Fascismul nu acceptă ca o majoritate să poată dirija o definește specificităţile fascismusocietate umană pentru că este în majoritate. (…)
lui! Sintetizaţi, pe scurt, conform
Baza fascismului o constituie concepţia sa despre stat. Conform fascismului, lui Mussolini, ce anume caractestatul este absolut, faţă de acesta indivizii sau grupurile sunt relative. (…)”
rizează fascismul! [S]
(Mussolini: Doctrine fasciste, 1932)

15

„Cum a stabilit și repetat de mai multe ori Mussolini, fascismul nu este un articol
de export, nicicând nu i-a stat în intenţie să-l transforme în idee universală sau
ideologie. (…) Astăzi însă, confruntarea între naţiunile europene nu ar duce decât
la un catastrofal război civil interior, la apusul și sinuciderea bătrânului și gloriosului nostru continent, cu un probabil învingător: bolșevismul, și cu adeverirea
înfiorătoarei previziuni a lui Zinoviev: »Războiul de ieri a propulsat la victorie bolșevismul în Rusia. Următorul conflict îl va propulsa în întreaga Europă«.” (Discursul
ministrului de externe italian Garnadi la ședinţa Marelui Consiliu Fascist, 1930)
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16
Să comparăm cele spuse de
Garnadi. cu textul din 1932
al lui Mussolini! Să relevăm contradicţiile și să explicăm cauzele
lor! [O]
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Făcând cunoștinţă cu caracteristicile fascismului italian, am putut vedea că definirea fascismului, dezvăluirea scopurilor sale, a bazei sale sociale nu sunt ușoare, întrucât nu dispunea nici de ideologie unitară, și, cu atât mai puţin, de
o bază socială unitară. În ciuda acestui fapt, firește, din timp în timp, aveau loc încercări de a-l defini. Aceste definiţii
îi caracterizează și pe creatorii lor, în măsura în care accentuează anumite însușiri ale regimului.
După ce și determinarea poate fi diferită, punctele de vedere sunt divergente și în funcţie de patria de formare
a fascismului. Putem întâlni o asemenea concepţie, care tratează ca fasciste, în ansamblu, regimurile autoritare,
dictaturile militare și statele totalitare (cu excepţia dictaturilor comuniste).
Să reunim semnificaţii care sunt „accesorii” generale ale regimurilor enumerate, dar și altele care sunt specifice! [C]

17

„Noi, care am avut îndrăzneala să fragmentăm în bucăţi toate categoriile politice
tradiţionale și să ne numim, cu schimbul, aristocraţi și democraţi, revoluţionari
Stabiliţi cum apreciază Mus- și reacţionari, proletari și antiproletari, pacifiști și antipacifiști, noi, în realitate,
solini relaţia fascismului cu par excellence [îndeosebi] suntem relativiști, și acţiunea noastră se raliază cel
grupurile sociale și ideologice! mai nemijlocit celor mai actuale mișcări ale spiritului european. (…) Dacă (…)
Descoperiţi baza socială a fascis- relativismul se leagă de Nietzsche și al său »Wille zur Macht«, atunci fascismul
mului și determinantele specificu- italian e creaţia de cea mai mare anvergură a dorinţei individuale și naţionale de
putere.” (Articol al lui Mussolini, 1920)
lui său ideologic! [R]

18

Stabiliţi din ce motive a
putut să-și exprime mulţumirea politicianul englez, adept
al democraţiei burgheze! [R]

„Dacă aș fi fost italian, sunt sigur că aș fi ţinut cu el [Mussolini] din toată inima
de la început. (…) Mișcarea sa a făcut un mare serviciu întregii lumi.” (Declaraţia
lui Churchill în public, 1927)

19

„fascism: cea mai reacţionară tendinţă politică în statele capitaliste în perioada
crizei generale a capitalismului; »dictatura făţiș teroristă a celor mai reacţionare,
celor mai șoviniste, celor mai agresive grupuri ale capitalului financiar. Dimitrov.«”
(Din cuvântul-titlu al Noului Lexicon Maghiar, 1961)

20

„fascism: mișcare politică și regim de dominaţie, de extremă dreapta, vrând să
rezolve crizele într-un mod și cu instrumente reacţionare, sub conducerea forţelor
extremist-reacţionare. A apărut după Primul Război Mondial. Figură conducătoare
a fascismului italian, Benito Mussolini a folosit pentru prima oară denumirea de
fascism. Principalele caracteristici ale ideologiei sale: iraţionalism și naţionalism
extrem, antiliberalism și comunism, dominaţie autoritară, demagogie socială
nestânjenită și, în parte, ură de rasă. Baza sa socială era alcătuită în primul rând
din mica burghezie. A ajuns la putere prima oară în Italia, dar în forma sa extremistă a existat în Germania. Între cele două războaie mondiale, un regim de tip
fascist a existat în Japonia, în timpul celui de al Doilea Război Mondial, în statele
europene și asiatice aliate puterilor Axei (Slovacia, România, Bulgaria, Manciuria
etc.).” (Colecţia generală de termeni istorici, 1992)

Comparaţi cele două definiţii
(bază socială, caracteristici
etc.)! [R]

21

Relevaţi de ce l-au așezat
în tablou pe Mussolini în
fruntea marșului, falsificând evenimentul! [O]
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Pictură despre Marcia su Roma,
care, în realitate, nu s-a
desfășurat astfel, întrucât Mussolini
a călătorit cu trenul
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10. Europa de Mijloc în lumea nouă
NOŢIUNEA DE EUROPA DE MIJLOC (MITTELEUROPA)
În istoriografie, unele regiuni sunt marcate adeseori
cu denumiri geografice (de exemplu Europa Apuseană), însă aceasta indică mai ales caracteristici istorice,
economice, politice, culturale, religioase care separă
spaţiul de alte regiuni. Ca urmare, teritoriul regiunilor
este în continuă modificare, așa cum li se schimbă și
caracteristicile. După Primul Război Mondial s-a
format o nouă zonă, cuprinzând mai multe regiuni
anterioare (Europa Centrală și de Est, Balcanii, Europa de Nord), Europa de Mijloc, pe care o delimităm,
înspre vest, prin Germania și Italia, iar înspre est, prin
Uniunea Sovietică.
Europa de Mijloc s-a născut ca urmare a dezmembrării, respectiv a pierderilor de teritorii a marilor
imperii, și, în mod fundamental, era alcătuită din state
mici și mijlocii. Noile state au luat fiinţă ca împlinire a
năzuinţelor naţionale anterioare, de aceea se străduiau
pretutindeni să formeze state naţionale omogene. Din
cauza unui atât de pronunţat amestec etnic specific teritoriului, tensiunile naţionale, atât din interiorul ţărilor,
cât și dintre ele au fost inevitabile. Graniţele respective
înmănunchiau teritorii cu diferite tradiţii economice,
culturale, religioase etc. și de accea, contradicţiile naţionale se manifestau împreună cu alte probleme. Pe
parcursul edificării economiei independente, noile state
s-au izolat de vecinii lor, ceea ce a încetinit dezvoltarea
economică pe întreg teritoriul.
Independenţa politică a ţărilor Europei de Mijloc
depindea de cât timp se menţinea ecuaţia de putere
formată la sfârșitul războiului mondial, adică eliminarea Germaniei și Rusiei dintre marile puteri,
respectiv, rolul conducător francez. În anii ’20, aceste
raporturi păreau că se reașează deja (Tratatul de la
Locarno), dar nici Germania, nici Uniunea Sovietică
nu au atras încă regiunea sub influenţa lor. Slăbirea
Franţei și contradicţiile statelor din zonă au conturat
însă tragedia de mai târziu.

tradicţia dintre Viena modernă, care și-a pierdut pieţele
și teritoriile cu caracter agrar, greutăţile economice au
ascuţit problemele sociale. Erau la ordinea zilei ciocnirile
dintre dreapta și stânga care, datorită unităţilor armate
ale partidelor, au degenerat în conflicte de stradă. La începutul anilor ’30 și în Austria s-a format un regim autoritar.
CEHOSLOVACIA remodela Monarhia în miniatură, cu
avantajele și grijile sale. Printre popoarele ţării, cehii
reprezentau doar o majoritate relativă și mari blocuri
naţionale se situau în teritoriile periferice. Și slovacii
aparţineau, mai mult pe hârtie, naţiunii alcătuitoare
de stat, pentru că diriguirea ţării a încăput pe mâna
burgheziei cehe.
În același timp, Cehia a moștenit cele mai industrializate părţi ale Monarhiei. Fostele zone maghiare
cu caracter agricol – pe care industria a fost silită
să regreseze – asigurau piaţa pentru industria cehă
dezvoltată. Astfel aici, nivelul de trai era mai ridicat,
faţă de celelalte state ale teritoriului, ceea ce a făcut
posibil, în ciuda contradicţiilor etnice, menţinerea
democraţiei burgheze.
ROMÂNIA: Și în România Mare ce se forma, minorităţile naţionale trăiau în număr mare, deși proporţia
românilor întrecea 70%. Dincolo de contradicţiile naţionale, unificarea teritoriilor de tradiţii economice
și culturale diferite reprezenta o dificultate, mai ales
după ce vechile arii românești au fost dezvoltate în
detrimentul Ardealului mai bogat. România era un
regat constituţional, însă statul asigura tot mai puţin
constituţionalitatea cetăţenilor săi, din cauza corupţiei
și a contradicţiilor sociale.
REGATUL SÂRBO -CROATO -SLOVEN: Noul stat sud-slav înmănunchea popoare de o dezvoltare și cultură
extrem de diferite, și în ţară se impunea dominanţa
sârbească. Teritoriile nedezvoltate ale regatului erau
formate de fosta Serbie, Muntenegru, iar partea mai
dezvoltată, de Croaţia și Ungaria de Sud, desprinsă
din Ungaria, precum și Slovenia, mai devreme parte
componentă a Austriei.
Croaţii și slovenii nu au acceptat subordonarea și
nici faptul că se dorește dezvoltarea Serbiei pe seama
resurselor lor. S-au format organizaţii separatiste,
dintre care mișcarea ustașă a devenit cea mai puternică. Datorită disensiunilor, ţara-mozaic nu putea
fi păstrată integră, prin guvernare democratică, astfel
în ea s-a format o dictatură regală.
Statele care au beneficiat de mari teritorii din teritoriul Ungariei – printre ele unele locuite de un număr
important de maghiari –, temându-se de tendinţele
revanșarde ungurești, au realizat, în decursul anilor
1920 – 1921, prin tratate bilaterale, o alianţă de apărare,
antimaghiară, așa-numita Mică Antantă.

TERITORIUL BALTIC Inexistente mai înainte ca state
independente, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania s-au rupt de Rusia. Ţările cu o populaţie puţin
numeroasă s-au putut angrena în comerţul mondial,
doreau să se alăture Apusului, dar contradicţiile interne au făcut posibilă doar dezvoltarea unor sisteme
parlamentare limitate.
Cea mai mare parte a Poloniei a luat fiinţă, de asemenea, din fostele teritorii rusești, dar era deja puternic legată de Europa Centrală. Polonezii și-au format
hotarele de răsărit definitive într-un război cu Rusia
Sovietică (1920, Pacea de la Riga). Polonia a devenit
statul cel mai mare și cel mai populat al teritoriului, în
același timp și unul multinaţional. Tensiunile sociale
și etnice au dus la edificarea regimului autoritar, SITUAŢIA MINORITĂŢILOR Sub influenţa Sistemului
de Pace de la Paris, numărul minorităţilor a scăzut,
condus de mareșalul Piłsudski.
în raport cu situaţia anterioară, dar situaţia lor se
STATELE SUCCESORALE ALE MONARHIEI AUSTRIA: înrăutăţea din cauza naţionalismelor renăscute
Majoritatea decisivă a populaţiei Republicii Austriece datorită împrejurărilor economice dificile. Pacea cono formau austriecii, astfel că ea constituia, pe lângă ţinea dispoziţii pentru protecţia minorităţilor, însă
Ungaria, singurul stat naţional omogen printre statele acestea – în măsură diferită – nu erau respectate de
succesorale ale Monarhiei. În anii douăzeci, mulţumită statele succesorale. Urmărind idealul statului naţional
socialiștilor-creștini și social-democraţilor, conducerea omogen, ele se străduiau să contopească naţionaliţării a evitat ajungerea la putere a extremelor. Însă con- tăţile, să le limiteze drepturile.
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drepturi minoritare. În același timp, societatea bazată
pe proprietatea privată, funcţionarea bisericilor și a
organizaţiilor civile, deși în condiţii dificile, dar au făcut
posibil faptul ca maghiarimea ajunsă în minoritate să-și
creeze organizaţii culturale și politice. În Transilvania,
dispunând de minoritatea maghiară cu cel mai mare
număr de locuitori și cu cele mai puternice rădăcini
istorice, cultura maghiară transilvăneană a înflorit
în pofida restrângerii învăţământului în limba maternă.

În Cehoslovacia democratică și în Iugoslavia dictatorială s-au găsit deopotrivă mijloacele pentru a
înlătura minorităţile. În cursul aplicării reformei agrare,
pământul a fost luat, în primul rând, de la proprietarii
maghiari și, în bună parte, a fost împărţit membrilor
naţiunii majoritare. S-au format asemenea unităţi administrative, în care proporţia locuitorilor maghiari
să nu atingă măsura, la care legile garantau deja
învăţământul în limba maternă și exercitarea altor
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Europa de Mijloc în anii ’20
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„Să nu cădem în greșeală, naţiunile noastre pot fi considerate naţiuni mici sau
mijlocii privind populaţia lor și tradiţiile lor culturale. Și pentru că libertatea
noastră recâștigată este încă recentă, cultura noastră nu e egală încă în rang cu
cultura central-europeană, dar vrem să fie așa, vrem să ajungem la acel nivel la
care stau ceilalţi, nu ca cehi, nu ca slovaci, nu ca sârbi, croaţi și nici ca polonezi. În
ceea ce privește cultura noastră și politica noastră, trebuie să avansăm împreună
cu celelalte naţiuni ale Europei. Doar ca o unitate comună cultural-politică vom
fi în stare să contrabalansăm tradiţiile culturale create de-a lungul secolelor de
celelalte naţiuni europene.” (Cuvântarea lui Milan Hodža, 1931)

„Președintele Republicii Cehoslovace și Majestatea Sa, Regele
României convin asupra faptului de a încheia un tratat de
apărare.
Art.1. În cazul că una din Înaltele Părţi Contractante ar fi atacată, neprovocat,
din partea Ungariei, cealaltă parte se obligă că, în modul definit prin înţelegerea
cuprinsă în art.2 al prezentului Tratat, va lua apărarea părţii atacate.
Art.4. Cu scopul de a-și armoniza eforturile pașnice, cele două guverne se
obligă ca, în chestiunile de politică externă care ating relaţiile lor existente cu
Ungaria, vor acţiona în consens.” (Tratatul dintre Regatul României și Republica
Cehoslovacă, 1921)
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Stabiliţi prin ce motivează
Hodža necesitatea colaborării! Relevaţi care sunt asemănările între popoarele enumerate!
Definiţi pe cine nu menţionează
dintre popoarele incluse în colaborare! [R]

2

3

STATELE SUCCESORALE
ALE MONARHIEI

Stabiliţi care este scopul
fundamental al tratatului!
Definiţi ce pași concreţi conţine
documentul! [R]
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Bosniaci
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Graniţa Monarhiei
Austro-Ungare la 1914
Graniţa statală la 1914
Graniţa statală la 1920
Vechea graniţa vamală
Noua graniţă vamală
Regiuni industriale
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Statele succesorale ale Monarhiei
Austro-Ungare
Denumiţi acele state a căror destrămare, respectiv, ale căror pierderi teritoriale
au creat Europa de Mijloc! Explicaţi ce factori o despărţeau de Vest și de Est! Explicaţi ce interese au contribuit la colaborările din interiorul regiunii! Comparaţi, din
punct de vedere economic, situaţia teritoriului de dinainte de Primul Război Mondial
și de după război! Analizaţi realitatea tendinţelor marilor puteri și influenţa acestora
asupra relaţiilor dintre ţările zonei! [O]
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Dezvăluiţi cum se raportau
reciproc graniţele etnice și
graniţele statale! Explicaţi ce
schimbări au survenit în teritoriu
pe tărâm economic! [R]

10/2/07 9:28:11 AM

60 / II. Între cele două războaie mondiale
5

„Cealaltă consfătuire importantă s-a desfășurat între cehi și slovaci la Pittsburg.
La 30 iunie am semnat convenţia cu slovacii și cehii americani (convenţie cehoslovacă – nu tratat!). Această convenţie s-a născut pentru liniștea acelei mici
fracţiuni slovace, (…) repudiind s-au înţeles cehii și slovacii noștri că Slovacia va
primi propria administraţie, propriul parlament și propriul tribunal. Am semnat
fără ezitare convenţia, pentru că aceasta era contractul local, al americanilor cehi
și slovaci, încheiat între ei. (…) În convenţie era o expresie, că reprezentanţii legali
ai poporului slovac vor decide ei înșiși asupra problemelor particulare ale politicii
slovace. Am luat o atitudine asemănătoare în însăși Declaraţia de independenţă,
explicând că proclamaţia a făcut doar o încercare de schiţare a viitoarei constituţii,
și că despre constituţie vor decide în final reprezentanţii legali ai poporului. Asta
s-a întâmplat pe când constituţia noastră a fost acceptată nu numai de cehi, ci
și de slovaci, și prin aceasta, reprezentanţii legali ai slovacilor au luat atitudine
pentru unitate totală, iar această declaraţie constituţională, îi obligă nu numai pe
slovaci, ci și pe cehi, și natural și pe mine. Pentru unitate au votat reprezentanţii
slovacilor la 30 octombrie 1918, la Martin, dar și mai devreme, la 1 mai, deci înainte de declaraţia de la Pittsburg, la Liptovský Mikuláš. Și este vorba de această
unitate – autonomia este o cerinţă tot atât de îndreptăţită, ca și centralismul, iar
sarcina principală este statuarea corectei proporţii între ele.
Stabiliţi ce rol a putut avea
Printre slovaci și cehi se răspândise că, la începutul anului, contele Károlyi a
convenţia încheiată la
sosit în America, ca să obţină de la guvernul american, recunoașterea integrităţii
Pittsburg, în realizarea Cehoslovateritoriale a Ungariei. Se afirma că dorea independenţă pentru cehi, dar că slovacii
ciei! Explicaţi fundalul interpretării
ar fi trebuit să rămână în interiorul Ungariei istorice. Colonelul House i-a informat
autorului! Înfăţișaţi ce au promis și
ce au oferit slovacilor conducătorii despre aceasta pe cehi, și aceștia, împreună cu slovacii, au decis că iau atitudine
în favoarea statului comun.” (Masaryk despre situaţia Slovaciei și despre convenţia
cehi! [O]
încheiată la 30 mai 1918, la Pittsburg)

6

„Am amintit deja, că aproape că-i invidiam pe slavii de sud pentru că au atâţia
politicieni în străinătate; dar observându-i de mai aproape, am remarcat deja la
Roma, că există pericolul dezbinării. Deși cu toţii aveau același program: unitatea
naţiunii cu trei nume, acest – desigur bun și frumos – program nu era elaborat în
amănunt. Asta auzeam eu din toate cuvintele lor și se putea simţi vechea contradicţie dintre sârbi și croaţi. Reprezentantul sârb a luat atitudine foarte hotărâtă
faţă de unitatea cu croaţii și era în bune relaţii cu ei; dar eu așa am văzut, că unii
croaţi accentuau totuși prea mult importanţa culturală a croaţilor, ori, în acest caz
– și în întreg războiul – primatul aparţinea conducerii militare și politice. Prietenii
mei sud-slavi știau că îmi imaginam unitatea lor naţională sub conducerea politică
a Serbiei și ca un proces în care se va desfășura unificarea bine gândită, lentă, a
administraţiei de stat a diferitelor teritorii sud-slave, atașate de propriile particularităţi administrative și culturale.” (Masaryk: Revoluţia mondială, 1925)

Formulaţi, pe scurt, cum și-a
imaginat Masaryk statul
sud-slav! Clarificaţi ideile lui Masaryk în ce măsură fac referire la
planul său despre Cehoslovacia!
[S]

7

„Dacă le acordăm românilor acele satisfacţii la care au dreptul, și dacă ne respectăm promisiunile, prin România concretizăm o adevărată colonie franceză,
de mai mult de 15 milioane de locuitori, unde ne putem dezvolta comerţul și
industria, și unde ne putem simţi ca și când am fi acasă.” (Scrisoarea generalului
francez Berthelot către ministrul francez de război, 1919)

8

„Teritoriul vostru vă aparţine. Cine ar vrea să ia din el chiar și măcar un centimetru pătrat, se lovește de împotrivirea dumneavoastră. Cetăţenii României nu ar
rămâne, însă, singuri în împotrivirea lor: vocea, mâna care ajută și inima Franţei,
este cu dumneavoastră. Cine pronunţă cuvântul revizie faţă de dumneavoastră,
faţă de unitatea dumneavoastră naţională, faţă de graniţele dumneavoastră legale,
nu ţine seama că acest cuvânt înseamnă pentru dumneavoastră privare de drepturi și trădare.” (Cuvântarea ministrului francez de externe, Barthou, în parlamentul
bucureștean, 1934)

Stabiliţi care a fost rolul politicii externe franceze pentru
România! Explicaţi datorită căror
intenţii dominante și-a atras Franţa adeziunea României! [R]

9
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„(…) A venit ceasul, când între Popor și Rege nu mai poate exista un intermediar.
Sistemul parlamentar și întreaga noastră viaţă politică s-au încărcat majoritar
negative care provoacă pagubă poporului și statului. Astfel au ajuns în pericol
instituţiile folositoare ale statului nostru, avansarea lor, dezvoltarea întregii vieţi
a poporului nostru.
Situaţia politică nesănătoasă care domnește în ţară are o influenţă dăunătoare
nu numai asupra vieţii sociale interne, ci și asupra relaţiilor externe ale statului,
precum și asupra prestigiului internaţional și a capacităţii noastre de creditare.
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Stabiliţi ce rol a destinat suveranul parlamentarismului!
Explicaţi de ce nu i-a corespuns
parlamentul sud-slav! Evidenţiaţi
ce fel de guvern a validat monarhul! [C]

Puncte de vedere

În loc ca parlamentarismul să dezvolte și să fortifice spiritul unităţii naţionale
și statale, în forma actuală, el conduce la descompunere intelectuală și dezbinare
naţională. Am datoria sfântă să păstrez unitatea statului și naţiunii prin toate
instrumentele. Am decis că voi satisface, fără șovăire, această îndatorire a mea
până la capăt.
A păstra unitatea naţiunii și a statului – acesta este scopul principal al domniei
mele și aceasta trebuie să fie legea supremă pentru mine, dar și pentru noi toţi.
Asta îmi pretinde și răspunderea faţă de neam și istorie. La asta mă obligă dragostea faţă de patrie și amintirea eroilor căzuţi pentru acest ideal.
A căuta balsamul tămăduitor pentru acest rău într-o schimbare de guvern,
executată pe cale parlamentară, sau în fixarea de noi alegeri, ar însemna doar a
prăda, ca până acuma, timpul preţios pe experienţe inutile. (…)
În interesul acestora am hotărât și decid că, Constituţia din 28 iunie 1921 a
Regatului Sârbo-Croato-Sloven își pierde valabilitatea. Toate legile statului rămân
în vigoare până atunci când, după necesităţi, nu vor fi șterse prin ordinul meu. În
același mod se va proceda în viitor pentru promulgarea de noi legi.”
(Proclamaţia regelui Alexandru, 1929)
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În 1934, la Marsilia, a fost asasinat regele iugoslav Alexandru.
Atentatul a fost comis de separatiștii croaţi, de ustași. A murit
și ministrul de externe francez, Barthou, care stătea lângă rege.
Ministrul de externe nu era victima atentatului – cum a crezut
lumea timp de decenii – ci, în urma vălmășiei forţelor de ordine,
un poliţist l-a împușcat, și acesta a murit ca rezultat al hemoragiei
rănii ușoare provocate.
Lumea a căutat cauzele atentatului. Firele duceau în Italia,
Germania, Austria, Bulgaria și Ungaria. Centrele principale ale ustașilor au fost formate în Italia, deși a existat temporar o tabără de
instrucţie și la Jankapuszta, în Ungaria. Cu toate acestea, Ungaria
a ajuns pe banca acuzaţilor, în presa mondială, în primul rând.

„În mutilarea ţării, rolul principal îl juca Cehia, în frunte cu Masaryk
(președintele de atunci al republicii) și Beneš (ministrul de externe).
În urma intrării în posesia a valoroase teritorii curat maghiare, noi
eram partea lezată.
În acest răstimp au coexistat două evenimente de politică externă,
cu influenţă extrem de neplăcută din punctul de vedere al Ungariei,
anume, așa-zisul scandal Hirtenberg, de transport de arme [în 1933,
din Italia a sosit în Ungaria un transport interzis de arme, pe care
„Népszava” l-a demascat] și asasinarea regelui sârb Alexandru (1934).
Asasinarea regelui a fost comisă de teroriștii separatiști croaţi, despre
care se zvonea că au fost instruiţi în Ungaria. Ambele cazuri au fost
incitate artificial de către ministrul de externe cehoslovac, Beneš, prin
acuzaţii fictive. Acest dușman înverșunat al Ungariei mutilate folosea
cele două cazuri pentru a contrabalansa revizuirea Tratatul de Pace
de la Trianon și mișcarea iredentistă, cu deviza: Nu, nu, niciodată!
Beneš, care stăpânea bine limba franceză, a manifestat cu ocazia
contactelor sale personale, întotdeauna o atitudine binevoitoare faţă
de mine. Iar președintele Masaryk, acest profesor cu pregătire superioară, mi-a spus cu ocazia prezentării mele: »Nu încape îndoială că
între cele două ţări există contradicţii grave, pe care prin înţelegere
reciprocă trebuie să le rezolvăm mai devreme sau mai târziu. » Dar
Beneš cel inflexibil nici nu voia să audă despre învoiala reciprocă, și
a mers până acolo, încât a negat pur și simplu în presă, declaraţia
președintelui republicii.” (Lakatos Géza: Precum am văzut eu, 1972)
Stabiliţi ce factori au contribuit la faptul că rolul Ungariei a fost
exagerat! Prezentaţi cum a perceput atașatul militar maghiar contribuţia maghiară la atentat! Caracterizaţi, pe baza izvorului, relaţiile
formate în Europa Centrală! [R]
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10

11
Momentul atentatului împotriva regelui iugoslav Alexandru
și situaţia de mai târziu, la câteva minute
Caracterizaţi activitatea persoanelor responsabile cu siguranţa statului, pe baza
fotografiilor! Întocmiţi o relatare despre atentat, pe baza fotografiilor! [S]
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11. Rusia bolşevică
COMUNISMUL DE RĂZBOI ȘI NEP-UL Conform ideologiei sale, puterea bolșevică a naţionalizat industria
și comerţul, iar de la ţărani a luat produsele cultivate
pe propriile pământuri. În perioada războiului civil,
economia s-a dezorganizat, producţia a scăzut enorm
comparativ cu perioada antebelică, iar piaţa și banii
au încetat să mai existe din punct de vedere teoretic
și practic. Ambii factori au consolidat conducerea
centralizată a producţiei și a repartiţiei. Bolșevicii care
au pus mâna pe putere, iar apoi au apărat-o în cadrul
războiului civil, s-au confruntat cu o sarcină mai grea
decât în perioada anterioară, de a cărei soluţionare nici
ideologia, nici experienţa nu le ofereau o certitudine:
sarcina organizării vieţii pașnice, a noii lumi.
În mod obișnuit, regimul bazat pe eliminarea economiei de piaţă a fost calificat drept comunism de război,
deși bolșevicii de atunci l-au considerat în mod firesc drept
punerea în practică a propriilor idei. Din cauza încetării
funcţionării pieţei, situaţia nu s-a îmbunătăţit odată cu
proclamarea păcii, ci dimpotrivă: nu existau nici alimente,
nici produse industriale. Oamenii, care așteptau de la
puterea bolșevică condiţii mai bune de viaţă, sufereau
de foame, iar la scurt timp au izbucnit revolte și greve.
Deosebit de ameninţătoare pentru noul regim a fost extinderea nemulţumirilor în rândurile armatei (de exemplu,
rebeliunea marinarilor de la Kronstadt).
În interesul menţinerii puterii, pe baza indicaţiilor lui
Lenin, s-a ajuns la o schimbare de direcţie în economie.
Noua politică economică - NEP în prescurtarea rusească
a lui „Novaya Ekonomicheskaya Politika” - a restabilit,
într-o măsură limitată, relaţiile de piaţă și circulaţia
monetară. Ca o măsură de excepţie, li s-a îngăduit ţăranilor valorificarea pe piaţă a produselor ce le rămâneau
după predarea cotelor obligatorii. Relativa afirmare a
străvechii forţe motrice a cointeresării a îmbunătăţit
aprovizionarea, însă în același timp a ridicat probleme de
principiu în interiorul partidului, deoarece reprezenta o
restabilire parţială a principiului de bază al capitalismului.
În modul caracteristic pentru regim, a avut loc o „dezbatere ideologică” asupra acestei probleme, tranșată prin
prestigiul lui Lenin și situaţia de forţă majoră, asemenea
problemelor revoluţiei mondiale și ale păcii.
NAȘTEREA UNIUNII SOVIETICE În urma războiului
civil, bolșevicii au câștigat o mare parte a teritoriului
Rusiei, ceea ce a impus reglementarea situaţiei naţionalităţilor. Locul naţionalismului ruso-ţarist a fost
luat de idealul revoluţiei mondiale. Teoretic a fost
recunoscută independenţa teritoriilor naţionale mai
mari (Armenia, Gruzia etc.), însă au constrâns aceste
ţări să intre în nou alcătuitul stat federal, în Uniunea
Sovietică (1922). În conformitate cu prevederile constituţiei sovietice, ţările membre aveau chiar dreptul
la separare. Însă realitatea era cu totul alta: puterea
centrală se afirma pregnant.
MODERNIZARE – REGIM DE COORDONARE PLANIFICATĂ Prin evoluţia regimului bolșevic, Uniunea Sovietică
s-a distanţat de două din sursele de bază ale dezvoltării:
de afluenţa capitalului și tehnologiei străine, precum
și de influenţa stimulativă a relaţiilor de piaţă. Astfel,
pentru realizarea uriașei dezvoltări industriale planificate trebuiau descoperite alte surse: industrializarea
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s-a realizat în detrimentul altor ramuri (agricultură,
infrastructură, industrie ușoară) și a nivelului de trai.
Greutăţile erau accentuate de faptul că economia Rusiei,
care și anterior fusese nedezvoltată, a suferit uriașe
pagube în timpul războiului civil. Astfel, instaurarea
noul regim se realiza într-un cadru ostil, deoarece mult
așteptata revoluţie mondială nu a avut loc.
În contextul în care posibilităţile de manevră ale
conducerii bolșevice erau limitate în ceea ce privește
scopurile și mijloacele, s-a pus chiar problema dacă
poate fi edificat comunismul într-o singură ţară, ba
mai mult, s-a pus în discuţie și posibilitatea renunţării
la putere. Într-o „discuţie principială” au ieșit învingători cei care au argumentat menţinerea puterii. Și-au
fixat ca scop industrializarea, ca să se poată asigura,
conform așteptărilor ideologice, suprareprezentarea
clasei muncitoare (pe atunci, majoritari erau încă
ţăranii). Totodată, bolșevicii au considerat ca idee
fundamentală întărirea forţei militare, în scopul respingerii noilor atacuri din afară și a sprijinirii speratei
revoluţii mondiale. De aceea au investit toate resursele
în ramurile exploatării miniere, în industria grea
și cea producătoare de energie.
Coordonarea economiei se făcea de către guvern,
acesta fiind condus de partid, neschimbându-se nimic,
cu toate concesiile NEP-ului. Aparatul central a crescut
puternic după retragerea NEP-ului, în a doua parte a
anilor douăzeci. Acest lucru a favorizat sustragerile
din unele ramuri și de la populaţie. Datorită conducerii planificate a economiei s-au construit centrale
electrice, furnale și fabrici de mașini. Economia trebuia
să îndeplinească planuri de amploare (planuri cincinale). Întrucât nu exista concurenţă de piaţă și nici nu
funcţionau organisme de control, de reprezentanţă
naţională, planurile erau în mod fundamental stabilite
de puterea centrală. Din această cauză, erau stabilite
scopuri îndepărtate de realitate, iar lipsa rezultatelor
o sancţiona prin forţă. Astfel, întreprinderile se străduiau să îndeplinească planurile pe hârtie, dar în realitate
cantitatea sau calitatea nu corespundeau cu cifrele.
COLECTIVIZAREA Dezvoltarea extensivă a industriei
solicita continua creștere a efectivului forţei de muncă.
Aceasta se putea realiza numai prin redirecţionarea
ţărănimii. S-a dorit asigurarea forţei de muncă și
lichidarea ţărănimii, care dispunea de proprietate
particulară și, de aceea, de o anumită independenţă,
prin colectivizare. Cooperativele de producţie (colhozuri) și gospodăriile de stat (sovhozuri) funcţionau
ca mari întreprinderi agricole, unde cei ce munceau
erau trataţi ca muncitori, adică erau lipsiţi de proprietate (unelte de muncă, animale etc.) și totodată de
cointeresarea individuală. Marile întreprinderi agricole au făcut posibilă reorientarea forţei de muncă și
sustragerea veniturilor din agricultură.
Însă ţărănimea nu era dispusă să renunţe de bună
voie la gospodării. De aceea, principiul leninist al
voluntariatului a fost înlocuit de forţă. Au început
cu distrugerea ţărănimii înstărite, apreciată drept
chiaburi, care, datorită contribuţiilor obligatorii
imposibil de îndeplinit recurgeau la acţiuni calificate
a fi crime economice. Mai apoi a venit rândul celorlalte pături ale ţărănimii; au aplicat metode inumane
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pentru a-i zdrobi. Milioane de oameni au murit de
foame (Ucraina 1929-1930), în timp ce se exportau
grâne, ca să se obţină valută. Ca urmare a utilizării
forţei și a constrângerii economice s-a realizat totala
colectivizare a agriculturii, lichidarea independenţei
ţărănimii, comuniștii atingându-și astfel scopul economic și ideologic de bază. Însă agricultura sovietică nu
a putut aproviziona niciodată corespunzător ţara.

arestată sau ucisă. Nimeni nu era în siguranţă, nici
simplii membri de partid, nici conducătorii bolșevici.
Intimidarea s-a corelat cu faptul că doreau să obţină
neapărat rezultate economice: au rezolvat lipsa mâinii
de lucru, pentru construirea de mine și drumuri în condiţii vitrege, prin internarea a milioane de prizonieri
politici în lagăre de muncă (GULAG), unde din cauza
împrejurărilor inumane au pierit milioane.
În ţara terorizată de teamă a început cultul persoDICTATURA LUI STALIN După moartea lui Lenin (1924), nalităţii, prin tămâierea lui Stalin. Portretele, statuile
în cadrul a mai multor ani de luptă pentru putere, conducătorului au năpădit ţara, cuvântările sale erau
Stalin a câștigat conducerea partidului și astfel a ţării. acompaniate de aplauze ritmice, au apărut poezii și
Izvorând din natura dictaturii, în scurt timp și-a înlă- articole lingușitoare despre el.
turat toţi rivalii și posibilii adversari, punând în toate
Cu toate acestea, pe lângă statisticile falsificate, reposturile importante pe oamenii săi, necondiţionaţi zultatele industrializării au fost într-adevăr importante:
fideli ai persoanei sale.
industria sovietică a devenit capabilă să întreţină o
Ca să-și poată realiza scopurile, regimul a intimidat puternică armată de masă. Preţul dezvoltării indussocietatea. Pe unii i-a asasinat, pe alţii i-a condamnat triale socialiste a fost înfiorător, atât în vieţi omenești,
la moarte pe baza acuzaţiilor fictive (procese de con- cât și în bunuri economice folosite în mod risipitor,
știinţă). Valurile de epurare atingeau mii de oameni. prădalnic. Nedespărţită de economia mondială, cu
Dacă congresul partidului nu era de acord cu „condu- siguranţă că Rusia ar fi putut realiza modernizarea cu
cătorul”, în curând, marea parte a participanţilor era sacrificii mult mai mici.

Arhiva
„Ce înseamnă acest eveniment? Trecerea puterii politice din
mâna bolșevicilor în mâna unui conglomerat sau alianţe
atât de nedefinite a elementelor eterogene, care în aparenţă e numai puţin mai de dreapta ca bolșevicii, ba chiar s-ar putea să fie »mai
de stânga« decât bolșevicii – atât de nedefinit este acel ansamblu al grupărilor
politice care la Kronstadt au încercat să acapareze puterea. Nu încape îndoială că
în același timp generalii albi au avut un mare rol în aceasta. Cu două săptămâni
înainte de evenimentele de la Kronstadt, ziarele pariziene publicau deja că aici
a izbucnit o revoltă. Este perfect clar că este mâna eserilor și gardiștilor albi din
străinătate și, în același timp, această mișcare s-a sfârșit într-o contrarevoluţie
mic-burgheză, într-o anarhie instinctivă mic-burgheză. Aici s-a manifestat spontaneitatea anarhistă mic-burgheză, care apare sub deviza comerţului liber și se
îndreaptă întotdeauna împotriva dictaturii proletariatului. (…)” (Discursul lui Lenin
la al X-lea Congres al PCR, despre revolta marinarilor de la Kronstadt, 1921)
COMUNISMUL DE RĂZBOI
ȘI NEP-ul

„Tovarăși, înlocuirea predării obligatorii a întregului surplus de recoltă cu impozitul este, în primul rând și mai cu seamă, o chestiune politică, pentru că esenţa
acestei probleme rezidă în relaţia dintre clasa muncitoare și ţărănimea. Ridicarea
acestei probleme înseamnă că trebuie revizuit raportul dintre aceste două clase
principale, a căror luptă sau înţelegere determină soarta revoluţiei noastre. (…)
Fără îndoială că realizarea revoluţiei socialiste, într-o ţară unde uriașa majoritate a
populaţiei este de mici ţărani producători, este posibilă doar cu intrarea în vigoare
a numeroase asemenea dispoziţii tranzitorii deosebite, care în ţările capitaliste
dezvoltate, unde muncitorii industriali și simbriași sunt în uriașă majoritate, ar fi
totalmente inutile.
Așadar, se pune problema: care e situaţia, poate să recunoască partidul comunist
libertatea comerţului, poate trece la comerţul liber? Oare nu sunt aici contradicţii
ireconciliabile? (…)
Micul agricultor, cât timp rămâne mic agricultor, are nevoie de imbold, impuls,
încurajare care corespunde bazei sale economice, adică gospodăriei independente
de mică întreprindere. Dacă această circulaţie a schimbului produselor industriale
asigură statului o anumită cantitate minimă de grâne, atunci circulaţia economică se restabilește, astfel că puterea de stat rămâne în mâna proletariatului și se
întărește.” (Discursul lui Lenin la al X-lea Congres al PCR, 1921)
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Definiţi cum prezintă Lenin
revolta marinarilor de la
Kronstadt, ca o mișcare având ce
fel de caracter? Însumaţi, pe baza
textului, revendicările revoltei și
relevaţi-i baza socială! [C]

Caricatură despre Lenin și Troţki

1
2

3

Ce probleme ale realităţii
socialiste subliniază caricatura? Să descoperim legătura dintre
imagine și izvoarele scrise! [R]
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MODERNIZARE – REGIM DE
COORDONARE PLANIFICATĂ

5
indice industrial

[%]

Producerea mijloacelor
de consum
Producerea mijloacelor
de producţie
Întreaga industrie

10,1

5,9
4,2
3,7

2,7
1,5
1

Prezentaţi despre ce anume vrea Lenin să-și convingă publicul și formulaţi de ce
acest lucru putea crea probleme! Stabiliţi ce fel de caracter au schimbările propuse
de Lenin! Comparaţi propunerile lui Lenin cu revendicările celor de la Kronstadt! [S]

1,9

1,2

1913

6

1,3

1928 1932

„În primăvara lui 1921 a reieșit că experimentul nostru de a trece »cu asaltul«
adică pe cel mai scurt, cel mai rapid, cel mai direct drum, la bazele socialiste ale
producţiei și repartiţiei, a naufragiat. (…)
Tovarășii știu că unul din centrele principale ale economiei este bazinul Doneţ.
Știu că avem acolo uzine uriașe, odinioară uzine capitaliste, care stau la nivelul
uzinelor capitaliste vest-europene. De asemenea știu, care ne-a fost acolo sarcina – înainte de toate a trebuit să restabilim marile întreprinderi industriale: cu
efectiv mic de muncitori ne este mai ușor să ne apucăm de restabilirea industriei
doneţiene. Dar ce vedem noi acum acolo, după întoarcerea săvârșită primăvara în
politica noastră? Acolo putem constata contrarul: dezvoltarea deosebit de eficientă a producţiei în micile mine ţărănești, pe care am început să le dăm în chirie.
Vedem dezvoltarea relaţiilor capitalismului de stat. Minele ţărănești lucrează bine,
în contul chiriei predau statului circa 30% din producţia de cărbune.” (Discursul
lui Lenin la a VII-a Conferinţă de partid a guberniului Moscova, 1921)

1937

Indicii dezvoltării industriale sovietice
(1913-1937)
Caracterizaţi ritmul dezvoltării industriale! Ce indici ar
mai trebui să cunoaștem pentru
ca să ne formăm o imagine reală
despre totalitatea dezvoltării industriale! [C]

„NEP-ul leninist a restabilit în bună parte echilibrul social și economic, dar răspândirea pe mai departe a idealurilor comuniste nu a putut-o deja facilita și nici
nu a putut transforma Uniunea Sovietică în a fi aptă pentru un război modern.
Stalin însă, care avea încredere în puterea nelimitată a terorii, a început un asemenea program primejdios, prin care, într-un deceniu, voia să facă din Uniunea
Sovietică o mare putere industrială și militară de prim rang. (…) Sistemul se edifica
pe șase elemente interferente: pe planificarea centralizată, industrializarea în ritm
accentuat, reînarmare, agricultura colectivizată, lupta ideologică și pe teroarea
politică.” (Norman Davies: Istoria Europei, 2001)
Însumaţi cauzele introducerii economiei planificate! [C]

„De când a devenit secretar general, tovarășul Stalin a concentrat în mâna sa o putere incomensurabilă și nu sunt
sigur că va putea întotdeauna uza, suficient de circumspect,
de această putere. (…) Stalin este prea grosolan, și această lipsă, care între noi,
comuniștii, în relaţii dintre noi este totalmente suportabilă – devine insuportabilă
în funcţia de secretar general.” (Stalin caracterizat de Lenin, 1922)

7

DICTATURA LUI
STALIN

8

Stabiliţi de ce îl consideră Lenin pe Stalin nepotrivit pentru postul de secretar
general! Explicaţi ce factori au făcut posibile ilegalităţile! [R]

9
EPURĂRI ÎN ARMATA ROŞIE
Gradaţia

Efectiv

Victime

Comandant de
armată de prim
rang

5

3

Comandant de
armată de rang
secund

10

10

Comandant de
corp de armată

57

50

Comandant de
divizie

186

154

Comisar politic

16

16

Comisar de corp
de armată

28

25

Comisar de
divizie

64

58

456

401

Colonel

10

Cum a influenţat acest proces capacitatea de apărare
a Armatei Roșii! [O]
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„Poporul nostru și toţi oamenii cinstiţi din lume așteaptă acum judecata dumneavoastră dreaptă. Să răsune această sentinţă în uriașa noastră ţară, ca o alarmă,
chemând la noi fapte de eroism, la noi victorii! Să ne bubuie decizia ca furtuna
împrospătoare și atotcurăţitoare a dreptei sancţiuni sovietice. Cei mici și cei mari
din întreaga ţară, una așteaptă, una pretind: împușcaţi-i, ca pe câinii turbaţi! Poporul nostru una solicită: călcaţi în picioare spurcăciunile blestemate! – Timpul se
scurge. Mormintele trădătorilor urâţi, la care fiecare om sovietic, întregul popor
sovietic va privi cu dispreţ, vor fi acoperite de buruieni și scaieţi. Dar deasupra
noastră, a ţării noastre fericite, așa ca și până acum, va străluci curat și senin, cu
razele-i aurii, soarele nostru. Noi toţi, poporul nostru, așa ca până acum, înaintăm
în continuare pe drumul curăţat de ultima murdărie, scursură a trecutului, sub
conducerea iubitului nostru conducător și învăţător, a marelui Stalin, înainte, spre
comunism.” (Vișinski, procurorul șef al Uniunii Sovietice, 1935)
Să stabilim în numele cui a vorbit Vișinski! Să caracterizăm tonul procurorului!
Să definim la ce se referă această metodă! [R]

„Considerăm absolut necesar și urgent, ca tovarășul Iejov să fie numit în
funcţia de comisar al poporului la interne. Iagoda a demonstrat că e incapabil
să demaște gruparea troţkisto-zinovievistă. OGPU a rămas în urmă cu patru ani
în această chestiune. Asta au observat-o toţi activiștii de partid și majoritatea
conducătorilor NKVD.” (Telegrama de la Soci a lui Stalin și Jdanov către conducătorii
moscoviţi, 1936)
Stabiliţi ce pretind Stalin și Jdanov și, în ce formă,! Prin ce își justifică pretenţiile!
Explicaţi de ce mesajul lor putea avea urmări! [R]
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transformării
societăţii

sistem unipartit,
dictatură

necesitatea
intensificării
capacităţii
de apărare

dezvoltarea
industriei
de război
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11

lipsă de capital

înrăutăţirea
nivelului de trai

12

colectivizare
lipsa forţei
de muncă

neglijarea
unor ramuri
industriale

opoziţie

Stalin la ședinţa Comsomolului
Explicaţi în ce scop a fost realizat tabloul!
Justificaţi-vă constatările prin cele văzute
în tablou! [R]

13
lipsă de alimente

teroare

Relaţia dintre regimul sovietic și teroare

Oameni sovietici savurând senin, în faţa panoului de onoare, noile
cuceriri ale tehnicii – Victimele foametei – Caricatură apuseană
despre Lenin și Troţki. Cum a fost regimul sovietic (socialismul)
în realitate? Ce le-a oferit oamenilor și ce le-a luat?

Caricatură sovietică despre procesele-spectacol
Formulaţi ce exprimă caricatura! Analizaţi
sistemul de instrumentare al caricaturii și
dezvăluiţi în ce raport este acesta cu scopul
ei! [O]

Explicaţi incompatibilitatea dintre cele două fotografii! Comparaţi
particularităţile reprezentării prin text și prin ilustraţie! [S]

„Delegaţia a ajuns în unanimitate la concluzia că, în Uniunea Sovietică,
întreaga putere este într-adevăr în mâna muncitorilor, și că, din punct
de vedere politic, clasa muncitoare a Rusiei, este cea mai liberă clasă
muncitorească din toată lumea, și că astfel, construcţia economică a
Rusiei Sovietice înaintează spre socialism, prin participarea păturilor
largi ale maselor de muncitori și ţărani.
În ciuda faptului că industria moștenită de la regimul ţarist, este,
în parte înapoiată tehnic, și în pofida faptului că în agricultură coexistă încă fenomene negative moștenite din trecut, în ciuda tuturor
acestora, am constatat o creștere fermă.
Dictatura proletară din Rusia, atât de calomniată și urâtă, este în
realitate o dictatură muncitorească, în care muncitorii se simt foarte
bine. Muncitorii, ţăranii, specialiștii tehnicieni, colaboratorii știinţifici
și alţi intelectuali se află în majoritatea lor alături de regimul sovietic
și guvernul sovietic.” (Raport al delegaţiei muncitorești austriece, anii
1920)
„Dar Rusia? – S-ar putea să existe persoane care consideră viciat
exemplul de politică internă al ţării, și se gândesc cu teamă la acesta.
Dar trebuie recunoscut că natura morală a totalităţii socialismului
veridic se validează și în cazul Rusiei: trebuie recunoscut că este o
putere a păcii, și, ca atare, înseamnă întărirea democraţiei. Rusia nu
ameninţă absolut deloc ceea ce este mai important, adică pacea.”
(Thomas Mann: Europa, atenţie! 1926)
Definiţi ce părere au muncitorii austrieci și scriitorul german despre
regimul sovietic! Explicaţi cum s-a reușit formarea acestei imagini
în lume! [O]
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Puncte de vedere

Explicaţi raportul dintre reorganizarea agriculturii și industrializare!
Analizaţi care este relaţia între ideologia transformării sociale și
industrializare! Indicaţi ce factori au condus la teroare! [O]

14

15
Muncitori ascultând radio. Imagine propagandistă

16

17
Copii înfometaţi
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12. Criza economică mondială şi căutarea căilor de salvare
IZBUCNIREA CRIZEI Ca urmare a războiului mondial,
în economia mondială s-au desfășurat importante
schimbări. Economia europeană și-a putut reveni
numai prin intervenţie statală și cu ajutorul capitalului
american, dar ritmul ei de dezvoltare a fost încetinit
în comparaţie cu fericitele vremuri ale păcii. Ritmul
dezvoltării comerţului mondial se diminuase, întrucât
pieţele se micșorau, Rusia a fost eliminată și, odată
cu dezvoltarea economică a coloniilor, a scăzut și
cantitatea de mărfuri care putea fi difuzată.
Numai economia Statelor Unite s-a dezvoltat în
ritm rapid, profitând de livrările pentru război, deja de
necontestat în epocă, devenind centrul și motorul
economiei mondiale. Nivelul de trai creștea rapid
în Statele Unite, fapt care mărea consumul, adică
cantitatea mărfurilor vandabile. Conjunctura stimula
investiţiile, dar piaţa nu se lărgea proporţional cu
aceasta. În 1929, atunci când conexiunea lor devenise evidentă de la un moment la altul, la bursa din
New York subit, toată lumea voia să vândă, nimeni să
cumpere, astfel a izbucnit crahul bursier.
Prăbușirea bursei a pornit reacţia în lanţ. Întreprinderile nu-și puteau valorifica produsele, de aceea au
redus, sau oprit producţia, au concediat muncitorii.
Prin aceasta însă, puterea de cumpărare scădea în
continuare, se îngusta piaţa, astfel uzinele și-au
restrâns și mai mult activitatea, fapt care a dus la noi
concedieri. Criza a pornit din industrie, dar, datorită
felului compozit al economiei (de exemplu reducerea
cererii de credite pentru intreprinderi, solicitării de
alimente și materii prime) s-a extins firește și asupra
agriculturii și a creditelor.
Întrucât în epoca respectivă economia mondială
conecta deja toate zonele mapamondului, regresia – chiar dacă în măsură diversă – s-a extins pe
toate continentele. Criza lovea mai ales acele ţări
care, fie datorită gradului lor de dezvoltare (Statele
Unite, Germania), fie datorită situaţiei lor speciale (de
ex.: Argentina – vite cornute), desfășurau un export
important și nu dispuneau de colonii, spre care să
poată transfera o parte a dificultăţilor.
Guvernele tratau problema asemănător întreprinderilor. Au redus bugetele de stat, au concediat corpul
funcţionăresc, au retras subvenţiile, și-au apărat pieţele
naţionale prin instituirea vămilor. Această metodă însă,
asemenea reacţiei capitalului privat, a deteriorat și mai
mult situaţia. Tratarea crizei, eficientă mai înainte, nu
avea succes, pentru că era vorba nu doar de crizele de
tip vechi, pe ramură, ce reveneau periodic, ci despre
o chestiune care viza întreaga lume și aproape toate
ramurile economice. Astfel, reţeta anterior probată
nu funcţiona, pentru că teritoriul, ajuns în criză de
supraproducţie, nu era aliniat după remediere la
celelalte ramuri înfloritoare.

era sporită de faptul că milioane flămânzeau, grânele
nevandabile erau deversate în mare, iar locomotivele
erau încălzite cu cafea. În timp ce încrederea maselor în democraţiile burgheze se zdruncinase, atât
dreapta extremă, cât și stânga extremă se folosea
de dificultăţi pentru a câștiga teren – prin promisiuni
demagogice. Efectul propagandei comuniste fusese
sporit, pentru că Uniunea Sovietică era mai puţin
atinsă de criză, respectiv lumea nu a aflat sau nu a
crezut veștile parvenite despre neajunsurile economiei
sovietice și despre violarea legilor.
Datorită celor expuse mai sus, rezolvarea crizei
a devenit o decisivă problemă politică. Aceasta se
putea înfăptui fie prin menţinerea, fie prin înlăturarea
cadrelor democratice. Datorită dimensiunii și puterii
economice, evenimentele desfășurate în Statele Unite
și Germania au devenit cele mai importante.
A avut o mare semnificaţie faptul că, în Statele
Unite, care reprezenta cea mai mare forţă economică
din lume, combaterea crizei s-a realizat odată cu
apărarea democraţiei.
TEORIA LUI KEYNES După ce abordarea obișnuită
a crizei a adâncit doar grijile, pe baza experienţelor
vizând amestecul statal din Primul Război Mondial,
economistul englez Keynes, a sugerat o nouă rezolvare. A propus ca, renunţând la principiul liberei
concurenţe, să nu se încerce salvarea din criză prin
reducerea investiţiilor, a bugetului de stat, pentru că
prin acestea situaţia doar se deteriorează, ci, dimpotrivă, să se experimenteze prin repornirea producţiei.
Insista asupra intervenţiei statului. După părerea
sa, statul trebuia să apară în calitate de client. Astfel
piaţa s-ar lărgi, producţia ar porni, s-ar crea noi locuri
de muncă, acestea ar extinde piaţa pe mai departe, și
ar începe avântul.
Conform lui Keynes, investiţiile de stat trebuie concentrate pe asemenea teritorii, care nu îngreunează
piaţa cu produsele lor, ci tocmai crează posibilităţi
pentru noi investiţii: acestea sunt transporturile, serviciile sau producţia de energie.

NEW DEAL Criza atingea puternic și Statele Unite. În
locul bunăstării, asupra maselor s-au prăvălit șomajul,
mizeria, ba chiar foametea. De aceea, nemulţumiţi de
guvern, oamenii l-au ales ca președinte, pe Roosevelt,
iniţiatorul unui nou program (New Deal – direcţie
nouă), care a obţinut succese în calitate de guvernator
al statului New York (1932).
Roosevelt a proclamat intervenţia statului, a blocat conturile bancare, a despărţit cursul de schimb al
dolarului de valoarea sa de bază în aur, și astfel, de fapt,
a creat inflaţie, ceea ce a făcut mai ieftine investiţiile
statale. Aflat în posesia posibilităţilor statale crescute,
a pornit un program de muncă publică. Prin activiINFLUENŢELE SOCIALE ȘI POLITICE ALE CRIZEI În tăţi publice au început construirea de autostrăzi, au
ţările dezvoltate milioane deveneau șomeri, ajungeau regularizat și au eficientizat cursul râului Tennessee.
în stradă, flămânzeau. Nu numai că se deteriorau con- Statul îi plătea pe fermierii care-și reduceau terediţiile de viaţă, dar sute de mii mureau de foame în nurile cultivate, astfel, că aceștia și-au modernizat
Germania, cel mai puternic afectată. Totul s-a întâmplat gospodăriile din banii publici.
pe timp de pace, iar evenimentele au subminat chiar
Prin emiterea legii despre concursul onest, Roosevelt
și siguranţa păturilor mijlocii. Totodată abia se modi- a limitat concurenţa. A creat condiţii unitare pentru
ficase nivelul de trai al păturilor superioare. Tensiunea protagoniștii pieţei, prin reglementarea cantităţii pro-
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ducţiei și stabilirea salariului minim. Prin introducerea
asigurărilor sociale, guvernul a îmbunătăţit simultan
situaţia angajaţilor și a lărgit piaţa internă.
Roosevelt dorea să atragă populaţia de partea reformelor, iar pentru aceasta s-a folosit de instrumentele
tehnicii și publicităţii politice. În cadrul așa-numitelor
„dialoguri la gura sobei”, de la radio s-a adresat cordial
oamenilor, și-a prezentat argumentele, s-a apropiat
sentimental de alegători.
Roosevelt nu și-a putut realiza în totalitate planurile,
pentru că o parte a dispoziţiilor sale au fost declarate
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anticonstituţionale de către Tribunalul Constituţional.
În urma măsurilor de New Deal însă, criza s-a atenuat.
(Adevăratul avânt se va datora numai pieţei create de
războiul european.) Succesul programului New Deal
a consolidat opinia că, pentru rezolvarea tensiunilor
sociale create de problemele economice, este nevoie
de intervenţia statului în economie. S-a dovedit că
numai astfel, se poate crea statul bunăstării. Este
important că s-a reușit a se realiza intervenţia statului
în cea mai puternică economie din lume, odată cu
menţinerea democraţiei.

Arhiva
Cauzele crizei economice și „cercul său diabolic”

război
şi revoluţii

IZBUCNIREA CRIZEI

avânt important
doar în
Statele Unite

apariţia
Uniunii Sovietice

nivel de trai
mai scăzut

Însumaţi factorii la care se poate reduce
criza! Prezentaţi ce înţelegem prin „cercul
diabolic” al crizei! Să stabilim cauzele crizei și
conexiunile lor într-o altă ordine logică, într-un
mod diferit de cum apar în imagine! [R]

1

lărgirea producţiei
coloniale

investiţii
excesive

restrângerea pieţei

2

criză industrială

criză de
supraproducţie
criza agriculturii

criza creditelor

restrângerea
continuă a pieţei

Stabiliţi ce legătură se poate observa între
criza ce se dezvoltă în unele ramuri! Să
comparăm această conexiune cu răspândirea
geografică a crizei! [R]

concedieri

[%]
100

indice de producţie

Marea Britanie

90

Stabiliţi cum a influenţat criza producţia industrială! Căutaţi
motivele gradului diferit înregistrat în regresul
producţiei unor ţări! [C]

80

Franţa

70

Statele Unite

60
50
1929

Germania
1930

1931

1932

1933

Indicele producţiei industriale pe durata crizei în Statele Unite,
Marea Britanie, Franţa și Germania
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Extinderea crizei

Stabiliţi care a fost
tendinţa volumului
comerţului exterior în
timpul crizei! Evidenţiaţi
la ce cauze putem reduce
fenomenul! Denumiţi ţările care au fost lovite, în
primul rând, de procesul
de mai sus! [R]

3
35,142
32,549
30

[milioane de dolari]

restrângerea producţiei,
măsuri de economisire

volumul comerţului exterior
28,531
25,950

20,226

20
18,492
10
0
1929

13,610
12,600

1930

1931

Import

1932

12,279
11,460

1933

Export

Volumul comerţului exterior în lumea capitalistă în timpul
crizei

4
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5
6

Henry Ford și fiul său în faţa primului lor automobil și a T-modelului cu numărul
10 milioane. Acest automobil a devenit simbolul bunăstării anilor ’20, preţul
său, ca urmare a producerii în masă, a scăzut sub 400 de dolari, astfel putea
fi cumpărat și de americanii de rând.

Automobilul Ford, de vânzare cu 100 dolari la New York, în timpul crizei. Din
cauza crizei, chiar și cei fără serviciu din clasa medie, au ajuns într-o situaţie
critică, ceea ce se vede și din faptul că automobilul nu a fost vândut nici cu
100 dolari.

Însumaţi factorii care au contribuit la posibilitatea diminuării preţului automobilului și ce urmări a avut aceasta!
Evidenţiaţi de ce a trebuit să se vândă ieftin automobilul! Explicaţi ce influenţă a avut aceasta asupra economiei!
Analizaţi care este asemănarea și deosebirea dintre rolul și mesajul celor două fotografii! [C]

INFLUENŢELE SOCIALE ȘI POLITICE
ALE CRIZEI

(milioane de persoane)
13,2
32 %

7

Comparaţi situaţia șomajului în cele trei
state! Dezvăluiţi posibilele cauze ale
deosebirilor! [R]

Statele Unite

2,8
22 %

Marea Britanie

5,5

44 %

Germania

Șomajul în Statele Unite, Marea Britanie și Germania

Scene din cotidianul crizei: mulţimea în faţa unei bănci germane și
locomotivă, având cafea-boabe ca sursă de energie

8
9

Explicaţi de ce asediau clienţii băncile în toată lumea! Elucidaţi ce influenţe avea acest fenomen! Stabiliţi ce spaţiu
de mișcare deţineau guvernele pentru rezolvarea problemei! Oferiţi explicaţia pentru încălzirea locomotivei cu cafeaboabe și cum influenţa societatea acest fapt! [O]
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„Dacă trezoreria ar umple butelii vechi cu bancnote, le-ar îngropa, la o adâncime corespunzătoare (…) și mai apoi (…) ar însărcina întreprinzătorii particulari să
dezgroape din nou bancnotele, (…) nu ar mai fi șomaj și, prin reacţii,
probabil că și venitul real, dar și capitalul de avere al societăţii, ar fi
substanţial mai mare.” (Keynes)
TEORIA LUI KEYNES

/ 69
10

criză de
supraproducţie

comandă
de stat

Stabiliţi ce rol rezervă Keynes statului, în economie! Comparaţi-l cu
teoriile economice anterioare! Formulaţi, pe scurt, care este esenţa
proiectelor lui Keynes! [O]

extinderea
pieţei

noi locuri
de muncă

Teoria lui Keynes
avânt

Formulaţi prin ce este inedit programul lui Keynes! Stabiliţi care
este ideea de bază a teoriei sale! [S]

11

„În prezent, sarcina noastră nu este de a descoperi și folosi noi surse, sau de a produce
mai multă marfă. Este nevoie de o muncă banală, deloc dramatică:
asigurarea folosirii resurselor și întreprinderilor existente, recucerirea pieţelor externe ale surplusului nostru de produse, dezlegarea
problemei consumului nesatisfăcător, realizarea armoniei între proÎnsumaţi care sunt momentele din discurs
ducţie și consum, împărţirea mai echitabilă a bunurilor și a mărfurilor,
referitoare la abordarea tradiţională și la
adaptarea organismului economic existent la necesităţile poporului.”
cea modernă a crizei! [C]
(Din discursul electoral al lui Roosevelt, 1932)

12

NEW DEAL

Anul
1929

INDICII ECONOMICI AI STATELOR UNITE
(1929 – 1945)
Întreaga proMinusurile din
Proporţia şoducţie naţională
buget, în raport
majului (%)
totală, în miliarde
cu GDP (%)
de dolari (GDP)
3,2
822
–1,1

RELATIVA ÎMPĂRŢIRE A PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
MONDIALE, 1880 – 1938 (ÎN PROCENTE)
Ţara

1900

1913

1928

1938

Marea Britanie

18,5

13,6

9,9

10,7

Statele Unite

23,6

32,0

39,3

31,4

Germania

13,2

14,8

11,6

12,7

Franţa

6,8

6,1

6,0

4,4

Rusia/
Uniunea Sovietică

8,8

8,2

5,3

9,0

1930

8,7

750

–0,3

1931

15,9

692

2,8

1932

23,6

600

2,4

1933

24,9

587

2,2

1934

21,7

633

4,1

1935

20,1

681

3,6

AustroUngaria

4,7

4,4

–

–

1936

16,9

778

4,5

1937

14,3

811

0,3

Italia

2,5

2,4

2,7

2,8

1938

19,8

779

2,1

1939

17,2

841

2,8

1940

14,6

906

1,1

1941

9,9

1071

4,1

RADIODIFUZIUNEA ÎN STATELE UNITE
Anul

Numărul receptoarelor
radio

Numărul
emiţătoarelor
radio

1942

4,7

1285

20,8

1943

1,9

1541

24,3

1930

12 milioane

618

1940

28 de milioane

765

1944

1,2

1670

25,8

1945

1,9

1602

19,9

Formulaţi cel puţin două concluzii pe baza enunţului de
date! Prezentaţi, în tabel, de când se poate demonstra efectul
pozitiv al New Deal-ului asupra economiei americane! Stabiliţi
când s-a reușit ieșirea totală din criză! Evidenţiaţi ce anume a făcut
posibilă aceasta! Formulaţi, pe baza tabelului, ce legătură se poate
constata între intervenţia statală și dezvoltarea economică! [R]
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Formulaţi o concluzie esenţială pe baza enunţului de date! Definiţi ce direcţie are schimbarea
care începea în anii treizeci! Ce concluzii economice
putem trage de aici! Relevaţi ce rol a deţinut radioul
în viaţa oamenilor! Prezentaţi ce posibilităţi se oferă,
astfel, pe scena politicii! [O]

13
14
15
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16
17

Roosevelt semnează legea asigurării sociale

Baraj pe râul Columbia

Puncte de vedere

Să explicăm ce ţeluri servea extinderea asigurării
sociale! [R]

18

Uriașele merite ale lui Roosevelt sunt
incontestabile. Măsurile sale au adus importante modificări, dar mulţi au apreciat
negativ mai multe dintre efectele ce se
manifestau. Problema de bază în legătură cu New Deal este creșterea rolului
statului, ba mai mult, faptul că devine
decisiv, ceea ce limitează atât libertatea
economiei, cât și a individului. Avântul
economic al statului a condus la sporirea
influenţei statului (de ex.:atunci apare
și devine – conform multora – FBI-ul o
organizaţie aproape incontrolabilă).

Stabiliţi ce scop avea construirea de uzine electrice
pe timpul crizei economice! Să enumerăm ramuri și
instituţii care serveau intenţiei de mai sus! [O]

„Simţul onestităţii umane nu se mărginește, din fericire, doar la
un grup sau la vreo clasă. Îl găsești și în cel mai sărac cămin. Îl afli
printre cei care prestează muncă fizică, dar și printre comercianţii și
economiștii naţiunii. Ba mai mult, îl găsești în măsură accentuată încă
și printre aceia, care sunt consideraţi în acel grup superior, ce ţine sub
controlul său în așa mare măsură structura industrială și financiară a
naţiunii. Tocmai de aceea, atare necesitate, de arzătoare importanţă
a omenirii, nu poate fi calificată, în nici un fel de împrejurări, drept
lupta unei clase împotriva celeilalte. Ci mai mult, poate fi numit ca
un asemenea război, care se confruntă cu sărăcia și suferinţa, dar și
cu sănătatea șubrezită și cu absenţa securităţii, conflict armat în care
toate clasele se unesc în interesul realizării unei democraţii sănătoase
și trainice.” (Discurs al lui Roosevelt, 1938)
Stabiliţi ce părere are Roosevelt despre lupta de clasă! [R]

„Nu putem fi mulţumiţi, oricât de înalt să fie nivelul mediu de trai,

19

Să dezbatem influenţele pozitive și nega- dacă o fracţiune a poporului nostru – fie o treime, o cincime sau o
tive ale intervenţiei statului! [O]
zecime – este slab hrănită, prost îmbrăcată sau are o locuinţă impro-

prie și o existenţă nesigură.
Republica s-a format și s-a dezvoltat până la situaţia puternică de
astăzi sub protecţia unor drepturi politice inalienabile – printre ele
figurează cel la libera manifestare a opiniei, libertatea presei. (…)
Însă pe măsură ce a sporit extinderea și generozitatea ţării noastre,
– pe măsură ce economia industrială s-a ramificat – aceste drepturi
politice nu s-au mai dovedit suficiente pentru a ne asigura egalitate
în bătălia purtată pentru reușită.
Am deslușit clar adevărul acelui fapt, că adevărată libertate individuală nu poate exista fără siguranţă și independenţă economică.
Oamenii îngrădiţi de lipsuri nu sunt fiinţe libere. Oamenii flămânzi și
șomeri formează acel material, din care încolţește dictatura.”
(Discurs al lui Roosevelt, 1944)

20

Roosevelt „găurește” dolarul (caricatură contemporană)

21

Despre care măsură a președintelui grăiește caricatura și ce influenţă a avut ea
asupra societăţii?

Cum se raportează istoricul John Lukács
la Roosevelt? Distingeţi, prin ce îl admite
și prin ce îl incriminează autorul pe Roosevelt?
Analizaţi punctul de vedere al semnatarului,
disimulat în spatele constatărilor apreciative!
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Evidenţiaţi cum vede Roosevelt relaţia dintre libertatea individuală
și cea politică! [R]

„Comparând în totalitate, era o figură monumentală. A devenit președinte la timpul potrivit: dacă nu l-ar fi ales în 1933, poate că Statele
Unite ar fi trebuit să se confrunte cu o revoluţie. Numeroasele sale
reforme de politică internă erau inevitabile. Nu era însă de neînlăturat
ca Statele Unite să intre, în al Doilea Război Mondial, împotriva lui
Hitler, acel conflict armat pe care Marea Britanie și Uniunea Sovietică
nu puteau și poate nici nu voiau să-l întreţină fără ajutorul, probabil,
al Statelor Unite. În lumina acestui fapt pălesc până și înţelegerile, de
valoare îndoielnică, încheiate de Roosevelt cu Stalin. Dacă la 1940
cineva ca Hoover ar fi fost președinte, Hitler ar fi câștigat războiul.”
(John Lukács, 1984)
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13. Zdruncinarea lumii coloniale
ULTIMUL VAL DE COLONIZARE Ca urmare a războiului
mondial, învingătoarele Marea Britanie și Franţa – contrar principiilor propagate – și-au extins imperiul
colonial peste fostele colonii germane și teritoriile
arabe ale Imperiului Otoman. Au creat noi cadre legale
ale dependenţei, pentru că aceste state au ajuns, în
principiu, sub controlul Ligii Naţiunilor, care a predat
însă administrarea, sub formă de mandat, de colonie,
în realitate, celor două puteri biruitoare.
Modificarea nu a cauzat griji în Africa Neagră;
dar în Orientul Mijlociu, da. În interesul luptei împotriva Imperiului Otoman englezii i-au răsculat pe
arabi – promiţându-le independenţă – înteţind flacăra
naţionalismului arab. După război, neonorându-și
promisiunile, ei înșiși au ajuns să se confrunte cu
arabii. În Irak, englezii, în Siria, francezii, au reușit să
domolească răscoalele numai după angajarea unor
serioase forţe militare.
În Palestina s-a creat o situaţie specifică. În timpul
războiului mondial, ca să câștige sprijinul evreimii
care trăia în Statele Unite, considerabilă ca număr și
ca putere economică, pentru intrarea Statelor Unite în
război, englezii au permis stabilirea evreimii în Palestina (Declaraţia Balfour). Mișcarea sionistă formată
la sfârșitul sec. al XIX-lea, și-a fixat ca scop crearea unui
„cămin evreiesc”, adică un stat independent în ţara de
baștină de odinioară, pentru evreimea trecută prin
multe încercări. Drept consecinţă a imigrării inaugurată
astfel, proporţia evreilor în Palestina sporea cu rapiditate depășind cifra de zece procente iniţiale. Faptul a
provocat însă protestele populaţiei arabe și a condus la
sângerosul conflict arab-evreu. Ambele părţi au angajat
arma terorii una împotriva celeilalte, dar și împotriva
englezilor. În preajma celui de al Doilea Război Mondial,
poziţia acestora s-a schimbat, întrucât simpatia arabilor
le-a devenit tot mai importantă, astfel că au limitat
imigrarea evreilor.
TENDINŢE DE MODERNIZARE ÎN ORIENTUL APROPIAT
Reformele introduse de Kemal pașa nu au rămas fără
efect în zonă. În Persia, aflat în strânsoarea englezilor
și sovieticilor, un ofiţer (Reza kan) a realizat, sprijinindu-se pe armată, asemenea lui Kemal, mai întâi
independenţa, iar mai apoi reformele (separarea
statului de islamism, port european etc.). Regimul
său și-a putut consolida situaţia numai ca dictatură
militară, prezentă sub formă monarhică.
Britanicii au fost nevoiţi să cedeze și în Egipt: deși
au oferit ţării o independenţă parţială, au ţinut sub
control militar Canalul Suez, care asigura drumul spre
India. Astfel se afirma pe mai departe în zonă influenţa
celor două mari imperii coloniale, dar dominaţia lor
devenise deja labilă. Reușeau să domine tot mai dificil noile probleme (de exemplu, naţionalismul arab,
contradicţia arabo-evreiască, schimbările sociale din
cauza modernizării și cerinţa independenţei).
SLĂBIREA DOMINAŢIEI ŢĂRILOR COLONIALE În interesul victoriei în războiul mondial, britanicii au cedat teren
întăririi economice a coloniilor. Aceasta a accelerat
îmburghezirea începută în sec. al XIX-lea în coloniile
mai dezvoltate, formarea burgheziei naţionale. Ca
rezultat al acestui proces, în India, noua burghezie
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a făcut cunoștinţă și s-a străduit să se identifice cu
modul de viaţă și cu mentalitatea engleză. Mai apoi,
pătrunsă de idealul naţionalismului, a încercat să
organizeze populaţia coloniei, ca să treacă, tot mai
mult, sub propriul control din resursele ţării.
Primul conducător de mare influenţă al mișcării
indiene de independenţă a devenit Gandhi, un
intelectual care și-a dobândit cultura și diploma în
drept, în Anglia. El propovăduia o mișcare lipsită
de violenţă, s-a ridicat pentru drepturile Indiei și, în
același timp, a pornit bătălia împotriva tradiţiilor
care înăbușeau societatea indiană, astfel și la adresa
sistemului de castă. A încercat să atenueze contradicţiile interne ale Indiei, compusă dintr-un mozaic
multicolor de popoare și religii – înmănunchiate doar
de englezi într-un forţat tot unitar – mai ales conflictul
musulmano-hindus, în acutizare.
Gandhi se străduia să realizeze un compromis cu
britanicii, de aceea încerca să frâneze tendinţele de
independenţă propagate de Partidul Congresului
Naţional. Însă din cauza rezervelor britanice în privinţa concesiilor, el însuși a organizat, în semn de
protest mișcări nonviolente de masă: de exemplu,
marșul sării în zona de către Ocean, pentru ca în
locul sării impozitate de englezi, să obţină dreptul
de liberă exploatare a sării din ocean, sau boicotul
mărfurilor textile engleze și cumpărarea produselor
locale. Pseudo favorurile englezilor nu îi satisfăceau
pe indieni, mai ales după ce Statutul de la Westminster a creat Comunitatea Naţională Britanică
(1931), dar, în contrast cu Irlanda, Canada, Africa de
Sud, Australia și Noua Zeelandă, India nu a primit rangul de dominion, însemnând relativa independenţă.
Astfel contradicţia s-a ascuţit, iar pătura conducătoare
a subcontinentului întrezărea rezolvarea problemei,
mai ales, prin separare.
SPAŢIUL OCEANULUI PACIFIC Raporturile de putere din
bazinul Oceanului Pacific de după Primul Război Mondial
au fost definite la Conferinţa de la Washington (1921 –
1922). Întrucât acest spaţiu avea o importanţă hotărâtoare pentru Statele Unite – în primul rând din cauza pieţei
chinezești – în contrast cu reţeaua de păci încheiate în
aria Parisului, rolul principal la aceste tratative era jucat
de Statele Unite. Neputincioasă după războiul mondial,
Marea Britanie ar fi fost în imposibilitate să continue
cursa înarmărilor anterioară conflagraţiei mondiale,
de aceea ea propaga dezarmarea și era interesată în a
plafona puterea flotelor. Britanicii au fost nevoiţi să
renunţe la decisiva lor superioritate de până atunci
și obligaţi să cedeze și în China: au lichidat zonele de
influenţă, și au proclamat așa-numitul principiu al
porţilor deschise. În mod evident, acest fapt a deschis
uriașa piaţă chineză Statelor Unite, marea putere care
dispunea de cea mai viguroasă economie.
CHINA ȘI JAPONIA Intrând în războiul mondial de partea
Antantei, Japonia a dobândit teritoriile chineze foste
ale nemţilor (peninsula Shantung). După războiul mondial, industria japoneză care se dezvolta rapid, a trebuit
să se confrunte cu criza, ceea ce a condus la ascuţirea
contradicţiilor sociale și a favorizat grupările extremiste.
În situaţia politică internă – caracterizată prin asasinate
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centrală aproape că a încetat să existe, iar ţara s-a
dezintegrat într-o îngrămădire de regiuni aservite
comandanţilor de armată.
Partidul Comunist Chinez (PCC, 1921) s-a format cu
sprijinul Moscovei. Partidul naţional, Kuomintangul
[Gomindanul], dorea să devină stăpân pe situaţie cu
sprijinul comuniștilor. Influenţa PCC creștea rapid, astfel
Ciang Kai–șek, ajuns în fruntea Kuomintangului, a încercat să desfiinţeze partidul. Ceea ce i-a reușit doar în
parte, pentru că PCC s-a reorganizat în nord, sub conducerea lui Mao Tze-dung și cu sprijin sovietic. Ba mai mult,
noul conducător al comuniștilor a găsit cheia victoriei în
lupta pentru putere: a promis pământ ţăranilor, care
constituiau covârșitoarea majoritate a societăţii. După
atacul japonez, Kuomintangul și PCC au încheiat un
armistiţiu, dar considerau mai importantă pregătirea
lor pentru lichidarea reciprocă decât lupta împotriva
japonezilor.

politice, răfuieli tot mai sângeroase – devenită tot mai
tulbure, grupuri rivale ale corpului ofiţeresc al armatei
au ieșit învingătoare din lupta politică. Programul lor
includea aliajul dintre conștiinţa superiorităţii japoneze, anti Apus-enism și planurile de cuceriri îndrăzneţe
(imperiul mondial în Oceanul Pacific). Japonia, care
stăpânea deja Coreea, a atacat China, și a creat un statmarionetă japonez (1932) în Manciuria, sub numele de
Mandjukuo. La sfârșitul deceniului, devenită tot mai
agresivă, Japonia și-a continuat expansiunea în China,
iar cele mai importante orașe, precum și litoralul au
ajuns sub controlul său (1938).
Revoluţia chineză a răsturnat imperiul încă înainte
de războiul mondial (1911), dar nu s-au produs sperata
dezvoltare și scuturare a jugului semicolonial. Contrar
faptului că, în principiu, Conferinţa de la Washington
i-a recunoscut independenţa – China a ajuns într-o
situaţie mai dificilă decât cea de mai înainte: puterea

Arhiva
Stabiliţi ce procese s-au derulat în spaţiul colonial între cele două războaie mondiale! Dezvăluiţi în ce măsură corespundeau aceste fenomene
raporturilor economice de forţă dintre marile puteri! [R]

ULTIMUL VAL DE COLONIZARE
Colonizare în prima jumătate a sec. al XX-lea
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Stabiliţi care metodă aplicată caracteri„Și atunci a venit Gandhi. A fost ca un
SLĂBIREA DOMINAŢIEI ŢĂRILOR
zase activitatea lui Gandhi! Dezvăluiţi ce
puternic curent de aer proaspăt (…),
COLONIALE
parcă o rază de lumină ar fi străpuns anume evidenţiază Nehru, primul și cel mai
întunericul, parcă ne-ar fi căzut albeaţa de pe ochi, parcă s-ar fi iscat important discipol al lui Gandhi, din activitatea
un vârtej, care tulbură totul, dar mai ales gândirea oamenilor. Nu „maestrului” ! [O]
s-a lăsat în jos de undeva de sus; parcă s-a ridicat dintre milioanele
indiene, vorbea limba lor, tot timpul atrăgea atenţia asupra lor și a
împrejurărilor lor deprimante. (…)
Cum am devenit tovarăși politici de arme ai lui Gandhidji (adică
Graniţa coloniei
Gandhi), și în multe cazuri, adepţi devotaţi ai săi? E greu de răspuns la
indiene
această întrebare. (…) Gandhidji exercita o mare forţă de atracţie, dar
în final, prin convingerea raţională își apropia oamenii, asta îi menţinea
alături. Nu erau de acord cu filozofia sa de viaţă, ba chiar cu multe
Delhi
din ideile sale. De multe ori nu-l înţelegeau. Dar acţiunea pe care o
propunea era o acţiune palpabilă, inteligibilă și criticabilă.” (Nehru)

„Influenţa dispersată a lui Gandhi a cuprins întreaga Indie și a lăsat
semne adânci. Dar nu mulţumită non-violenţei sau a principiilor sale
economice a devenit primul și cel mai proeminent conducător al
Indiei. Pentru marea majoritate a populaţiei Indiei, el este simbolul
Indiei decise să-și câștige libertatea, al naţionalismului combativ. El
propovăduiește că putem refuza să fim supușii unei puteri trufașe și
că niciodată nimic din ceea ce ascunde în sine dezonoarea naţională
nu putem accepta. Deși în multe probleme, în India mulţi, nu sunt de
acord cu el, și îl critică, sau urmează alt drum, într-una sau două chestiuni concrete, pe timpul faptelor și al luptei, când miza este libertatea
Indiei, se strâng din nou în jurul lui, îl situează la loc de frunte, drept
conducătorul lor incontestabil.” (Nehru: Descoperirea Indiei, 1965)
„Casta, între hinduși, este simbolul și întruparea faptului de a fi
rezervat. Spunem uneori, că ideea de bază a castei poate rămâne, dar
excrescenţele și devierile sale nocive de mai târziu trebuie să dispară;
cine la ce castă aparţine, trebuie să depindă nu de actul nașterii, ci
de cel meritocratic. Acest punct de vedere însă este lipst de sens,
pentru că numai încurcă problema. Dacă studiem dezvoltarea castei
în conexiune istorică, aceasta are valoare dar, evident, că nu ne putem
întoarce în epoca, în care s-a format casta; ea nu-și mai are locul în
organizarea socială de astăzi.” (Nehru: Descoperirea Indiei, 1965)

Bombay

2
3

4

Calcutta

Hinduşi
Budişti
Mahomedani

Harta religioasă a Indiei
Denumiţi, pe baza hărţii, care sunt cele
mai răspândite religii în India! Caracterizaţi
situarea geografică a unor religii! Explicaţi ce
factori pot accentua formarea contradicţiilor
religioase! [R]

5

Indicaţi (pe baza hărţii și a textului) cu ce
probleme interne a trebuit să se confrunte
conducerea Indiei în bătălia angajată faţă de
englezi! [R]

Gandhi, ca avocat sud-african, la începutul sec. al XX-lea, și Gandhi, ca
simbol al mișcării indiene de eliberare, lucrând la fusul de tors

6

„Constrângerea prin forţă exercită influenţă asupra
existenţei fizice, îl umilește pe cel care o aplică și
oprimă victima, dar constrângerea lipsită de violenţă,
a cărei metodă este autotortura, ca de exemplu
postirea, are o cu totul altă înrâurire. Nu influenţează
corpul fizic, ci natura morală, și întărește pilonii morali
ai celor împotriva cărora se îndreaptă.” (Gandhi)
Să comparăm imaginea difuzată în lume a lui
Gandhi tânăr și vârstnic! [R]

7
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„În scopul de a salvgarda pacea generală, în perimetrul
Oceanului Pacific, și de a-și menţine drepturile referitoare la
domeniile insulare și la teritoriile insulare de acolo, Statele
Unite ale Americii, Imperiul Britanic, Franţa și Japonia (…) s-au înţeles în cele de
mai jos:
I. Înaltele Părţi Contractante se declară de acord că își vor respecta reciproc drepturile referitoare la domeniile și teritoriile insulare din zona Oceanului Pacific.
Dacă anumite Înalte Părţi Contractante ar avea dispute privind Oceanul Pacific
și în legătură cu problema drepturilor sus-citate, nerezolvate satisfăcător pe cale
diplomatică, și ascunzând în sine riscul periclitării armoniei existente între ele întrun mod atât de fericit în prezent, aceste Puteri vor fi obligate să invite celelalte
Părţi Contractante la o consfătuire comună și să le prezinte întreaga problemă în
Stabiliţi despre ce anume scopul examinării și rezolvării. (…)” (Convenţia celor patru puteri despre domeniile
s-au înţeles părţile contrac- din Oceanul Pacific, Washington, 1921)
SPAŢIUL OCEANULUI
PACIFIC

tante! Explicaţi ce interese au condus la încheierea tratatului! [R]

9

10

Ce interese puteau oare să
aibă Statele Unite, ca să facă
această declaraţie? [R]

„Tratatul nu conţine asumarea de obligaţii referitoare la înzestrarea forţelor militare
și nu însemnă alianţă, nici angajament în participarea la vreo modalitate de apărare.”
(Declaraţia separată a Statelor Unite la Convenţia celor patru puteri, 1921)

„Statele Unite ale Americii, Imperiul Britanic, Franţa, Italia și Japonia conduse de
dorinţa de a participa la menţinerea păcii universale și de a diminua sarcinile ce le
revin prin cursa înarmării, au decis ca să încheie un tratat, care să le limiteze forţa
armată navală și, în acest scop (…) s-au înţeles asupra dispoziţiilor de mai jos.
Art.IV. Tonajul total al navelor-tip de linie, de calculat în privinţa unor Părţi
Contractante, după deplasamentul navelor, nu poate depăși următoarele cantităţi:
Statele Unite ale Americii, 525 000 tone, Imperiul Britanic, 525 000 tone, Franţa,
175 000 tone, Italia, 175 000 tone, Japonia, 315 000 tone. (…)
Stabiliţi ce se reglementează
Art.VI. Nici un vas de linie al vreunei Părţi Contractante nu poate dispune de
în tratat! Determinaţi în ce tunuri cu calibru mai mare de 16 ţoli. (…)
zone e valabil tratatul, din punct
Art.VII. Tonajul total al port-avioanelor, de calculat, în privinţa unor Părţi Conde vedere geografic! Specificaţi tractante după deplasamentul navelor, nu poate depăși următoarele cantităţi:
ce arii au fost reglementate și Statele Unite ale Americii, 135 000 tone, Imperiul Britanic, 135 000 tone, Franţa,
care sunt proporţiile între părţile
60 000 tone, Italia, 60 000 tone, Japonia, 81 000 tone.
contractante! Analizaţi cauzele
Art.XIX. Statele Unite, Imperiul Britanic și Japonia convin că, menţin status
diferenţelor! Explicaţi la ce se requo-ul
existent în ziua semnării prezentului tratat, în privinţa fortificaţiilor și a
feră componenta totală a părţilor
contractante, ordonarea părţilor bazelor navale din teritoriile și domeniile mai jos notate.”
în enumerare și a capacităţii (Tratatul flotelor de la Washington, 1922)

flotelor! Evidenţiaţi din ce cauze
s-a ajuns la încheierea tratatului!
Analizaţi resorturile pe fiecare ţară
în parte! [O]

CHINA ȘI JAPONIA

11

„Statele Unite ale Americii, Belgia, Imperiul Britanic, China,
Franţa, Italia, Japonia, Olanda și Portugalia (…) încheie un

tratat. (…)
Art.I. Părţile Contractante, cu excepţia Chinei, sunt de acord că:
1. Respectă suveranitatea, independenţa, integritatea teritorială și administrativă a Chinei.
2. Oferă Chinei posibilitatea, în măsură totală și nelimitat coercitivă, să-și creeze
și întreţină un guvern eficient și permanent.
3. Își angajează influenţa cu scopul ca principiul avantajelor egale să se realizeze și menţină pentru comerţul și industria tuturor naţiunilor pe întreg teritoriul
Chinei.
4. Se vor abţine să tragă foloase din situaţia Chinei pentru a dobândi drepturi
Definiţi ce înseamnă, pe baza
tratatului, „principiul porţilor sau privilegii, care ar putea aduce atingere drepturilor supușilor statelor prietedeschise” referitor la China! Inte- ne; de asemenea, se vor reţine de la favorizarea oricăror fapte, care ar antrena
resul cărei puteri îl reprezenta, periclitarea siguranţei amintitelor state prietene.
Art.II. Părţile Contractante convin asupra faptului că nu iau parte la nici un fel
în primul rând, această normă?
Stabiliţi cine sunt cei omiși din de asemenea tratat, convenţie, înţelegere, fie între ele, fie între una sau mai multe
tratat și căutaţi explicaţii pentru Puteri, realizate separat sau împreună, care ar prejudicia sau limita principiile fixate
motivele eludării! [O]
în art.I.” (Tratatul celor nouă puteri despre China, Washington, 1922)
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Puncte de vedere

„Art.I. Guvernul sovietic din Rusia (…) declară solemn că Rusia renunţă definitiv
faţă de Persia, la acea politică de forţă pe care au dus-o guvernele imperialiste
ale Rusiei, răsturnate prin voinţa muncitorilor și ţăranilor.
Pornind de la acest fapt și conduși de dorinţa de a vedea poporul persan
independent și înfloritor, și pentru a i se acorda libera dispunere a propriei averi
naţionale, guvernul sovietic din Rusia declară nule și neavenite toate acele înţelegeri, tratate și convenţii pe care le-a încheiat fostul guvent ţarist cu Persia, și
care au însemnat încălcarea drepturilor poporului persan.
Art.II. Guvernul sovietic din Rusia înfierează politica dusă de guvernele Rusiei
ţariste prin faptul că, sub pretextul asigurării independenţei popoarelor asiatice,
fără aprobarea acestora, au încheiat cu puterile europene asemenea tratate privind Orientul, al căror ultim ţel consta în subjugarea treptată a acestora. Guvernul
sovietic din Rusia renunţă fără condiţii la această politică păcătoasă, care a aservit
popoarele viguroase ale Orientului, ca pradă a avidităţii și tiraniei organizate a
tâlharilor europeni.
Art.III. Înaltele Părţi Contractante sunt de acord să accepte și să respecte frontierele de stat dintre Persia și Rusia. (…)
Art.V. Înaltele Părţi Contractante se obligă că:
(…) 2. nu vor permite unei terţe ţări sau atare organism, cele din urmă funcţionând sub orice nume, care manifestă o atitudine dușmănoasă faţă de Înalta
Parte Contractantă, să importe sau să tranporte mijloace pe teritoriul oricăreia
din Înaltele Părţi Contractante, care pot fi folosite împotriva celeilalte Înalte Părţi
Contractante;
3. cu toate instrumentele pe care le au la dispoziţie, vor împiedeca staţionarea
pe teritoriile lor a trupelor sau forţelor armate a oricărei ţări, în măsura în care
prezenţa acestora s-ar putea considera drept o periclitare a graniţelor, intereselor
sau siguranţei celeilalte Înalte Părţi Contractante.
Art.VI. Înaltele Părţi Contractante sunt de acord că, dacă o terţă putere ar încerca,
pe calea intervenţiei armate, să ducă o politică de exploatare a teritoriului Persiei,
sau dacă ar dori să folosească zona Persiei ca bază pentru operaţiuni militare
împotriva Rusiei, de asemenea, în cazul în care o putere străină ar ameninţa frontierele Republicii Socialiste Federative Sovietice Ruse sau a unei Puteri aliate, iar
guvernul Persiei, la atenţionarea guvernului sovietic din Rusia, nu ar putea-o lichida,
guvernul sovietic din Rusia va avea dreptul să trimită trupe pe teritoriul Persiei, în
scopul operaţiunilor armate necesare apărării. Cu toate acestea guvernul sovietic
al Rusiei se obligă că, după înlăturarea pericolului, își va retrage fără întârziere
trupele de pe pământul Persiei. (…)” (Tratat sovieto-persan, Moscova, 1921)
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Stabiliţi care mari puteri erau capabile de
intervenţie în China! Indicaţi în ce fel s-au conexat
puterile străine luptelor de
politică internă ale Chinei!
Analizaţi scopurile ofensivei Japoniei în epocă! [O]

Sediul Kuomintang 1926
Întinderea Kuomintangului 1936
Operaţiunile armatei Kuomintang 1925 – 28
„Marşul cel lung” al Armatei Roşii Chineze
Bazele comuniştilor
Direcţia cuceririi japoneze
Extensiunea influenţei ruse
Contradicţii
MO

in

China și Japonia între cele două
războaie mondiale
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Rusia Sovietică s-a separat
de politica externă a vremurilor ţariste și a calificat-o
drept cucerire imperialistă.
În același timp, și noul stat
trebuia să tindă spre a avea
siguranţă, ba mai mult, considera exportul revoluţiei ca
o sarcină de prim rang. Se
pune întrebarea, care au
fost trăsăturile vechi și noi
ale politicii externe sovietice? Să examinăm chestiunea
pe baza tratatului încheiat
cu Persia (Iranul)!

13

Să reunim părţile cu caracter
ideologic ale textului și să
definim bazele ideologice ale politicii externe sovietice! Să comparăm conţinutul tratatului cu
cerinţele ideologice! Să analizăm
relaţia dintre ideologie și interesele puterii sovietice în zonă! Să
descoperim coincidenţa lor în
perioada dată! Să stabilim ce
drepturi a câștigat Rusia în Persia!
Să rezumăm, pe scurt, ce efect a
putut avea politica externă sovietică în spaţiul dat și în opinia
publică mondială, respectiv în
cercurile diplomatice europene!
[C]
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14. Nazismul în Germania
NAZISMUL În anii ce au urmat războiului mondial,
tinerii întorși de pe front nu-și găseau în masă locul
în Germania. Nu aflau de lucru sau dacă totuși existau
slujbe, le socoteau umilitoare, faţă de poziţiile deţinute în armată. Urau societatea civilă în care, după
părerea lor, mulţi s-au îmbogăţit necinstit, cât timp ei
sufereau pe front. Se alăturau în masă organizaţiilor
de extremă dreaptă, care acceptau în rândurile lor
pe oamenii defavorizaţi de soartă și tindeau să ia
puterea, aplicând o demagogie naţională și socială.
La începutul anilor douăzeci mișcarea naţional-so cială (nazistă) era încă una dintre numeroasele organizaţii de extremă dreaptă. Au atras atenţia asupra lor
în 1923, când în capitala bavareză, la München, au
încercat un puci. Într-o berărie i-au arestat pe membrii
guvernului bavarez și au încercat să acapareze puterea (puciul berii). Acţiunea lor a fost rapid lichidată.
Puciul și procesul care a urmat, mai apoi pedeapsa
cu închisoarea, au adus notorietate lui Adolf Hitler,
conducătorul partidului.
Hitler și-a sintetizat gândurile în cartea intitulată
Mein Kampf (Lupta mea). Ideologia sa era caracterizată de o demagogie socială și naţională. Promitea
muncitorilor, muncă și înfrânarea marelui capital,
capitaliștilor, limitarea comuniștilor și a sindicatelor,
ţăranilor pământ, în zonele ce urmau a fi cucerite.
Propovăduia lupta pentru remedierea nedreptăţilor
suferite de germani în război, se erija ca apărător
al nemţilor aflaţi în starea de minoritate. Dincolo de
retușarea tranzacţiei de la Versailles, în planurile sale
a apărut de la început ideea expansiunii spre est, obţinerea „spaţiului vital” răsăritean.
În planurile sale se încadra perfect teoria rasială,
care considera germanii ca rasă superioară (conform
afirmaţiei lor, arieni), cât timp celelalte popoare – de
rang inferior. Teoria rasială se îndrepta în primul rând
împotriva evreimii, pe care îi prezenta drept cauză
a tuturor relelor.
ACAPARAREA PUTERII În anii consolidaţiei, partidul
nazist nu a putut deveni unul semnificativ, dar și-a
edificat aparatul de partid, organizaţiile de forţă și
propagandă. Eficacitatea demagogiei sociale și naţionale naziste era sporită de doi factori: aplicarea
instrumentelor și metodelor moderne ale propagandei
și introducerea violenţei. Pe lângă instrumentele de
propagandă tradiţionale – afișe și presă – Hitler folosea și tehnicile noi (radio și film). Adesea călătorea
cu avionul, astfel într-o zi apărea în mai multe locuri.
În discursurile sale aplica în mod conștient metodele
oferite de psihologia mulţimii pentru influenţarea
maselor. Naziștii întregeau convingerea cu intimidarea adversarilor, pe care o aplicau detașamentele
de atac ale partidului (SA) cu cămăși brune.
Mizeria și lipsa de perspectivă apărute în urma
crizei economice mondiale au creat posibilitatea de
manifestare pentru naziști. Efectivul membrilor partidului creștea continuu, rezultatele sale electorale
se îmbunătăţeau. Într-un ritm asemănător se întărea
și influenţa comuniștilor. Partidele burgheze și social-democraţii nu au putut acţiona unitar împotriva
forţelor extremiste. În 1932, majoritatea electoratului
a votat deja pentru unul din partidele extremiste
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(naziști: 37,8%, comuniști 14,3%). Unele grupuri ale
dreptei speriate de pericolul comunist – crezând că
pot ţine în frâu pe naziști – au înclinat spre colaborarea cu Hitler. După crizele guvernamentale continue
la începutul anilor treizeci, președintele republicii,
Hindenburg l-a numit cancelar (șef de guvern) pe
Hitler (30 ianuarie 1933), conducătorul partidului
care a obţinut în 1932 cele mai numeroase voturi,
care a ajuns astfel în mod constituţional, în fruntea
unui cabinet de coaliţie.
Cei care au crezut că-l pot ţine în mână pe Hitler,
s-au înșelat în curând. Cu lipsa de inhibiţie specifică
grupurilor extremiste, conducătorul nazist a considerat permisă utilizarea tuturor mijloacelor politice
pentru obţinerea puterii depline. Exploatând regulile
jocului democraţiei, a ajuns în fotoliul de cancelar
și, eludându-i rămășiţele, a lichidat constituţionalismul. A fixat noi alegeri, din care i-a exclus pe
comuniști sub pretextul incendierii clădirii Adunării
Imperiale (Reichstag). Mai apoi, a făcut să fie votată
legea împuternicirii, de noul legislativ, care i-a dat
posibilitatea să guverneze, prin ordonanţe odată cu
excluderea puterii legislative. După moartea lui Hindenburg (1934) a câștigat și demnitatea de șef al
statului (conducător și cancelar).
PUTEREA NAZISTĂ Hitler a lichidat în scurt timp toate
instituţiile sistemului constituţional. După comuniști
a nimicit și celelalte partide, a închis în tabere de
concentrare o bună parte a reprezentanţilor lor. Mai
apoi a venit rândul anihilării tuturor organismelor
autonome ale societăţii, începând cu sindicatele, cu
organizaţiile studenţești, inclusiv până la asociaţii simple. Toată puterea se concentra în mâna partidului
nazist și, în cadrul acestuia, în cea a comandantului, a
Führerului. Bisericile au supravieţuit singure edificării
statului totalitar de partid, deși și activitatea lor a fost
semnificativ îngrădită.
Totala putere a lui Hitler mai era ameninţată de două
grupuri: de armată și de SA-ul, paraorganizaţia semimilitară a partidului, care dispunea de o independenţă
limitată. Cele două chestiuni erau conexe. Conducătorii
armatei se temeau că Hitler va ridica o nouă armată
din SA, cât timp trupele SA, luând în serios demagogia
socială nazistă, după acapararea puterii, pretindeau
o „a doua revoluţie”, adică limitarea marelui capital.
De aceea, sprijinindu-se pe cele două organizaţii de
forţă publică aflate în totală măsură sub îndrumarea
sa, SS-ul și Gestapo-ul (Poliţia Secretă de Stat) Hitler
a lichidat SA-ul (noaptea cuţitelor lungi, 29–30 iunie
1934). Prin acest gest a scăpat de rivalii din partid și a
câștigat aprecierea armatei.
În interesul justificării dictaturii, Hitler a menţinut
continuu antisemitismul la ordinea de zi. S-au adoptat legi rasiale (legile de la Nürnberg, 1935), în care
germanii calificaţi drept evrei erau lipsiţi de cetăţenie,
adică de protecţia statului. În 1938, la iniţiativă oficială, a avut loc un general pogrom statal (noaptea
de cristal, 9–10 noiembrie 1938).
Și aflat în posesia puterii, Hitler se străduia neîntrerupt să câștige și să influenţeze masele. Demonstraţiile de masă, adunările au rămas sistematice pe
mai departe. De la copii la bătrâni, au silit pe toată
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lumea să intre în organizaţii de tip nazist, unde se
pretindea a lua poziţie deschisă alături de regim. Pe
lângă presă, și artele au intrat în slujba propagandei
naziste. Nu au prescris doar proslăvirea nazismului,
ci i-au stabilit și formele: voiau opere de sorginte
clasicizant-monumentală.
Mizeria crizei economice mondiale a făcut posibilă
ajungerea naziștilor la putere. Hitler era conștient de
faptul că nu-și poate consolida puterea fără restabilirea economiei. Naziștii nu au desfiinţat proprietatea
privată dar au întărit intervenţia și controlul statului
în economie. Pe de o parte, statul apărea în calitate
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de comanditar (de ex.: construirea de autostrăzi), pe
de altă parte, constrângeau capitalul la concesii sociale (asigurări sociale, concediu plătit). Toate acestea
au condus la creșterea productivităţii și la rapida
regresie a șomajului.
Noua iniţiere a înarmării a jucat un rol important în
combaterea crizei pentru că însemna comenzi de stat, și
în același timp, nu împovăra piaţa cu articole de consum.
Datorită avântului economic general, al înarmării și
echipării cu uniforme a milioane de persoane, Germania
a ieșit din criză. Toate acestea au sporit considerabil
popularitatea lui Hitler în rândul maselor.

Arhiva
„1. Pretindem, ca pe baza dreptului de autodeterminare a popoarelor, toţi germanii să se unească în Marea Germanie.
2. Solicităm pentru poporul german drepturi identice cu ale celorlalte naţiuni.
Reclamăm abrogarea tratatelor de pace de la Versailles și de la St. Germain.
3. Revendicăm teritorii și pământ pentru asigurarea aprovizionării poporului
nostru și pentru colonizarea surplusului nostru de populaţie.
4. Cetăţean poate fi numai acela care este conaţional. Partener naţional poate
fi numai acela în ale cărui vine curge sânge curat, indiferent de religie. Tocmai
de aceea, evreii nu pot fi concetăţeni.
6. Numai cetăţenii pot avea dreptul de a decide asupra conducerii și legilor
statului. Tocmai de aceea, cerem ca orice fel de funcţie publică, fie vorba de una
regională sau comunală, să poată fi ocupată numai de către un cetăţean.
7. Pretindem ca statul să se îngrijească – obligatoriu – de asigurarea posibilităţilor de câștig și de trai, în primul rând pentru cetăţeni. Dacă nu este posibilă grija
faţă de întreaga populaţie a statului, atunci cei de naţionalităţi străine trebuie
expulzaţi din imperiu. (…)
În interesul celor de mai sus, solicităm:
11. Desfiinţarea veniturilor obţinute fără muncă și sudoare. Abolirea sclaviei
dobânzii.
12. Luând în considerare acel fenomenal sacrificiu material și uman, pe care îl
pretinde orice război de la popor, orice îmbogăţire de război trebuie înfierată ca
și crimă împotriva naţiei. Tocmai de aceea, solicităm predarea tuturor câștigurilor
de pe urma războiului.
Afiș din timpul de după câștigarea puterii.
13. Reclamăm etatizarea întreprinderilor aflate în proprietatea societăţilor.
Inscripţia sa : Hitler construiește, ajută și
15. Pretindem dezvoltarea de mare anvergură a grijii faţă de bătrâni.
tu! Cumpără produse germane!
16. Cerem formarea și susţinerea unei sănătoase clase mijlocii burgheze.
Revendicăm preluarea marilor magazine în proprietate publică și posibilitatea
Însumaţi caracteristicile și
tendinţele mișcării naziste
ca acestea să fie ieftin închiriate de către micii meseriași. Solicităm, ca la unele
transporturi de stat, regionale și comunale, să se aibă în vedere, în modul cel mai ce se pot recunoaște pe afiș! [R]
strict, interesele micilor meseriași. (…)
19. Reclamăm ca dreptul public roman, care servește sistemului mondial maGrupaţi temele apărute în
terialist, să fie înlocuit cu cel public german.
program! Stabiliţi, pe ce con23. Pretindem să se ducă o bătălie legală împotriva minciunilor politice con- tradicţii, nedreptăţi și răbufniri
știente și această luptă să primească largi posibilităţi în publicistică. În scopul de construiește PMNSG! Dezvăluiţi
a deveni posibilă crearea realei prese germane, cerem:
ce fel de specific au rezolvările
a) fiecare redactor și toţi colaboratorii fiecărui ziar, care apare în limba germană, oferite de naziști! Explicaţi în ce
să fie exclusiv concetăţeni.” (Din programul Partidului Muncitoresc Naţional Socialist relaţie sunt propunerile de soluţiGerman PMNSG, 1922)
onare! Definiţi ce grupuri și pături
NAZISMUL

1

2

sociale a ţintit programul! Numiţi
influenţa ideologiilor recunoscute
în program! [C]
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„În vreme ce oratorul
este continuu corectat de mulţimea care
îl ascultă, pentru că din expresia feţelor
publicului poate aprecia tot timpul în ce
măsură expunerea este urmărită, putând
astfel constata dacă cuvântul său obţine
efectul dorit, în același timp, scriitorul nu-și
cunoaște deloc cititorii. (…)
La aceasta se mai adaugă împrejurarea că,
cea mai mare parte a oamenilor este leneșă, și,
doar de nevoie întinde mâna de la sine după o
operă scrisă, care nu se potrivește concepţiei
sale și nu-i oferă omului ceea ce așteaptă de
la ea.” (Hitler: Mein Kampf, 1924)

3

ACAPARAREA
PUTERII

Definiţi, pe baza textului și a ilustraţiei, ce
rol atribuie Hitler mitingurilor! Formulează
ce părere are Hitler despre mulţime! Stabilește
în ce măsură mijloacele sale oratorice oglindesc
această concepţie! [R]

4
Hitler și mulţimea
Să comparăm mesajul textului și al ilustraţiei despre mulţime,
despre legătura dintre masă și conducător! [R]

5

[milioane de persoane]
10

Șomajul în Germania (1929 – 1937)

5

Să urmărim rata șomajului
și să o comparăm cu rezultatele alegerilor! Să relevăm
cauzele apariţiei șomajului! [C]

1
0

[%]

6

100
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1930
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repartiţia voturilor
2 Partidul
SocialDemocrat
7,6
Independent

47,7

9

Stabiliţi căror partide le-a
crescut influenţa asupra maselor în perioada tratată! Relevaţi
ce factori au jucat un rol în rezultatele electorale ale partidelor!
Explicaţi prin ce mijloace s-ar fi
putut împiedica în cadre parlamentare ajungerea la guvernare
a PMNSG-ului! [O]
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„Natura nu permite împreunarea indivizilor mai slabi cu cei
mai puternici, dar îngăduie și mai puţin ca rasa superioară
să se contopească cu cea inferioară, pentru că, altfel, i se irosește dintr-o lovitură
întreaga, poate milenara, trudă.
Experienţele noastre filtrate din istorie o dovedesc de nenumărate ori. Istoria
indică cu înfricoșătoare hotărâre că amestecul de sânge al raselor ariene cu popoare de rang inferior, a însemnat întotdeauna scăderea nivelului cultural. Populaţia
Americii de Nord, constând în cea mai mare parte din elemente germanice, care s-a
combinat doar într-o mică măsură cu alte componente, dispune de o altă cultură
decât America Centrală și de Sud, unde mai ales imigranţii latini s-au combinat
puternic, adeseori, cu băștinașii. Și acest exemplu ilustrează deja clar și hotărât
influenţa amestecului de rase. Populaţia germanică a continentului american,
curată rasial, domină aici și va stăpâni atâta timp cât nu cade în păcatul infectării
sângelui.” (Adolf Hitler: Mein Kampf )
PUTEREA NAZISTĂ
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Definiţi, printr-o noţiune,
despre ce anume tratează
expunerea! Să observăm ce rol
joacă în motivaţie analogia cu
natura! Să căutăm conţinutul veridic al expunerii istorice și acel
punct în care, dintr-un element
adevărat derivă concluzii false!
Să reconstruim edificiul logic al
textului! Să realizăm false expuneri asemănătoare, despre diverse teme, conţinând și elemente
reale! [O]

7

Afiș antievreiesc și prăvălii
stigmatizate cu steaua lui
David, în Germania
Prezentaţi din ce elemente se compunea
imaginea dușmanului în
propaganda nazistă! [R]

8
9

Hitler inaugurează o
autostradă. În colţul imaginii
se poate vedea noua mașină
populară: Volkswagen-ul.
Explicaţi ce rol au
jucat cele văzute în
imagine, în politica economică nazistă și în propagandă! [O]

10
11
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14

Lumea îl consideră pe Adolf Hitler, pe
drept, ca persoana purtând cea mai mare
răspundere pentru atrocităţile naziste.
Tocmai de aceea este important să înţelegem, prin intermediul căror factori a
reușit să exercite o atât de mare influenţă.
În interesul acestui fapt cităm câteva
fragmente din memoriile regizoarei de
film Leni Riefenstahl (1902–1995), una
dintre creatorii filmelor de propagandă
naziste.

„Manifestarea de la palatul sporturilor (…). Aceeași masă însufleţită,
aceleași promisiuni din partea lui Hitler. Vorbea liber, fără concept.
Cuvintele sale ascuţit articulate loveau auditoriul ca un bici. Îi sugestiona, aproape cu o putere demonică, că va crea o Germanie nouă, că
va pune capăt șomajului și mizeriei. Când a spus: »Interesul comun
este mai important decât interesul particular« m-am simţit foarte
atinsă. Până atunci îmi vedeam de propriile avantaje, și-mi păsa
puţin de ceilalţi oameni, trăiam cu totul egocentric. Îmi era rușine,
și măcar în acel moment, aș fi fost gata să fac un sacrificiu pentru
ceilalţi. Poate că nu am fost singura care a simţit astfel. Probabil că
mulţi nu se puteau sustrage de sub puterea de sugestie a lui Hitler.”
(Despre o cuvântare a lui Hitler din 1932)
Cum caracterizează fosta participantă mijloacele discursurilor lui
Hitler! Ce impresie a stârnit cuvântarea lui Hitler? [R]

15

Stabiliţi ce impresie dorea să creeze Hitler
despre sine! Evidenţiaţi unde poate fi
surprinsă artificialitatea, unde se cade în exagerare! În ce relaţie se află citatul și imaginea
(izvorul nr. 17)? [R]

16

„De câte ori am fost întrebată, ce impresie mi-a făcut Hitler? Când
am fost audiată de aliaţi, aceasta era cea mai importantă chestionare.
Nu este ușor de descris, ce sentimente nutream pe atunci faţă de Hitler.
Pe de o parte îi eram foarte recunoscătoare, pentru că m-a apărat de
dușmani asemănători lui Goebbles, și pentru că mă aprecia atât de
mult, ca pe un artist, pe de altă parte însă mă revolta și mă rușina
că în toamna lui 1942, pe când mă întorceam acasă din Dolomiţi, la
München am văzut pentru prima oară că oamenii evrei trebuie să
poarte steaua galbenă. Că în scopul nimicirii lor îi târau în lagăre de
concentrare, am aflat-o numai după război, de la aliaţi.
Entuziasmul meu pentru Hitler se răcise deja, amintirea sa mai trăia
însă în mine. Sentimentele mele din timpul întâlnirii erau contradictorii. Mă deranjau multe lucruri. Așa de exemplu, era de nesuportat
pentru mine, că îi intitula pe ruși »de rang inferior«. (…) Am hotărât
să-l întreb, de ce nu privește orașele germane bombardate, dar mai
apoi am rămas mută.
Hitler mi-a sărutat mâna, pe soţul meu l-a salutat scurt și apoi nu
i-a mai acordat nici o atenţie. M-a frapat că era micșorat fizic, că îi
tremura mâna și îi zvâcnea ochiul – a îmbătrânit de la ultima noastră
întâlnire. Însă în pofida semnelor exterioare ale declinului, încă radia
din el acea putere magică, care i-a fost proprie întotdeauna. Am simţit
Arderea publică a cărţilor autorilor evrei și antifasciști
că bărbaţii și femeile din jurul său îi îndeplineau orbește poruncile.
(…) imediat după salut a început să vorbească – aproape o oră
întreagă; a urmat un nou monolog. Între timp, umbla neliniștit în
sus și în jos.
Îl preocupau, îndeosebi trei teme. În primul rând vorbea, mergând
în amănunt, despre reconstrucţia Germaniei de după război. (…) Celălalt subiect era Mussolini și Italia. Mai apoi, tot mai agitatul Hitler a
abătut convorbirea în direcţia Angliei. Tremurând de mânie, agitânduși pumnii, striga: »E drept, așa cum stau aici, că nici un englez nu-și
Stabiliţi cum s-a modificat părerea autoru- va mai pune piciorul pe teritoriul german.«
lui despre Hitler și influenţa sa! Relevaţi ce
Parcă s-ar fi trezit dintr-o transă, s-a întors brusc la realitate. Și-a
s-a petrecut cu autorul și care a fost rezultatul dres glasul, apoi a făcut un gest inconfundabil, din care am aflat că
acestui fapt! Redactaţi o scurtă caracterizare vizita s-a terminat. (…) Am simţit că nu-l voi mai vedea.”
despre Hitler! [S]
(Ultima sa întâlnire cu Hitler, în 1944)

17
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„Era în civil. Făcea pe lejerul. Camera îi era aranjată modest și destul
de neprietenos, a spus: – Precum vezi, domnișoară Riefenstahl, nu
acord importanţă comodităţii și proprietăţii. Am nevoie de fiecare oră,
ca să rezolv problemele poporului meu. De aceea, fiecare proprietate
este doar o povară pentru mine, până și biblioteca mea îmi răpește
timpul, pentru că citesc foarte mult.
Am tăcut, mai apoi m-a servit cu băutură. – Dacă oferim – a continuat Hitler – trebuie să și primim de undeva. Eu primesc din cărţi
ceea ce îmi este necesar. Trebuie să suplinesc multe. În tinereţe nu am
avut nici bani, nici posibilitate ca să dobândesc o cultură serioasă. În
fiecare noapte citesc una sau două cărţi, chiar dacă ajung târziu în pat.
L-am întrebat: – Care vă este lectura preferată? A răspuns spontan: – Schopenhauer – el mi-a fost profesor.”
(Dintr-o discuţie particulară, Crăciunul anului 1935)
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15. A doua jumătate a anilor treizeci – viaţa în perioada interbelică
PROVOCAREA NAZISTĂ ȘI POLITICA DE CONCESII
După ce a ajuns la putere, Hitler a început întărirea
armatei, fapt interzis de stipulaţiile Păcii de la Versailles.
De aceea, a părăsit Liga Naţiunilor care veghea asupra
păcii învingătorilor (1933), a introdus mai apoi serviciul militar obligatoriu general și a dispus dezvoltarea
categoriilor moderne de arme (1935). Tot în acest an,
conform sensului tratatului de pace, populaţia Ţinutului Saar a putut decide prin vot asupra apartenenţei
sale, și germanii au decis: alături de Germania. Hitler
a folosit doleanţele naţionale germane ca pretext
pentru a justifica începutul tendinţelor sale de mare
putere. Nemţii nu au sesizat aceasta și nici puterile
occidentale nu s-au împotrivit.
În interesul evitării conflictului, puterile apusene – în
primul rând Marea Britanie – au ales politica de concesii. A avut un rol în aceasta, puternicul pacifism al
populaţiei lor, precum și faptul că se temeau de Uniunea
Sovietică, care de asemenea se înarma. Sperau că Hitler
se va îndrepta în primul rând către est, așa precum o
proclama și în Mein Kampf. Astfel s-a putut întâmpla
că atunci când Hitler a ocupat Ţinutul Rinului, – și
cu aceasta a călcat în picioare Tratatul de la Locarno,
– occidentalii nu s-au ridicat împotriva politicii sale
(1936). Succesele de politică externă au consolidat
semnificativ situaţia lui Hitler în Germania. Chiar și hazardarea sa pe terenul înarmării a avut rezultat, în anul
1938, armata nazistă se apropia deja de forţa armată
a celor două mari puteri apusene în unele categorii
moderne de arme (forţă aeriană, blindate).

prăbușirea sistemului de securitate creat de ea, Franţa
s-a apropiat de Uniunea Sovietică (1934). În luptă
cu comuniștii și cu organizaţiile de extremă dreapta,
democraţia nu avea încredere în Uniunea Sovietică,
ea însăși edificatoare a unei dictaturi totalitare și
propagatoare a revoluţiei mondiale, deși Cominternul,
organizaţia comunistă internaţională sub îndrumarea
sovietică, a proclamat politica frontului popular
invocând pericolul fascist. Esenţa acesteia consta în
faptul că: împotriva fascismului partidele comuniste
trebuie să încheie o alianţă provizorie cu social-democraţii și cu partidele burgheze.
În același timp, o semnificativă modificare a intervenit și în politica Italiei fasciste. La mijlocul anilor
’30, Mussolini încă se opunea extinderii lui Hitler în
valea Dunării și ameninţa cu intervenţia în cazul Anschlussului. Dar planurile sale colonialiste, ocuparea
Abisiniei (Etiopia de azi, 1936), l-au situat în opoziţie
cu britanicii și francezii, iar greutăţile războiului de
cucerire au demonstrat slăbiciunea armatei italiene.
Astfel, Mussolini a avut nevoie de sprijinul lui Hitler
și a fost nevoit să cedeze în bazinul Dunării.

ANSCHLUSSUL ȘI ACORDUL DE LA MÜNCHEN După
ce s-au creat condiţiile internaţionale, Hitler a impus
Anschlussul, anexarea Austriei la Imperiul German
(martie 1938). La apariţia Austriei, mulţi o considerau
încă drept o ţară mică, fără sorţi de izbândă, și ar fi
sprijinit reunirea ei cu Germania. Dar în 1938 faptul
însemna și aderarea la nazism, astfel că mulţi austrieci
i se opuneau. S-a fixat un referendum în problemă, dar
RĂZBOIUL CIVIL SPANIOL Criza economică mondială Hitler a vrut mai degrabă să creeze o situaţie finită și
a dus în Spania la prăbușirea dictaturii și a monarhiei trupele sale au intrat în ţară.
(1931). Noua republică a efectuat reforme radicale
Următoarea staţie a agresiunii hitleriste a fost Ce(împărţirea pământului, limitarea drepturilor bisericii, hoslovacia. Motivul intervenţiei l-a oferit minoritatea
legi sociale). În condiţiile crizei, forţele extremiste germană de peste trei milioane, care trăia de-a lungul
s-au întărit. Confruntările grupărilor de dreapta și de frontierei (Regiunea Sudetă). Polonia și Ungaria au ridicat
stânga au devenit tot mai sângeroase.
pretenţii teritoriale faţă de multinaţionala Cehoslovacie.
În 1936, cu sprijinul unei părţi importante a armatei Cehoslovacii nu erau dispuși să cedeze Regiunea Sugeneralul Franco a declanșat o răscoală de dreapta. detă. Dar marile puteri (Anglia și Franţa) – sperând că
A început războiul civil (1936–1939). Ambele părţi astfel vor satisface pretenţiile lui Hitler – au cedat acest
au primit sprijin din exterior. Pe generalul răsculat teritoriu Germaniei la Conferinţa de la München (sepîl susţinea Italia fascistă și Germania nazistă, cu tembrie 1938), cu aprobare italiană. În 1939, cu sprijinul
arme, trupe (de exemplu legiunea Condor). Pămân- Germaniei, Slovacia și-a declarat independenţa, iar
tul spaniol a oferit și posibilitatea experimentării nemţii au intrat în existenta Cehie, obţinând evoluata
noilor arme (de exemplu, avioanele) pentru armata industrie de război cehă. Occidentul tot nu a intervenit
germană nazistă.
încă. Rămase de sine stătătoare, ţările Europei de Mijloc
Pe republicani îi ajuta Uniunea Sovietică, ceea ce au putut decide dacă se raliază imperiului nazist sau își
a dus la întărirea comuniștilor, care au vrut să-și însu- asumă singure răspunderea rezistenţei.
șească mișcarea republicană antidictatorială. Alături de
republicani se afla stânga – europeană și america- SCHIMBAREA MODULUI DE VIAŢĂ ÎN EPOCA INnă – care simpatiza și cu Uniunea Sovietică. Voluntarii TERBELICĂ În urma Primului Război Mondial, atât
lor din brigăzile internaţionale luau parte cu miile la în America, cât și în Europa Apuseană au continuat și
lupte. Marile puteri occidentale au proclamat politica s-au validat procesele începute la debutul secolului. În
neamestecului. Aceasta era urmarea concesiilor, a Europa s-a încheiat explozia demografică, a încetinit
eforturilor pacifiste depuse pentru evitarea războiului, ritmul creșterii populaţiei, dar a crescut vârsta medar astfel au lăsat spaţiu de manifestare pe seama die de viaţă. Ponderea demografică a continentului
marilor puteri fasciste și comuniste. În final, armata lui a început să scadă în lume, iar fenomenul a fost doar
Franco a repurtat victoria, și după sângerosul război accentuat de pierderile din războiul mondial și de
civil, în Spania au urmat deceniile dictaturii militare. epidemia de gripă spaniolă.
Odată cu desfășurarea celei de a doua revoluţii
REGRUPAREA PUTERII Consolidarea Germaniei na- industriale, noile cuceriri ale dezvoltării știinţei și
ziste a reașezat raporturile de forţe europene. Văzând tehnicii se răspândeau în cercuri tot mai largi. Au
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devenit cotidiene cinematograful, radioul, reducerea
marilor distanţe, s-a îmbunătăţit asistenţa medicală.
Faptul a influenţat zilele de lucru, de asemeni și politica.
Mașina a devenit un fenomen de masă – general în
America– iar la sfârșitul epocii a apărut și circulaţia
aeriană civilă. În același timp trebuie să observăm că
zborul peste Ocean e o mare izbândă și că viaţa abia
s-a schimbat în satele franceze sau italiene. Modificările
au fost accentuate de faptul că lumea dezvoltată a biruit criza prin lărgirea pieţei, adică prin îmbunătăţirea
condiţiilor existenţiale ale maselor.
Cuceririle civilizaţiei atingeau în primul rând viaţa
locuitorilor orașelor. În paralel cu dezvoltarea industrială se diminua proporţia populaţiei sătești și sporea
cuantumul celei urbane. Dependent de transformarea
economiei, existau locuri unde abia de atunci a început

să scadă procentul populaţiei rurale și, în același timp,
să crească cel al muncitorimii industriale, în cele mai
dezvoltate ţări sporea deja numărul muncitorilor din
al treilea sector (învăţământ, servicii) în detrimentul
muncitorimii industriale.
Prin dezvoltarea tehnică, omul mediu a ajuns la
mai multă informaţie și, ca urmare a dreptului de
vot generalizat, extins și asupra femeilor, a crescut
și posibilitatea intervenţiei sale în politică. Cultura
de masă ce se dezvolta în secolul al XX-lea însemna
în mod evident, un pas înainte, dar era superficială
și a deschis un vast teren pe seama demagogiei și
a populismului. Nu este întâmplător că politica de
succes, fie că era vorba de New Deal, ori de propaganda nazistă, aplica cele mai noi cuceriri și metode
ale tehnicii epocii.

Arhiva
„Reprezentanţii Regatului Unit, Franţei și Italiei au examinat la Stresa situaţia generală europeană apărută
în urma deciziei guvernului german din 16 martie
[Germania a denunţat restricţiile militare ale Tratatului de la Versailles și a introdus
serviciul militar general obligatoriu]. (…)
Întăresc declaraţiile anglo-franco-italiene din 17 februarie 1934 și 27 septembrie 1934, în care cele trei guverne au recunoscut că necesitatea menţinerii
independenţei și integrităţii teritoriale a Austriei le va orienta, pe mai departe
politica comună. (…)
Reprezentanţii celor trei guverne au constatat, cu părere de rău, că metoda
denunţării unilaterale aplicată de guvernul german, (…) a zguduit grav încrederea
Stabiliţi ce a reprezentat
declaraţia celor trei puteri opiniei publice în stabilitatea unei orânduiri pașnice. Pe de altă parte, dimensiunea
și ce înseamnă așa-numitul front programului german de reînarmare – plan al cărui execuţie a avansat de mult – a
de la Stresa, denumit pe această deposedat de toate valorile acele prevederi cantitative, pe care se bazau eforturile
bază! Clarificaţi în care probleme de până acum îndreptate spre dezarmare, zdruncinând totodată și speranţele care
au fost deciși și în care indeciși! alimentează aceste eforturi.
Cu toate acestea, reprezentanţii celor trei puteri își declară din nou adânca
Formulaţi ce aprecieri politice au
putut exista în spatele acestei de- dorinţă de a menţine pacea prin crearea senzaţiei de securitate, (…) și sunt gata
cizii! Analizaţi ce concluzie a putut și pe mai departe să se alăture tuturor eforturilor practice care ţintesc favorizarea
deduce conducerea nazistă din realizării rezolvării internaţionale privitoare la limitarea înarmării.”
Declaraţia de la Stresa! [O]
(Din hotărârile Conferinţei de la Stresa, 1935)
PROVOCAREA NAZISTĂ ȘI
POLITICA DE CONCESII
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Stabiliţi care mari puteri au
investit mai mult în armată!
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„În cursul ultimelor zile, reprezentanţii guvernului german și ai guvernului Regatului
Unit al Majestăţii Sale au dus tratative, ale căror ţel principal a fost să netezească
calea spre conferinţa generală, urmând a fi ţinută în direcţia limitării înarmării navale. (…) Guvernul Regatului Unit al Majestăţii Sale acceptă explicit acea propunere,
dezbătută la tratativele de mai sus, a guvernului german, ca puterea flotei germane
de război să corespundă pe viitor proporţiei de 35:100, comparată cu totala forţă
navală de război a membrilor Comunităţii Naţionale Britanice. (…)
f ) Cu toate acestea, în privinţa submarinelor, Germania are dreptul ca, fără
depășirea proporţiei de 35:100 referitoare la tonajul total, să poată dispune de
submarine de tonaj egal cu cel al tuturor submarinelor membrilor Comunităţii
Naţionale Britanice.” (Nota guvernului britanic din așa-zisa convenţie navală anglogermană, 1935)

/ 83
3

Ce interese ale părţilor decurgeau din acord? Cum se
raportează tratatul la Convenţia
de la Stresa? [R]

„Guvernul francez se obligă ca, nici în cazul modificării status quo-ului urmând
a avea loc în regiunea în cauză, nu caută să obţină un alt avantaj în Etiopia, decât
cele cu caracter economic sus-amintite, iar din partea sa, guvernul italian, pentru
orice eventualitate, se obligă că garantează interesele economice franceze referitoare la exploatarea liniei ferate Djibouti–Addis-Abeba.” (Din convenţia secretă
italiano-franceză semnată de ministrul de externe Pierre Laval, 1935)

Extinderea fără război a Germaniei

Caracterizaţi, pe baza hărţii,
tendinţele de politică externă a Germaniei! Prezentaţi cum au
reacţionat marile puteri faţă de
demersurile agresive ale lui Hitler
(data, evenimentul)[C]
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Stabiliţi care au fost tendinţele de bază
ale politicii externe italiene! Precizaţi
când și ce fel de transformări au survenit în
politica externă italiană! Specificaţi motivele
și împrejurările transformărilor! [R]

Franceză

Eri

i

Tendinţe italiene de politică
externă în anii ’30
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Africa

S

RĂZBOIUL CIVIL SPANIOL

8
Urmăriţi de unde a pornit Franco și ce
teritorii a reușit să ocupe la început!
Stabiliţi când și cine i s-a opus lui Franco
cel mai mult! Apreciaţi eficienţa blocadei
internaţionale! Precizaţi care puteri sprijineau
forţele în conflict! Explicaţi ce consecinţe a
avut aceasta! [S]
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Guernica din Spania după atacul aerian german și faimoasa pictură a lui Picasso legată de
acest eveniment
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teritorii aflate sub
controlul lui Franco
1936
1937
1938
1939

Reamintiţi-vă ce s-a întâmplat cu acest oraș spaniol! Evidenţiaţi cum
s-a schimbat sarcina forţei aeriene de la Primul Război Mondial încoace! Explicaţi ce rol a avut războiul civil spaniol în pregătirea germană
pentru război! Menţionaţi cum reprezintă artistul acest eveniment! [O]
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II. Între cele două războaie mondiale
„Germania, Regatul Unit, Franţa și Italia, luând în consideraţie înţelegerea realizată deja în principiu, privind
anexarea teritoriului Sudet-german, s-au înţeles asupra
următoarelor condiţii și modalităţi ale anexării, precum și asupra măsurilor ce trebuie luate ca urmare a acesteia. Prin prezentul acord, fiecare își asumă răspunderea
pentru asigurarea pașilor necesari punerii în practică a acordului încheiat.
1. Evacuarea începe la data de 1 octombrie.
2. Regatul Unit, Franţa și Italia se înţeleg asupra faptului că evacuarea teritoriului se termină până la data de 10 octombrie, fără ca instalaţiile existente să fie
dărâmate. Guvernul cehoslovac e răspunzător pentru ca evacuarea să se efectueze
fără deteriorarea instalaţiilor amintite mai sus.
3. Modalităţile evacuării vor fi determinate, în amănunt, de către o comisie
internaţională la care iau parte reprezentanţii Germaniei, Regatului Unit, Franţei,
Italiei și Cehoslovaciei.
5. Comisia internaţională amintită la punctul 3 stabilește acele teritorii în care
se vor ţine referendumuri. Până la terminarea acestor referendumuri, teritoriile
vor fi ocupate de către formaţiuni internaţionale. Comisia internaţională va hotărî
modalităţile referendumului. Comisia decide și ziua referendumului, aceasta însă
nu poate avea loc mai târziu de sfârșitul lui noiembrie.
6. Vor însărcina o comisie internaţională pentru stabilirea definitivă a graniţelor.
Această comisie va avea dreptul ca, în anumite cazuri excepţionale, să prezinte
celor patru mari puteri – Germania, Regatul Unit, Franţa și Italia – propuneri, fără
referendum, privind clasificarea etnică a populaţiei.
7. Se oferă drept de opţiune tuturor celor care doresc să se mute de pe
teritoriile predate, precum și tuturor celor care doresc să se stabilească acolo.
Opţiunea trebuie anunţată în decurs de 6 luni de la semnarea prezentului tratat.
O comisie germano-cehă va determina detaliile optării, elaborează dispoziţiile
care ușurează schimbul de locuitori și clarifică toate problemele de principiu, ce
decurg din acest schimb.
8. În decurs de patru săptămâni, urmând de la semnarea prezentei înţelegeri,
guvernul cehoslovac va elibera pe toţi germanii sudeţi de sub serviciul militar și
poliţienesc, dacă aceia o doresc. În același termen, guvernul cehoslovac va elibera
pe toţi germanii sudeţi care sunt în arest pentru delicte politice.”
Hitler, Daladier, Mussolini, Chamberlain
(Acordul de la München, 29 septembrie 1938)
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ANSCHLUSSUL ȘI ACORDUL
DE LA MÜNCHEN

Declaraţie complementară la acord:
„Guvernul Majestăţii Sale în Regatul Unit și guvernul francez s-au raliat acordului de mai sus pe acea bază că menţine oferta cuprinsă în §6 al propunerii
anglo-franceze din data de 19 septembrie. El se referă la garanţia internaţională
a noilor frontiere ale statului cehoslovac, împotriva atacului neprovocat. Dacă în
Cehoslovacia se reglementează și problema minorităţilor poloneză și maghiară,
Germania și Italia, din partea lor, oferă, de asemenea, garanţie Cehoslovaciei.”
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Precizaţi cine și despre ce a
decis în cuprinsul documentului menţionat! Precizaţi spre ce
fel de frontiere tindeau marile
puteri! Specificaţi ce metodă s-a
pus în vedere, spre trasarea exactă a liniei de frontieră! Stabiliţi
eșecul cărui concept de politică
externă a însemnat Acordul de la
München! Analizaţi ce rol a jucat
minoritatea germană în politica
lui Hitler! [O]

Â
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Stabiliţi din care teritorii a
luat naștere Cehoslovacia!
Cu validarea căror principii și
interese s-a realizat această ţară!
Explicaţi conform căror puncte
de vedere s-au desprins unele
teritorii! [R]
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Puncte de vedere
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Mișcarea pentru drepturile egale ale femeilor, care se dezvolta
tot mai puternic la răscrucea sec. XIX și XX, a luat un nou avânt
după război. Firește, numărul opozanţilor săi a rămas, și pe mai
departe, semnificativ.

Ţara

13
14
15

Femei lucrând într-o uzină de armament din Anglia, în timpul Primului Război Mondial

16

ANUL
Bărbaţi

Femei

Marea Britanie

1918

1928

Franţa

1848

1946

Germania

1871

1919

Italia

1912

1946

Rusia

1918

1918

Ungaria

1918

1918

Turcia

1923

1934

Finlanda

1906

1906

Polonia

1918

1918

Cehoslovacia

1920

1920

România

1917

1946

Austria

1907

1918

Stabiliţi ce tendinţe putem observa în
sfera angajării în muncă a femeilor și a
dreptului la vot! Prezentaţi conexiunea dintre
cele două! Explicaţi ce factori au influenţat
extinderea dreptului de vot! [O]

Alergătoare la Olimpiada de la Monte-Carlo,
organizată în anul 1921, în semn de protest pentru că
la jocurile olimpice „normale” (de exemplu în 1920, la
Amsterdam) femeile nu au putut lua parte. Olimpiada
feminină a stârnit o mare senzaţie, mai ales pentru
îmbrăcămintea scurtă a femeilor sportive. Începând cu
anul 1928, la jocurile olimpice au putut lua startul și
concurente din rândul femeilor.

17
18

VOTUL UNIVERSAL ȘI
INTRODUCEREA DREPTULUI DE VOT
PENTRU FEMEI

Perechi dansând charleston în anii ’20

Prezentaţi cum s-a schimbat imaginea tradiţională a femeii în anii ’20! Relevaţi ce factori au favorizat emanciparea femeii! Analizaţi cum au influenţat
noile poziţii dobândite, locul ocupat de către femei în societate! [O]

Un birou cu personalul său
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16. Consolidarea regimului Bethlen în Ungaria
CRIZĂ ECONOMICĂ ȘI POLITICĂ Ca urmare a Primului Război Mondial și a revoluţiei, Ungaria a trecut
printr-o criză economică și politică deosebit de
profundă. Similar celorl alte ţări beligerante, și în
ţara noastră condiţiile de trai s-au deteriorat drastic
în anii de război, iar mai apoi economia de război a
trebuit readusă în folosul producţiei de larg consum.
Situaţia era îngreunată de faptul că trebuiau înfruntate
dezavantajele economice izvorâte din destrămarea
Monarhiei: pierderea pieţei, încetarea fluxului de
capital și forţă de muncă în teritoriu. Peste toate
acestea se ridicau problemele apărute ca urmare a
pierderii teritoriale și care, începând cu transporturile
și până la producţia de bere, au adus toate ramurile
de producţie într-o situaţie extrem de grea.
O criză asemănător de gravă caracteriza și viaţa politică. În anul 1920, trebuiau tratate simultan efectele
Păcii de la Trianon, problema sutelor de mii de refugiaţi,
conflictul forţelor politice și sociale care au ajuns într-o
opoziţie și situaţie extremă în perioada revoluţiei, cea
a dictaturii proletare și a contrarevoluţiei.
Consolidarea începută de către Teleki Pál a fost
obstrucţionată de cele două încercări de revenire
ale lui Carol IV (1921). Urcarea pe tron a monarhului
de Habsburg era considerată ca fiind inacceptabilă de
către Antantă și mai ales de Mica Antantă, întrucât
vedeau în aceasta reînvierea Monarhiei Austro-Ungare.
Statele Micii Antante ameninţau cu mobilizarea și
intervenţia militară. Cu prima ocazie, Horthy, în decursul unei discuţii, l-a determinat pe Carol să plece
din ţară. La noua tentativă a monarhului de urcare pe
tron s-a ajuns la o mai mică confruntare armată (lupta
de la Budaörs). În timpul „puciurilor regale”, grupările
regaliste ale păturii conducătoare maghiare au ezitat,
tot așa și Teleki Pál care ocupa portofoliul de prim-ministru și care, din acest motiv, a pierdut încrederea
lui Horthy. Regentul l-a însărcinat pe apropiatul lui
Teleki, Bethlen István cu formarea guvernului. De
numele lui se leagă realizarea consolidării.
CONSOLIDARE ECONOMICĂ Din cauza trecerii la
producţia de consum, cât și din cauza problemelor
teritoriale impuse de către tratatul de pace, în cadrul
economiei, au trebuit puse în practică semnificative
transformări structurale. Au devenit astfel supradimensionate: industria alimentară (de ex.: morile din
Budapesta), industria fierului și producţia de mașini.
O posibilitate era și dezvoltarea ramurilor industriei
ușoare (de exemplu industria textilă).
Schimbarea structurală însă necesita un capital serios, care în anii douăzeci lipsea în Ungaria. De aceea,
pentru început, s-a aplicat o politică inflaţionistă.
Guvernarea, intensificând emisiunea monetară, dădea
credite întreprinzătorilor, credite pe care le restituiau –avantajos pentru ei – în bani inflaţioniști. Însă
inflaţia este o armă periculoasă, pentru că accelerarea
sa poate submina forţa economiei, poate împinge în
mizerie pe cei care trăiau din salarii. Prin aceasta, se
înrăutăţea inclusiv situaţia politică și așa tensionată.
A ajuns astfel indispensabilă antrenarea capitalului
străin. În acea epocă însă, o ţară perdantă găsea cu
greu un împrumut. Un rezultat semnificativ al politicii
externe s-a înregistrat în momentul în care, cu sprijin
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englez, învingând opoziţia Micii Antante, s-a reușit un
împrumut de 250 milioane coroane aur de la Liga Naţiunilor (împrumutul acordat de Liga Naţiunilor).
Din acest împrumut, s-a finanţat schimbarea structurală a economiei și s-a introdus noua valută, pengő
(1927). S-a oferit credit pentru modernizarea agriculturii (mecanizare), pentru dezvoltarea turismului
(Hotelul Palota de la Lillafüred), pentru industria
electrică și pentru circulaţie (construirea portului
Csepel cu statut de porto-franco, electrificarea liniei
ferate Budapesta-Hegyeshalom). Din împrumut, s-a
deschis și posibilitatea creării siguranţei existenţiale a
păturilor de mijloc, în primul rând a funcţionarilor publici, precum și stabilizarea celor reveniţi în Ungaria.
În urma activităţii lui Bethlen, economia s-a stabilizat, iar până în anul 1929 ţara a întrecut, pe numeroase planuri, rezultatele ultimului an (1913) de pace
(industria textilă și electronică). În același timp, stabilitatea se sprijinea, în parte, pe capitalul străin, iar
ritmul creșterii economice – ca în întreg spaţiul – a
rămas sub cel care s-a experimentat în decursul anilor
păcii.
STABILIZARE POLITICĂ Stabilizarea economică a creat
condiţiile calmului politic, în același timp putându-se
observa și influenţa reciprocă a celor două. Bethlen
dorea reașezarea sistemului parlamentar, aspect pe
care îl dorea și Liga Naţiunilor. În interesul faptului de
a asigura influenţa decisivă a păturilor conducătoare
de dinainte de război, Bethlen a intenţionat să ţină
departe de parlament grupările extremiste, rezervând
doar un rol neînsemnat democraţilor burghezi și social-democraţilor. El dorea să-și realizeze planurile cu o
nouă îngrădire a dreptului electoral (cens ridicat, în
provincie vot deschis). Prin aceasta, a îngustat foarte
mult bazele sociale ale puterii.
Pentru guvernare în cadre parlamentare, Bethlen
avea nevoie de un puternic partid de guvernare. De
aceea, în interesul asigurării majorităţii parlamentare,
împreună cu adepţii săi, el a intrat în Partidul Micilor
Agrarieni condus de Nagyatádi Szabó István, înfiinţând
astfel Partidul Unitar. Micii agrarieni, în interesul
realizării reformei agrare, au colaborat cu el, și doar
în perioada crizei economice mondiale și-au creat din
nou propriul lor partid – reprezentând într-adevăr
interesele micilor agrarieni – independent (Partidul
Independent al Micilor Agrarieni, 1930).
Bethlen a continuat politica lui Teleki în privinţa
grupărilor extremiste: pe anarhiști i-a pus sub disciplina armatei, iar organizaţiile politice ale extremei
drepte au fost și ele interzise. Împotriva comuniștilor
au acţionat mult mai dur, iar în baza legii referitoare la
mai eficienta apărare a ordinii sociale (1921) au încercat
să le lichideze organizaţiile cu ajutorul poliţiei.
Bethlen, în interesul liniștii interne și a recunoașterii de către lumea apuseană, a căzut la învoială cu
social-democraţii (Convenţia Bethlen-Peyer, 1921).
Social-democraţii s-au angajat că nu se implică în sfera
agricultorilor, a angajaţilor publici și a muncitorilor
de la căile ferate, iar Bethlen a asigurat funcţionarea
liberă a partidului, precum și reprezentarea sa parlamentară.
Reînfiinţarea senatului (1927) servea stabilitatea

10/2/07 9:29:11 AM

88 / II. Între cele două războaie mondiale
legislativă. Aici, membrii ajungeau prin demnitate
nobiliară, rang administrativ, numire guvernatorială
sau delegare prin puterea judecătorească.
Bethlen, pe lângă stabilitatea economică, a mai
consolidat și relaţiile politice. A format un regim
parlamentar limitat: pe extremiști i-au restrâns pe
plan secund, iar partidele de opoziţie incluse pe latura
constituţionalismului puteau lua parte doar limitat la
activitatea parlamentului. Astfel, o parte importantă a
populaţiei nu a beneficiat de o reprezentare reală.

ba chiar avea pretenţii teritoriale faţă de România.
Conducerea maghiară însă, nu dorea să colaboreze cu
marea putere comunistă. Singură Italia, nemulţumită
de victoria sa, oferea posibilitate pentru deschidere.
(Și, într-adevăr, chiar și la referendumul de la Sopron,
s-a ajuns graţie susţinerii italiene.) Se putea conta pe
italieni în faţa slavilor de sud, dar în faţa României și
Cehoslovaciei nu, deoarece în interesul întăririi influenţei lor se străduiau la bune relaţii și cu aceste ţări.
Bethlen – precum am văzut – a încercat să formeze
viaţa internă a ţării în conformitate cu așteptările apuPOLITICĂ EXTERNĂ Războiul pierdut și Tratatul de sene. Ca recunoaștere a politicii sale, Ungaria a fost
pace de la Trianon au limitat mult spaţiul de mișcare al primită în Liga Naţiunilor (1922). Un succes important
ţării în politica externă. Guvernul a semnat pacea de la a fost și obţinerea împrumutului de la Liga Naţiunilor.
Trianon, dar aceasta nu a fost acceptată nici de opinia Însă încercările îndreptate către destrămarea Micii
publică, nici de elita politică. În același timp, realităţile Antante au dat greș, întrucât nici o parte nu a arătat
interne ale ţării și relaţiile internaţionale nu au favorizat dispoziţie spre concesii.
acel deziderat conform căruia revizuirea prevederilor Singura încercare serioasă de apropiere a avut loc în
tratatului să se ridice la nivelul politicii guvernamentale. direcţia Iugoslaviei, întrucât, faţă de ţara sud-slavă,
Pentru o ţară care a pierdut războiul și era sub control Ungaria avea cele mai atenuate prejudicii și pretenţii. Pe
militar, trăind în sfera alianţei dușmănoase, sarcina parcursul acesteia, un segment hotărâtor a fost discurde bază în politica externă era reducerea izolării și sul lui Horthy de la Mohács, la a 400-a aniversare a bătăcâștigarea egalităţii în drepturi. Dintre marile puteri, liei (1526), discurs în care a amintit de luptele comune.
Franţa stătea în spatele Micii Antante. Deși Marea Brita- Sub influenţa evenimentelor, politica externă italiană
nie se arăta a fi mai înţelegătoare, de exemplu sprijinea anti-iugoslavă a demonstrat o și mai mare aplecare spre
cererea maghiară de împrumut, totuși nu dorea să dea înţelegere. Așa s-a născut Tratatul italian-maghiar de
cu piciorul în sistemul fundamentat odată cu încheierea veșnică prietenie (1927) semnat de Bethlen și Mussopăcii. Uniunea Sovietică a respins Pacea de la Versailles, lini, care spărgea izolarea maghiară.

Arhiva
1

CRIZĂ ECONOMICĂ ȘI
POLITICĂ
Care teritorii au
fost atinse mai
accentuat de regres!
Evidenţiaţi cauzele
acestuia! Prezentaţi ce
schimbare de structură a trebuit să sufere
economia după război! [R]

MODIFICAREA PRODUCŢIEI INDUSTRIALE MAGHIARE (ÎN %-LE NIVELULUI 1913)
Industria
Industria
Producţia de
Industria Industria
Siderurgia şi
constructoaAnul
chimică energie electrică
textilă
alimentară
metalurgia
re de maşini
1913*
100
100
100
–
100
100
1921
66
44
52
100
70
70
1924
50
36
62
130
121
69
1929
82
83
108
254
315
95
* Calculat la teritoriul ţării de după Trianon.

Împărţirea maghiarilor refugiaţi în Ungaria după domiciul iniţial și anul refugiului

DETERIORAREA VALORII COROANEI
Valoarea
Valoarea a
100 coroane unei coroane
de aur în
Data
maghiare
coroană de
în franci
hârtie
elveţieni
iun.1914
104,28
1,01
oct. 1918
44,25
2,37
mart. 1919
22,46
4,68
aug. 1919
11,62
9,87
dec. 1919
3,20
34,32
dec. 1920
1,24
106,38
dec. 1921
0,76
137,84
dec. 1922
0,23
466,06
dec. 1923
0,03
6 442,00
mai. 1924
0,0065
17 866,00

Stabiliţi când și în ce număr au sosit refugiaţi în Ungaria din teritoriile
anexate! Precizaţi ce fel de probleme a ridicat sosirea refugiaţilor!
Evidenţiaţi în ce măsură au îngreunat, respectiv, au ușurat soluţionarea
problemelor aspectele legate de compoziţia socială și structura de profesie
a celor restabiliţi ! [O]

Stabiliţi pe ce perioade poate fi împărţită inflaţia unităţii monetare pengő!
Caracterizaţi cauzele și urmările economice
ale inflaţiei, din anumite perioade! Indicaţi
influenţele sociale ale inflaţiei! [R]

2

numărul
persoanelor
120 000

3

100 000

România
Cehoslovacia
Regatul Sârbo-Croato-Sloven

80 000
60 000
40 000
20 000
1918
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1919

1920

1921

1922

1923

1924
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CONSOLIDARE
ECONOMICĂ
Denumiţi ţările
care au fost cele
mai mari creditoare!
Prezentaţi în ce măsură s-a schimbat componenţa capitalului
intrat în Ungaria! Precizaţi cum a fost posibil faptul că și Ungaria
figurează printre creditori! [R]

/ 89

SUMA ÎMPRUMUTULUI LUAT DE UNGARIA DE LA LIGA NAŢIUNILOR
Valoarea nominală
Suma încasată efectiv
în 100 de coroane în 1000 coroane în 1000
Ţara emitentă
în valută originală
de aur
de aur
pengő
Marea Britanie
7 902 700 lire sterline
168 723
138 532
160 498
Statele Unite
7 500 000 dolari
37 013
29 610
34 242
Italia
170 000 000 lire italiene
36 228
31 445
36 487
Elveţia
30 000 000 franci elveţieni
26 196
21 742
25 232
Suedia
4 585 000 coroane
5 994
4 945
5 746
Olanda
4 150 000 fiorini
9 257
7 683
8 923
Cehoslovacia
83 620 000 coroane
12 145
10 049
11 668
Ungaria
2 350 000 dolari
11 597
9 973
11 579
Total
307 153
253 979
294 375

Coroana, moneda Monarhiei
Austro-Ungare, odinioară stabilă
ca valoare, și noua monedă,
pengő
Care a fost însemnătatea schimbului unităţii monetare? [R]

4

5

6
7

Afiș care îndeamnă la subscrierea împrumutului de
la Liga Naţiunilor
Reuniţi simbolurile din afiș! Evidenţiaţi funcţia și rolul simbolurilor! [C]

8

Zona porto-franco a portului
Csepel – 1928. Acesta a fost
portul maritim european cel mai
îndepărtat de mare
Stabiliţi care a fost importanţa construirii portului! Explicaţi de ce sunt
importante investiţiile infrastructurale precum portul sau
electrificarea liniei ferate Budapesta-Viena! [R]
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„Reprezentanţii și organele oficiale ale muncitorimii
social-democrate maghiare accentuează, în mod repetat, în
faţa publicităţii, că muncitorimea social-democrată consideră
ca fiind identice interesele ţării cu interesele sale și este gata să ia parte cu toată
puterea și cu tot spiritul de sacrificiu la marea muncă istorică a reclădirii neamului.
Însă, pentru a putea face acest lucru, succesul de trebuinţă și pace interioară, este
necesar – au declarat, ca să înceteze din partea autorităţii publice tratamentul
nedrept privitor la muncitorimea social-democrată, iar în locul politicii de represiune să vină politica de iertare și de reconciliere și să se dea asemenea dispoziţii
care, să asigure libertatea publică limitată, prin situaţiile de excepţie. (…)
După consfătuire, după o analiză în detaliu, s-a stabilit că:
1. Se restabilește dreptul de întrunire, ședinţele însă se pot ţine doar în locuri
închise; nu se permit demonstraţii de stradă.
2. Sindicatele își pot continua, fără piedică, activitatea circumscrisă în statute,
fără implicare în politică. Sindicatul funcţionarilor publici, cel al muncitorilor de
la căile ferate, precum și sindicatul poștașilor nu se poate reînfiinţa. (…)
4. Încarcerările se mărginesc la minimum adică la: teroriști, comuniști și alţi
indivizi periculoși pentru siguranţa publică. (…)
5. Cenzura presei deja a încetat.
6. Privitor la acei indivizi pe care tribunalul penal civil i-a condamnat pentru
Bethlen István
delicte comise (…) în cadrul mișcărilor de masă desfășurate între 31 octombrie 1918
Ce anume dorește să comu- și 21 martie 1919 sau în legătură cu acestea – s-a eliberat din ordin de amnistie.
7. Procedura accelerată de judecată încetează treptat.
nice tabloul în legătură cu
8. Dispoziţiile excepţionale se revizuiesc și, treptat, se scot în afara valabilităţii.
premierul maghiar? Ce sugerează
9. Autonomia asigurării muncitorești – în măsura în care muncitorimea
afișul de mai jos? [O]
social-democrată, în esenţă, acceptă principiul triplei cointeresări (muncitori,
angajatori, guvern) – se restabilește și ea. (…)
Paralel cu îndeplinirea, acum detaliată, a dorinţei muncitorimii social-democrate, delegaţii muncitorimii, în urma dorinţelor prezentate din partea guvernului,
declară că:
Consideră identice interesele naţiunii și ţării cu ale muncitorimii. (…) Drept
urmare, Partidul Social-Democrat se abţine de la orice propagandă care lezează
interesele Ungariei și va desfășura o propagandă activă în folosul Ungariei la
conducerile de partid, guvernele social-democrate străine, (…) rupe relaţia cu
emigranţii și angajează lupta cu aceștia chiar și în străinătate. Va nega acele știri
de teroare răspândite despre Ungaria.
În privinţa politicii interne, este dispus la cooperare pe tărâm economic cu
clasele burgheze. Se abţine de la grevele politice, rupe contactele cu blocul
liberal, nu sprijină demagogia burgheză și elementele „octombriste”. Ca opoziţie
a guvernului, luptă cu arme cinstite, nu face demagogie făţișă și nici propagandă
republicană. (…)” (Raportul de sinteză al secretarului ministerial dr. Bencz Zoltán
despre discuţiile Guvernului Bethlen cu conducătorii social-democraţi)

Stabiliţi între care forţe politice s-a născut această înţelegere? Precizaţi în care dintre
părţi s-a cedat, adică în privinţa
cărora dintre concesii au ajuns la
o înţelegere! [C]

STABILIZARE
POLITICĂ

„§1. Are drept de vot pentru deputaţi în parlament orice bărbat care: a împlinit
24 de ani, este cetăţean maghiar de zece ani, locuiește sau are locuinţa de doi ani
în aceeași comună, a terminat, cu succes, clasa a patra a școlii populare elementare
Care a fost părerea partidului sau poate dovedi dobândirea unei pregătiri similare cu aceasta.
§2. Are drept de vot pentru deputaţi în parlament orice femeie care: a împlinit
comunist despre convenţie? Care
punct l-au criticat îndeosebi? Care 30 de ani, este cetăţean maghiar de zece ani, locuiește sau are locuinţa de doi ani
a fost ţelul strategic al PCU în anii în aceeași comună, a terminat cu succes clasa a șasea a școlii populare elementare sau o clasă de nivel egal a altei instituţii de învăţământ, respectiv a dovedit
douăzeci? [O]
dobândirea unei pregătiri similară cu aceasta.
§12. Alegerea deputaţilor în parlament are loc în parte pe circumscripţii electorale, în parte pe baza listelor pe ţară. (…)
§13. (1) Circumscripţiile electorale ale Capitalei Budapesta, circumscripţia
Prezentaţi schimbările sur- electorală din jurul Budapestei, precum și acele orașe cu drept de autoritate levenite în Ungaria, în ceea gislativă, care aleg mai mult de un deputat, își aleg deputaţii, conform sistemului
ce privește dreptul de vot! Enu- reprezentării proporţionale, cu vot pe liste, toate celelalte circumscripţii electorale
meraţi restricţiile care au intrat aleg câte un deputat conform sistemului majorităţii generale [simple].
în vigoare! Stabiliţi care sunt
(2) În circumscripţiile electorale în care alegerea este pe liste, votarea este
diferenţierile întâlnite și care sunt secretă, în alte locuri votarea e publică.” (Din legea XXVI. a anului 1925)
Afișul partidului comunist despre
convenţia Bethlen – Peyer

cauzele acestora! [O]
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„Excelenţa Sa Regentul Regatului Maghiar și Majestatea Sa
Regele Italiei, stabilind buna înţelegere existentă legată
de numeroase interese comune ale celor două naţiuni, pătrunși de acea sinceră
dorinţă de a realiza între statele lor legăturile unei prietenii adevărate și dorind
să se îngrijească de unirea strădaniilor lor îndreptate spre menţinerea păcii și
ordinii. (…)
Art.1. Între Regatul Maghiar și Regatul Italian va dăinui o pace perpetuă și o
prietenie externă.
Art.2. Înaltele Părţi Contractante se obligă să supună procedurii de împăciuire și,
în funcţie de cazul apărut, procedurii judecătorești acele chestiuni controversate
de orice natură, care se ridică între ele și care nu au putut fi rezolvate pe cale diplomatică în timp util.” (Tratatul de prietenie italo-maghiar, Roma, 5 aprilie 1927)
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POLITICĂ EXTERNĂ

Puncte de vedere

Stabiliţi ce înţelegeri concrete au luat naștere cu această ocazie! Precizaţi care este importanţa tratatului din partea
Ungariei! Explicaţi ce interese ale
Italiei se legau de tratat! [R]

În legătură cu împrumutul de la Liga Naţiunilor, s-au ridicat numeroase critici, începând cu condiţiile dezavantajoase, prin corupţie și stăpânirea capitalului străin, până la întrebuinţarea inutilă. Toate criticile aveau elemente
de adevăr, însă oricum e interesant de dezbătut, dacă pagubele, sau avantajele au fost mai importante. O parte
a acuzelor serveau ţeluri politice, pentru discreditarea Guvernului Bethlen, iar cealaltă parte a lor era definită
de convingerea și concepţia despre lume a epocii sau a autorilor.
„Aici este chestiunea împrumutului. A primit oare statul maghiar împrumutul
promis? L-a primit și totuși nu l-a primit. Din împrumutul nominal englez de 5
milioane de lire sterline, s-au primit din străinătate doar 3,5 milioane, iar restul au
fost subscrise de băncile maghiare incapabile să restituie măcar depozitele. (…) O
anume gazetă a scris că a trebuit să fie ipotecate veniturile din vamă și tutun drept
acoperire. Condiţii mai rușinoase ca acestea nu s-au stabilit niciodată. (…)
(…) în schimb, Franţa a subscris pentru 2 milioane, iar Italia pentru 0,5 milioane. Aceasta înseamnă că burghezia maghiară fascistă s-a supus total Franţei care
pregătește lupta împotriva US și încă cu totala aprobare a vechiului sprijinitor, a
Italiei.” (Ziarul ilegal al PCU despre împrumut, 1931)
„Liga Naţiunilor, pentru acoperirea dobânzilor împrumutului planificat la 250
milioane, deja în anul 1924 a pretins 50 de milioane, adică o dobândă de 20%.
Mai grele și mai umilitoare decât dobânda cea scumpă erau condiţiile politice
ale împrumutului, în măsura în care creditorii, ca și faţă de ţările coloniale, în
contul împrumutului pretindeau pentru sine zălogirea unei părţi importante a
veniturilor de stat, concesie pentru exploatarea resurselor sale de materii prime
și, pe deasupra, controlul financiar și economic. (…)
Oare din împrumut a izvorât înflorirea economică, un avânt, dealtfel, de mari
proporţii? Dimpotrivă, se poate vorbi de creșterea dependenţei coloniale, de
adâncirea dominaţiei bancare și a cartelurilor. Pe lângă nivelul de consum scăzut
al ţării, pe lângă limitarea necesităţilor interne, o parte însemnată a capitalului
nici nu a ajuns la investire productivă. O parte semnificativă a împrumutului a
adus cu sine nu lărgirea activităţii productive, ci doar afacerea marilor bănci,
construcţii de lux, administraţia supradimensionată și îndatorarea ţării și, prin
aceasta, aservirea sa capitalului anglo-american.” (Mód Aladár: 400 de ani de luptă
pentru Ungaria independentă, 1951)

Menţionaţi aspectele subliniate de ziar! Explicaţi cu
ce scop recurge acesta, la critică!
[R]

Stabiliţi care trăsături ale
împrumutului sunt condamnate de către autor! Determinaţi
prin aceasta care rol este înfăţișat
negativ și specificaţi ce orientare
politică poate avea autorul! Motivaţi-vă aprecierile! [O]

Hotelul Palota de la Lillafüred, una din
investiţiile realizate din împrumutul Ligii
Naţiunilor. L-au criticat pentru că s-a construit pentru clasa dominantă, dar și pentru
că mulţi îl considerau o investiţie hotelieră
de prisos sau chiar dăunătoare.

14

15

16
17

„Liga Naţiunilor și-a asumat răspunderea pentru un împrumut
de stabilizare de 250 milioane de coroane, pe un termen de 20 de
ani, iar, pe lângă aceasta, a obligat guvernul maghiar să înfiinţeze
Banca Naţională, investită cu monopolul emiterii de bancnote.
Cursul de schimb al coroanei a fost ajustat după pfundul englez,
iar în anul 1927 s-a introdus noua monedă, pengő. Un sfert din
împrumut a fost destinat pentru acoperirea lipsurilor din bugetul
statului, iar restul pentru investiţii a căror importantă parte – de
multe ori din motive politice – a ridicat nivelul învăţământului,
adică al infrastructurii.” (Text de manual, 1998)
Precizaţi ce elemente pozitive și ce elemente negative
sunt enumerate în text! Prezentaţi problemele controversate legate de împrumut! Dezbateţi care este investiţia productivă și folositoare pe termen lung! Stabiliţi ce forţe politice
au putut sta în spatele criticii aduse construcţiei hotelului!
Discutaţi legat de acest exemplu, avantajele și dezavantajele
investiţiilor în turism! [O]
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17. Societate şi mod de viaţă în Ungaria în perioada interbelică
MODERNIZARE LENTĂ Modernizarea societăţii maghiare s-a accelerat în timpul dualismului. În paralel
cu dezvoltarea industrială, au apărut, iar mai apoi s-au
întărit, păturile/categoriile sociale caracteristice societăţilor moderne: burghezia, intelectualitatea, angajaţii,
precum și muncitorimea. În același timp, pentru societăţile aglomerate la sfârșitul epocii, era caracteristică
existenţa păturilor de proprietari funciari și ţărani, legate
de economia agrară. Între cele două războaie mondiale,
modernizarea a continuat, populaţia agricolă s-a diminuat lent, crescând în schimb proporţia muncitorimii,
a intelectualităţii și a celor ce munceau pentru deservirea populaţiei. Ţara noastră era în acea perioadă a
transformării sociale, în care încă numărul muncitorimii
(și nu al celor ocupaţi în sectorul al treilea) creștea mai
repede, în detrimentul populaţiei agricole.
STRATIFICAREA SOCIETĂŢII În epocă, nici ierarhia
socială nu s-a schimbat fundamental. În esenţa sa,
sistemul latifundiar a fost lăsat neatins, iar rolul
politic și modelator al latifundiarilor (mentalitate,
comportament) a rămas neschimbat. Și pe mai departe, proletariatul agrar reprezenta o masă uriașă,
deși ţărănimea mai avută s-a consolidat. Cea mai
arzătoare problemă a societăţii maghiare o reprezenta,
constant, situaţia ţărănimii sărace.
A crescut efectivul burgheziei maghiare: proporţia
burgheziei mijlocii era mică, iar cea a micii burghezii era
mare. A crescut și efectivul muncitorimii, iar ca urmare
a schimbării structurale în economie, componenţa sa
s-a schimbat și ea. A scăzut proporţia muncitorilor
calificaţi și a crescut proporţia muncitorilor instruiţi
precum și a celor necalificaţi, fapt care se datora și
creșterii proporţiei forţei de muncă feminină. În urma
modificării, din cauza creșterii proporţiei celor cu
retribuţie mai scăzută, condiţiile de viaţă ale muncitorilor, în medie, s-au deteriorat.
Coloana vertebrală a structurilor mijlocii, în curs
de fortificare, era reprezentată și pe mai departe
de „clasa domnească mijlocie”, adică majoritatea
păturilor sociale mijlocii ar fi dorit să urmeze, atât în
ceea ce privește spiritul, cât și la nivelul traiului zilnic,
idealul de viaţă gentry. Însă originea nobiliară nu
mai era demult o condiţie pentru apartenenţa la „clasa
domnească mijlocie”. Firește, și acest grup era foarte
compartimentat, aici intrând de la intelectualul care
întreţinea o gospodărie independentă cu o slujnică
angajată, până la proprietarul mijlociu (de exemplu
Horthy) inclusiv și toată lumea din universul „domnilor”. Puterea de stat dorea să se sprijine tot mai mult
pe acest grup social, însă, faţă de epoca dualismului,
situaţia sa a devenit mai nesigură. În ciuda acestui
fapt, categorii semnificative ale societăţii maghiare ar
fi dorit să aparţină „clasei domnești de mijloc”.
În Ungaria s-a perpetuat și pe mai departe diferenţierea ierarhică dintre lumea domnească și
cea ţărănească. Un ţăran gospodar cu venit ridicat,
conform concepţiei epocii, se afla la un nivel inferior
în comparaţie cu un membru al clasei mijlocii, ce
dispunea de un venit mai modest.

treptat, și asupra femeilor, în a doua parte a epocii.
Schimbarea rolului femeii, acceptarea acestora în
serviciu, posibilitatea creării existenţei independente
caracteriza, în primul rând, păturile sociale superioare,
precum și cele ale angajaţilor și muncitorilor. Angajări
masive ale forţei de muncă feminine s-au înregistrat
în administraţie, în întreprinderile industriei ușoare, în
învăţământ, precum și în celelalte cariere intelectuale.
Schimbarea proceselor demografice a facilitat schimbarea rolului femeii, adică în parte era o consecinţă a sa.
Ţara a intrat într-o nouă etapă a dezvoltării demografice:
numărul nașterilor scădea mai repede decât cel al deceselor, astfel că ritmul creșterii populaţiei a încetinit.
SCHIMBAREA MODULUI DE VIAŢĂ Și în Ungaria, se
răspândeau în cercuri tot mai largi cuceririle civilizaţionale ale dezvoltării tehnice, de la mașină, radio și
cinema, la latrina englezească. A ajuns la modă vacanţa
de vară și sportul. Cine și în ce măsură se putea bucura
de binefacerile modernizării depindea de mulţi factori.
Baza o constituia venitul, doar aristocraţii, respectiv
marii capitaliști, înainte de război, deja au putut cutreiera lumea și au folosit automobilul (de exemplu,
Károlyi Mihály a suferit mai multe accidente de mașină).
În epocă, s-au deschis tot mai multe posibilităţi
pentru păturile de mijloc, pentru mica burghezie
și muncitorii calificaţi. Dintre ele, cinematograful
sau cititul ziarului s-au generalizat, însă telefonul sau
o vacanţă la Balaton încă erau inaccesibile.
Lumea agrară era mai puţin atinsă de schimbări.
Distanţa dintre sat și oraș, mai ales între sat și Budapesta care asigura condiţiile vieţii de metropolă, abia
a scăzut, astfel că rămânerea în urmă a unor teritorii
s-a generalizat. Era perceptibilă diferenţa dintre Ungaria de Vest, mai dezvoltată, și teritoriile răsăritene
rămase în urmă.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL Posibilitatea ridicării pe treapta
socială o asigura, în esenţă, însușirea unei culturi superioare, adică învăţământul. De aceea, atât familiile
de intelectuali, cât și cele mic-burgheze și ţărănești
care doreau să se ridice, făceau totul pentru a-și da
copiii la învăţătură. Obţinerea bacalaureatului asigura
ocuparea slujbelor de angajat, diploma asigura deja
apartenenţa la păturile de mijloc, indiferent de origine.
În perioada respectivă, a crescut numărul celor cu
calificare școlară mai înaltă.
Statul a atribuit o importanţă accentuată învăţământului și a continuat dezvoltarea infrastructurii acestuia,
începută în perioada dualismului. În pofida situaţiei
economice grele, în anii douăzeci, s-au mărit sumele
destinate învăţământului, atât în măsură absolută,
cât și în proporţia venitului naţional. Realizarea unor
programe la scară mare se leagă de numele ministrului
cultelor și învăţământului public, Klebelsberg Kunó. El
a reușit să se facă înţeles de elita politică că ridicarea
maghiarimii, adică recâștigarea vechiului ei rol, era
posibilă doar prin ridicarea nivelului cultural și prin
menţinerea așa-zisei superiorităţi culturale.
Dezvoltarea și modernizarea învăţământului au atins
toate nivelele. Prin construirea de școli elementare
SITUAŢIA FEMEILOR Și în Ungaria, situaţia femeilor (școli populare), săli de clasă, locuinţe pentru învăţători,
era în curs de modificare. Dreptul de vot a fost extins, s-au îmbunătăţit substanţial posibilităţile de acces la
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învăţământ ale sărăcimii care trăia în așezări mici. Analfabetismul a scăzut la o treime, iar, în rândul tineretului,
a dispărut aproape în întregime. La sfârșitul perioadei,
s-a introdus școala generală obligatorie de opt clase.
În învăţământul mediu, dezvoltarea este una considerabilă, astfel că s-au dat în folosinţă noi clădiri școlare
reprezentative, s-a modernizat materia de învăţământ
(creșterea rolului limbilor moderne și al știinţelor naturii),
iar, prin crearea posibilităţii unei existenţe sigure, s-a
avut în vedere și nivelul de pregătire al corpului profesoral. A fost sprijinit, de asemenea, și învăţământul
universitar, s-au oferit cămine pentru membrii școlilor
superioare și ai universităţilor siliţi a se refugia din
cauza modificărilor petrecute la nivelul frontierelor.
Astfel, Institutul Minier s-a mutat de la Selmecbánya, la
Sopron, Universitatea din Bratislava, la Pécs, cea din Cluj,
la Seghedin, creându-se astfel noi orașe universitare,
ocazie cu care s-au atenuat și diferenţele regionale.
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În interesul ridicării vieţii știinţifice maghiare la nivel
internaţional, s-au creat în străinătate (Roma, Viena,
Berlin) diferite institute, unde cercetătorii ajungeau
să activeze prin intermediul burselor de stat.
În sistemul de învăţământ, au mai existat tipuri
de școli care nu reprezentau altceva decât regres din
punctul de vedere al continuării studiilor. Dar pentru
o parte considerabilă a elevilor talentaţi, silitori și
în stare să se acomodeze, printr-o lară structură de
burse, sistemul a asigurat posibilitatea continuării
studiilor (de exemplu, bursă pentru orfani de război,
pe care a putut-o utiliza și József Attila).
Rezultatul nu a întârziat să apară. Nivelul de pregătire al școlilor medii și al universităţilor maghiare
este bine exemplificat de faptul că, dintre cei care au
terminat aici, mulţi au ajuns în fruntea vieţii tehnice
și știinţifice mondiale, iar mai târziu mai mulţi au
primit Premiul Nobel.

Arhiva

Stabiliţi ce anume caracteriza
structura proprietăţii maghiare
în epoca dualismului! Determinaţi
ce caracter au schimbările pe care le
putem observa! Specificaţi la ce cauze
putem reduce schimbările! Prezentaţi
ce anume a rămas neschimbat și din
ce cauză! Explicaţi ce proiecţii sociale
are structura proprietăţii! Analizaţi
ce efecte economice are structura
proprietăţii! [C]

1

SCHIMBAREA STRUCTURII PROPRIETĂŢII ÎN UNGARIA

MODERNIZARE LENTĂ

Gospodării
Mărimea lor
în pogoane
cad.

Numărul lor în procent total

Teritoriul lor în procentul
teritoriului total

1895

1935

1895

1935

0–5

53,7

72,5

6,0

10,1

5–20

35,3

21,3

24,2

21,8

20–100

10,0

5,4

23,4

20,0

100–1000

0,8

0,6

13,4

18,2

1000–

0,2

0,2

33,0

29,9

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

„(…) Azi, în viaţa aristocraţiei, putem observa trei feluri de
atitudini. Există mari domni de modă veche, care, de bine,
de rău, și-au apărat moșia și, împreună cu ea prestigiul din
viaţa publică. S-au retras din »marea politică« sau nici nu s-au amestecat în ea, dar
în »imperiul« lor totul se întâmplă după voinţa lor. Tentaculele proprietăţilor li se
întind departe și, dacă întâmplător ajung să cuprindă un oraș sau un sat, acolo
influenţa lor este singurul stăpân.
Propriu-zis, nu au nici o nevoie de acest rol din spatele culiselor, doar sistemul
social și economic existent și așa se îngrijește de apărarea intereselor lor. Însă nu
cedează caracterul de »imperiu« al proprietăţilor deţinute și își exercită drepturile
de »suverani«, pentru ca nu cumva să ruginească. Își manifestă astfel conștiinţa
puterii și asigură »atmosfera« feudală. Întreţin exact în inima orașului populat, a
reședinţei de judeţ, un uriaș parc de vânătoare, cu castel și servitori în livrea, ca
să atenţioneze în fiecare minut orașul asupra calităţii sale de rangul al doilea.
Celălalt tip este aristocratul sărăcit, deci »muncitor«. Aceștia știu bine că numai
un rol politic îi mai poate salva. Acest rol nu numai că le asigură traiul, ci poate
avea ca rezultat o căsătorie cu o prosperitate de nivel mediu. Aristocraţia care
sărăcește își asumă azi același rol, ca și gentry în decădere în perioada de după
acord. Sunt aici luptători protagoniști, cei mai de încredere slujitori ai cerinţelor
guvernării dintotdeauna.
Al treilea tip a intrat în marea politică. Averea sa încă se află într-o situaţie
suportabilă, iar rolul său politic încă îl ademenește cu mari posibilităţi.”
(Féja Géza: Colţul furtunii, 1937)

2

STRATIFICAREA
SOCIETĂŢII
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Prezentaţi în ce măsură a rămas ceea ce a fost, respectiv
s-a schimbat situaţia și rolul aristocraţiei în societatea maghiară!
Analizaţi raportarea autorului la
aristocraţie! [R]
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5

„Astfel urmașii de azi ai »una eademque nobilitas« [una și aceeași libertate
nobiliară] de odinioară pot fi găsiţi, printr-o generalizare puţin arbitrară dar
poate caracteristică, în trei grupe din straturile superioare. Grupa de vârf este
proprietarul funciar trăind pe curia sa, pe pământul său. (…) Aceștia sunt mai
aproape de aristocraţie, decât de așa-zisa »clasă de mijloc«, și sunt urmași direcţi
ai strămoșilor pe aceste meleaguri, după specie, demnitate, formă de viaţă și de
multe ori conservatorism.
Al doilea strat, gentry-ul de autoritate, deja s-a îndepărtat de baza de trai a
strămoșilor, dar încă mai poate întreţine cumva, aspectul și demnitatea modului de
Definiţi noţiunea de gentry viaţă strămoșesc în calitatea sa de reprezentant al puterii împrumutate de la stat.
Diferenţa dintre cei doi este că, atât timp cât pentru viaţa celor dintâi relaţia de
cu ajutorul textului! Stabiliţi
rudenie
a nobililor era doar un accesoriu, în viaţa acestora ea a devenit bază de trai,
ce schimbare se poate observa în
situaţia și rolul gentry-ului! De- pretext și ocazie pentru o slujbă. Acest strat, conform vieţii trăite, îi reprezintă pe
terminaţi unde se trage hotarul slujbași, deci »clasă de mijloc«. Conform atitudinii, este domn, deci nobil. (…)
Al treilea grup: cei declasaţi. Aceștia, de asemenea, au primit o slujbă, dar fără
dintre gentry și clasa de mijloc!
Analizaţi influenţa cărei pături să facă parte din rândul factorilor de putere și de guvernare. La ei, s-a pierdut
sociale este mai puternică asupra forţa care menţine nobilimea, privilegiul și puterea socială palpabile, și ei deja,
celeilalte și expuneţi-i consecin- într-adevăr, sunt mai degrabă „lateineri” [intelectuali umaniști], decât domni cu
ţele! [O]
antenume. Aparţin deja nu numai după clasificare, ci și după atitudine mai mult
«clasei de mijloc», decât nobilimii.” (Szabó Zoltán: Sărăcie lucie, 1938)
„Iar snobii de clasă mijlocie se străduie ca, în cadrul relaţiilor date și în hotarele
posibilităţii, să poată copia viaţa structurilor sociale superioare. Sunt abonaţi la
gazete ilustrate de teatru și la reviste de modă budapestane. Falsul romantism din
Specificaţi cele două straturi capitală, știrile și bârfele ce se strecoară din lumea gentry îi ţin în viaţă. (…)
La genunchii și picioarele acestei »creme« a intelectualităţii de la sate s-a format
sociale prezentate de către
autor! Stabiliţi cum se leagă unele o nouă mică burghezie sătească: societatea subofiţerilor și a pensionarilor de rang
de altele păturile sociale! Eviden- mai mic, ajunși la sat. Și aceștia se izolează rigid de popor, privesc cu trufie peste
ţiaţi ce fenomen social putem poporul zdrenţăros și înfometat, ei sunt deja ajunși, își construiesc casă, cumpără
surprinde aici! Apreciaţi și laturile ieftin pământ de la ţăranii ruinaţi. Apoi dau pământul în parte, într-un cuvânt
»substituie« clasa micilor nobili de ţară, proprietari ai câtorva parcele iobăgești.”
pozitive ale schimbării! [O]
(Féja Géza: Colţul furtunii, 1937)
„Sociologi, căutând procentul burghezimii, al intelectualităţii și al muncitorimii,
susţin adeseori că Budapesta (ca în general marile orașe) în loc să se fi proletarizat, în ea s-a întărit tocmai pătura burgheză și a funcţionarilor, în detrimentul
muncitorilor. Creșterea excesivă a numărului funcţionarilor e incontestabilă: cât
Denumiţi procesul moder- timp numărul muncitorimii budapestane nu a crescut, din 1880, nici de trei ori,
nizării sociale care poate fi funcţionarii, deja în 1920 erau de nouă ori mai mulţi. Nu aș îndrăzni să deduc, cu
recunoscut în opera lui Németh atâta certitudine, consolidarea burghezimii din creșterea numărului industriașilor
László! Stabiliţi asupra căror as- și a comercianţilor independenţi. Astăzi, cuvântul «independent» poate însemna
pecte întunecate și piedici atrage de mult mai multe ori faptul că, cineva a rămas în afara tuturor organizaţiilor
atenţia autorul! [O]
protecţiei sociale, decât că, în bunăstarea sa mai este și independent.” (Németh
László: Școala generală din strada Medve, 1938)

6
Stabiliţi cum sunt plătite
slugile, servitorii! Evidenţiaţi
de ce aceștia sunt cel mai aservit
strat al societăţii maghiare! [R]

7

„Slugile din agricultură abia primesc plată în bani. Pot face rost de bani doar
dacă au noroc cu creșterea animalelor. Parte esenţială a plăţii lor este „commentio”,
adică asigurarea în natură a hranei zilnice sărăcăcioase. Latifundiile lasă întreagă
plata în bani, ridicol de neînsemnată, în schimb reduc în continuu „commentio”,
adică scad raţia zilnică de pâine a slugilor și le subţiază supa și fiertura.” (Féja
Géza: Colţul furtunii, 1937)

„În calitate de ofiţer definitivat de stat major, mai întâi am predat tactică și
organizarea armatei la Academia Ludovika. În această perioadă, are loc repetata
încercare de revenire a regelui Carol. Sunt recunoscător soartei că nu a trebuit să
iau parte la a doua încercare de revenire, care a adus un război fratricid, de mai
multe zile, de măsură mai mică și totuși sângeros. În 1925, mi s-a acordat titlul de
ofiţer și membru al Ordinului Cavaleresc. Scopul era ca vitejii să obţină pământ,
pentru ca acest material uman maghiar, încercat din toate punctele de vedere,
întărit economicește, să poată crește o nouă generaţie, de identică valoare. În acest
scop, Horthy a atras atenţia proprietarilor de pământ, care au pus la dispoziţia OrDefiniţi, pe baza izvorului, dinului Cavaleresc așa-numitele loturi vitejești. În ceea ce mă privește, nu am avut
noţiunea de Ordin Cavale- pretenţie la un lot. Rămâne memorabilă pentru mine ziua iniţierii mele pe Insula
resc și rolul acestuia în societatea Margareta. Ceremonia amintea de formalităţile vechii consfinţiri cavalerești, pe
care Horthy, deja cu prima ocazie și pe urmă până la capăt, a efectuat-o personal,
vremii! [R]
cu solemnitatea necesară.” (Lakatos Géza: Precum am văzut eu, 1972)
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Agricultură
Industrie, transporturi
Altele
Total

DIVIZAREA POPULAŢIEI DUPĂ OCUPAŢIE
1920
1930
persoane
%
persoane
%
4 449 100
55,7
4 499 400
51,8
2 402 800
30,1
2 806 200
32,3
1 128 200
14,2
1 382 700
15,9
7 980 100
100,0
8 688 300
100,0

/ 95
8

1941
persoane
4 539 000
3 258 000
1 523 000
9 320 000

%
48,7
34,9
16,4
100,0
[%]
100

9

administraţie,
învăţământ, sănătate

90

10

circulaţie,
telecomunicaţie,
comerţ

80

Modificarea structurii ocupaţionale în Ungaria între anii 1900 – 1941
Stabiliţi ce dislocări se pot observa în structura ocupaţională între 1900 și 1941! Dezvăluiţi tendinţa procesului! Explicaţi de ce a fost stopat procesul după Primul Război
Mondial! [R]

alte servicii

industrie,
construcţii

MODIFICAREA CONDIŢIILOR DE SUBZISTENŢĂ ÎN UNGARIA (PENGŐ)
1927

1928

Necesarul săptămânal

69,77

73,82

Retribuţia medie

42,60

43,75

Retribuţia medie a femeilor

26,35

26,51

În siderurgie

40,92

41,89

În industria pielii

33,06

34,37

70
60
50

agricultură,
gospodărirea
pădurilor

40
30
20
10

1930
1941

1920

1910

0
1900

Stabiliţi ce loc ocupa în societate intelectualitatea, în privinţa retribuţiei! Evidenţiaţi cum
se raportau reciproc retribuţiile intelectualităţii și ale muncitorilor! Prezentaţi ce deosebiri
se pot observa în cadrul muncitorimii! Explicaţi la ce motive se poate reduce aceasta! [R]

11
SALARIUL LUNAR AL INTELECTUALITĂŢII
ÎN PENGŐ (1929) CÂND 200 PE LUNĂ ERA
CONSIDERAT UN SALARIU BUN
Profesor universitar

898

Judecător, procuror

712

Redactor în capitală

623

Redactor ministerial

598

Avocat la întreprindere budapestană

549

Profesor de liceu (stat)

454

Inginer budapestan la întreprindere privată
Funcţionar, cu diplomă, la căile ferate
Funcţionar judeţean cu diplomă

441
424
413

Profesor la şcoala generală (clasele V-VIII)

340

Învăţător la şcoală elementară, în capitală

340

Educatoare, în capitală

290

Învăţător la şcoală elementară de stat

278

Asistent universitar, preparator

268

Educatoare, la stat

246

Salariu de funcţionar public începător

199
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Horthy acordă titlul de Cavaler

12

Stabiliţi ce anume amintesc formalităţile! Dezvăluiţi intenţiile
politice din spatele formalităţilor! [R]
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„§2. Are drept de vot pentru deputaţi în parlament orice
femeie care a împlinit 30 de ani, este cetăţean maghiar
de zece ani, locuiește sau are locuinţă de doi ani în aceeași comună, a terminat
cu succes clasa a șasea a școlii populare elementare sau o clasă de nivel egal a
altei instituţii de învăţământ sau a dovedit obţinerea culturii de valoare egală cu
aceasta.
(2) Pe lângă certificarea altor necesităţi, are drept de vot și acea femeie care
adeverește terminarea cu succes a clasei a patra a școlii populare elementare sau
obţinerea culturii de valoare egală cu aceasta, dacă:
1. a dat viaţă la trei sau mai mulţi copii legitimi și cel puţin trei dintre copiii săi
sunt în viaţă, copiii morţi eroic în război, din punctul de vedere al acestei dispoziţii
trebuie consideraţi a fi în viaţă; sau
2. se întreţine din venitul propriei averi sau din propriul câștig și conduce o
gospodărie independentă.
(4) Acea femeie care a terminat universitatea sau alt institut de învăţământ
superior, are drept de vot, indiferent de vârstă.” (Legea XXVI. din 1925)
SITUAŢIA FEMEILOR

Definiţi după ce criterii s-a
acordat femeilor dreptul de
vot! Dezvăluiţi procesul de care
amintesc criteriile ! Explicaţi în ce
măsură se poate simţi progresul!
Comparaţi condiţiile cu datele
hărţii de la lecţia nr.16! [R]

14
15

16

Locuitorii capitalei stând la rând pentru
bilete la teatru și, la abia zece kilometri
de aceștia, șvăboaice din Budaörs

Prezentaţi ce deosebiri sociale și culturale se pot observa pe fotografii! Cu ce
lucruri concrete și vizibile pe fotografii vă puteţi justifica constatările? Analizaţi
cele două fotografii și din punctul de vedere al schimbării rolurilor femeii! [C]

SCHIMBAREA MODULUI
DE VIAŢĂ

muncitori industriali
industriaşi
independenţi
ţărani proprietari

Divizarea după provenienţă
a bărbaţilor care au un câștig,
în diferite ramuri
Determinaţi cât de mare a
fost ritmul mobilităţii în general și cât de mare, pe straturi!
[R]

17

55,0%

45,0%

71,1%
79,9%

28,9%
20,1%

muncitori agricoli

87,2%

12,8%

funcţionari,
intelectuali

87,5%

12,5%

Proveniţi din propriul
grup social
şi ocupaţional

Proveniţi din alt
grup social
şi ocupaţional

„S[timată] Adunare Naţională! Aș dori să informez opinia
publică că, în Ungaria dezarmată, ca urmare a Păcii de la
Trianon, portofoliul de ministru al cultelor este de fapt și portofoliul apărării patriei.
Apărare a patriei în sensul că acum trebuie să ne apărăm patria în primul rând cu
Prezentaţi cu ce a motivat armele spiritului, ale culturii, și cu aceste instrumente trebuie din nou să dovedim
ministrul cultelor, în legis- în faţa naţiunilor lumii că maghiarul, și în a doua mie de ani a existenţei sale pline
lativ, importanţa învăţământului! de vicisitudini, este viabil, puternic și, a-i face rău, este o mare nedreptate istorică.”
(Din luarea de cuvânt a lui Klebelsberg Kunó la discutarea bugetului, 1925)
[C]
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18
19

Școală sătească în anii ’20

Clădirea principală a Universităţii din Debreţin inaugurată în anul
1932

Pe baza izvoarelor, a documentelor scrise și iconografice, însumaţi
ramurile culturii pe care reformele lui Klebelsberg au pus accentul!
Explicaţi ce ideal de politică culturală se poate demonstra pe baza programului de reformă! Stabiliţi ce anume sugerează aspectul exterior al
celor trei clădiri prezentate! [C]

20

„Trebuie ridicat nivelul intelectului maselor muncitoare maghiare,
azi, mult mai mult decât la începutul anilor nouăzeci ai secolului
trecut, și trebuie educaţi pe toate tărâmurile specialiști de prim
rang, care au menirea să fie statul major administrativ al producţiei
maghiare. (…)
Prin ce mă străduiesc să ridic nivelul cultural al maselor muncitorești
maghiare? Prin ridicarea, în număr mare, a școlilor populare și prin
organizarea culturalizării poporului în afara școlii. (…)
Ungaria ciuntită are 3455 comune. Dintre acestea, în 317 construim
1073 săli de clasă și 528 locuinţe de serviciu pentru învăţători. Aceste
1073 săli de clasă au o astfel de capacitate, încât 45 de mii de copii, care
mai înainte, fie nu au fost școlarizaţi deloc, fie se înghesuiau în spaţii
necorespunzătoare, în viitor vor putea frecventa o școală încăpătoare,
luminoasă și sănătoasă. Dacă judecăm că Ungaria are 750 de mii de copii
de vârstă școlară, atunci acești 45 de mii, pe care îi școlarizăm în instituţii
de bună calitate, putem spune că reprezintă o pondere semnificativă.”
(Klebelsberg Kunó: Viitorul culturii maghiare, 1926)

21

Institutul de Biologie din Tihany
Definiţi, pe baza textului, noţiunea de
superioritate culturală! Stabiliţi spre ridicarea cărui strat social a vizat construirea sălilor
de clasă și a locuinţelor de serviciu pentru
învăţători! Evidenţiaţi, dincolo de dezvoltarea
cantitativă, pe ce domenii ale învăţământului
s-a pus accentul! [O]

22

„Trebuie să ne preocupăm ca în toate domeniile să ne stea la dispoziţie,
în număr corespunzător, asemenea specialiști, care sunt totalmente la
un nivel european, și astfel să ne putem sprijini în îndeplinirea marilor
sarcini, în toate domeniile de activitate, în toate specialităţile, pe forţe
de primă mână. Din acest considerent, înaintez, concomitent, propunerile mele despre măsurile ce trebuie luate în interesul dezvoltării
știinţelor naturii și acest al doilea ţel va promova, după convingerea
mea și prezentele mele propuneri despre institutele maghiare din
străinătate și despre organizarea sistemului de instituţii știinţifice.”
(Propunerea lui Klebelsberg Kunó în Parlament, 1927)
„Patriotismul (…) maghiar proverbial are o mare slăbiciune și aceasta
este aceea că numeric e relativ mică acea pătură socială, care este
purtătoarea activă a acestui mare sentiment. Mai devreme, a fost mai
ales nobilimea mijlocie, azi este intelectualitatea maghiară și colectivitatea micilor agrarieni. Dar mai departe, sus, odată cu averea, scade
patriotismul, iar odată cu sărăcia, crește cosmopolitismul.
La jubileul de douăzeci și cinci de ani de la dualism, în 1892, și
mai apoi cu ocazia mileniului, mari procesiuni în costume de paradă
ale aristocraţiei au simbolizat naţionalismul maghiar. Astăzi nu prin
sărbători, ci doar prin concentrarea politicii sociale, politicii culturale,
politicii economice slujind interesul clasei de jos, a guvernării populare
și patriotismului putem fabrica acel uriaș liant care, precum spune și
imnul fascist: leagă de pământul patriei pe fiii patriei, pe patrioţi.
Aceasta este singura metodă care conduce la ţintă. Dacă neonaţionalismul maghiar nu poate câștiga masele maghiare pentru ideea
naţională și sentimentul naţional, (…) atunci nu poate încăpea îndoială
că internaţionalismul, care consideră Pământul ca o bilă unică, i se
va ridica deasupra.” (Klebelsberg Kunó, 1928)
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Denumiţi păturile sociale considerate de
Klebelsberg ca fiind purtătoare de importanţă primordială ale patriotismului! Evidenţiaţi conexiunea dintre avere și patriotism pe
care Klebelsberg a presupus că a descoperit-o!
Specificaţi în care dintre elemente trebuie să
se deosebească, după Klebelsberg, neonaţionalismul din secolul XX, de naţionalismul
maghiar, din secolul al XIX-lea! Prezentaţi,
conform autorului, cum se poate atinge ţelul
de mai sus! [S]
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ŞCOLARIZAREA POPULAŢIEI
Grup de vârstă, calificare şcolară

1920

1949
procente

Absolvenţii a 0 clase, dintre cei de 10 şi peste 10 ani

13,0

4,8

Absolvenţii a cel puţin 8 clase, dintre cei de 15 şi peste 15 ani

11,2

20,6

Cei care au absolvit cel puţin şcoala medie, dintre cei de 18 şi peste 18 ani

4,2

5,5

Cei care au studii superioare, dintre cei de 25 şi peste 25 de ani

1,7

1,7

Puncte de vedere

Prezentaţi în ce domenii a adus rezultate copleșitoare politica școlară a lui Klebelsberg! Dezvăluiţi spre ce cauze se
poate reduce stagnarea în unele domenii! [R]

În timpul crizei, în viaţa culturală maghiară a apărut o nouă grupare a intelectualităţii tinere: scriitorii poporaniști. Fiecare dintre scriitorii poporaniști, era gânditor independent și putem găsi câte un reprezentant al lor în
aproape întreg spectrul vieţii politice maghiare, de la extrema dreaptă la extrema stângă. Îi leagă, totuși, mai
multe trăsături caracteristice: considerau ca problemă de bază a societăţii maghiare grijile celui mai numeros
grup social, ale ţărănimii și vedeau și chezășia ridicării ţării în înălţarea acestui strat social. Pe cei mai importanţi
reprezentanţi ai săi (Németh László, Illyés Gyula, Tamási Áron, Veress Péter, Sárközi György), dincolo de problema
ţărănească, îi lega puternicul sentiment naţional. Acesta din urmă i-a pus poate, cel mai mult în contradicţie
cu viaţa literară a timpului care, în primul rând, era prezentă la Budapesta. Din această cauză, începând cu anii
treizeci, în ciuda legăturilor de bază ce-i uneau – respectul democraţiei, protejarea nevolnicilor etc. – așa-zișii
urbani și poporaniștii, precum și intelectualitatea ce se alinia în spatele lor, în numeroase chestiuni au ajuns
să se confrunte.

25

26
Foaia de titlu a cărţii lui Szabó Zoltán: Sărăcie lucie. Scriitorii poporaniști și tinerii intelectuali aderenţi la cercul lor, în interesul
descoperirii grijilor ţărănimii și a provinciei,
s-au orientat către provincie.
Mișcarea de cercetare a vieţii satelor a dus
la nașterea a numeroase romane și studii
sociografice.
Munca lor de dezvăluire a faptelor, critica
lor curajoasă, de multe ori fără milă, au
atras atacurile politicii culturale oficiale.
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„– Oare ar putea spune cineva, cum este posibil așa ceva? – a reflectat Endre
privind către tavan.
– Ce anume? - a întrebat profesorul.
– Păi asta, ce se întâmplă aici în Ardeal.
– Dacă chiar vrei să știi, eu îţi spun – s-a oprit bătrânul. – Pentru că în multe
nopţi de veghe mi-am pus întrebarea asta. Și, la urmă, am descoperit că totul s-a
întâmplat absolut logic, așa cum era de așteptat. Tragedia s-a năpustit peste noi
într-un vad gata pregătit: un asemenea vad pe care, timp de secole, maghiarul
și l-a săpat el însuși. Ba mai mult: l-au pus să și-l sape! Este clar de tot că această
tragedie de acum este ultima staţie a unui proces de otrăvire sistematică. Ne-au
infectat idoli degeneraţi, mumii majestuoase: Habsburgii. Din mila lui Dumnezeu,
așa au scuipat din Viena peste Ungaria bacilul, parcă și asta ar fi făcut parte din
etichetă. Și acum medicul poate stabili la patul bolnavului diagnosticul: e bolnav
capul, stomacul și sângele deopotrivă.
– Să luăm capul – a intervenit Uray.
– Da, păi să luăm capul. Deci spuneţi-mi: unde este în Europa o aristocraţie, ca
cea maghiară? Ca această vestită „clasă istorică” a noastră, a cărei șaptezeci de
procente nu vorbește, nu simte și nu-și amintește nimic în limba maghiară; ea care
înconjoară coloanele și pereţii palatelor unui împărat străin, timp de secole, ca
iedera; o clasă a cărei dorinţă supremă, e titlul și singur ţel, e rangul și; care s-a rupt
atât de tare din trupul naţiunii, încât își înjură în limbă străină propriul ţăran!”
(Tamási Áron: Cei cu blazon, 1931)
Specificaţi prin ce acuză Tamási Áron aristocraţia! Apreciaţi ce tablou zugrăvește
el despre aristocraţie! Comparaţi punctul de vedere al lui Tamási cu ideile lui Féja
Géza și Szabó Zoltán (p. 93–94)! [C]

Prezentaţi creaţiile mai importante ale mișcării de cercetare a satelor! Prezentaţi
cum apar în aceste opere, caracteristicile condiţiilor de viaţă ale ţăranilor! [C]
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18. Influenţele crizei economice mondiale în Ungaria
CONSECINŢELE ECONOMICE ALE CRIZEI Datorită
crizei economice internaţionale, economia maghiară
greu stabilizată în anii ’20, la sfârșitul deceniului, a fost
atrasă într-o criză profundă. Guvernarea a recurs la noi
împrumuturi externe, însă nu a avut succes. De asemenea, nu au adus rezultate nici constrângerile bugetare
și nici suspendarea amortizării creditelor externe.
Ca urmare a crizei, și producţia a regresat, crescând
în schimb șomajul. Posibilităţile de export s-au sistat,
consumul a scăzut. Cea mai gravă situaţie s-a înregistrat
în ramurile care produceau pentru export și în cele
supradimensionate pentru piaţa ţării: în siderurgie, în
construcţia de mașini, precum și în agricultură. Numeroși proprietari mici și mijlocii s-au ruinat, îndeosebi
aceia care și-au dezvoltat gospodăriile din credite. Cea
mai mică pierdere a putut-o contabiliza industria
ușoară (de exemplu fabricarea textilelor, industria de
pielărie), ba chiar a înregistrat o oarecare dezvoltare,
întrucât capacitatea sa a rămas mult sub piaţa naţională,
astfel prin sistemul vamal protecţionist încă și-a putut
crește producţia și efectivul de muncitori.
EFECTELE SOCIALE ȘI POLITICE ALE CRIZEI Ca urmare
a crizei, s-a deteriorat situaţia tuturor grupurilor sociale,
cu excepţia stratului social al marilor proprietari și al
marilor capitaliști. Șomajul a afectat greu muncitorimea
și categoriile sociale mijlocii: funcţionarii și intelectualii. Regresul producţiei agricole a ruinat mase de
mici proprietari și a târât într-o situaţie insuportabilă
proletariatul agrar.
Criza a sporit activitatea politică a maselor. Partidul
Social-Democrat, pentru prima oară după război și
revoluţii, a organizat la Budapesta o manifestaţie de
mase (1 septembrie 1930), pe care puterea a împrăștiat-o
cu brutalitate. Micii agrarieni s-au retras din Partidul
Unitar și au înfiinţat Partidul Independent al Micilor
Agrarieni. Atunci s-au raliat mișcării conducătorii de
mai târziu, de exemplu Tildy Zoltán, Nagy Ferenc și
Kovács Béla. Guvernarea, la alegeri, a aplicat faţă de
micii agrarieni o violenţă accentuată.
Din cauza mizeriei și a lipsei de perspectivă, asupra
societăţii a crescut influenţa forţelor extremiste, nu
demult împinse în plan secund. S-au format grupuri
de extremă dreaptă (de exemplu cei cu cruci cu
coasă), dar guvernarea se temea, în primul rând,
de organizarea comunistă. E adevărat că organizaţiile PCU, în anii douăzeci, au căzut rând pe rând,
dar s-au și reorganizat mereu. Partidul, în programul
său, considera și pe mai departe acapararea puterii
ca scop imediat. Când un atentator solitar (Matuska
Szilveszter) a aruncat în aer, sub acceleratul de Viena,
viaductul de la Biatorbágy (1931), guvernul, referinduse la pericolul comunist, a introdus legea marţială,
ceea ce a condus la executarea a doi comuniști și la
acţiunile de protest ale stângii europene.

Gömbös Gyula, care se prezenta cu un nou program
și un nou stil (1932).
Fostul ofiţer se ocupa cu politica încă din timpul
războiului, astfel că, ba colabora cu Bethlen, ba îi era
în opoziţie de dreapta. Gömbös a publicat un Plan
de muncă naţional format din 95 de puncte, în care
punea în vedere întărirea puterii de stat, ca în posesia
acesteia să dea avânt economiei și să creeze securitate
socială. Promitea reglementarea problemei pământului,
eradicarea șomajului, restricţionarea capitalului, chiar
și extinderea dreptului de vot. Scopurile, anunţate de
multe ori, erau în contradicţie între ele, însă promisiunile
demagogice și noutatea metodelor (plan atotcuprinzător,
largă propagandă) au influenţat favorabil opinia publică
în așteptare de schimbare. Încrederea câștigată a permis
un respiro guvernului.
Gömbös, după model italian, a făcut o încercare pentru controlul de stat al sferei muncii, pentru
armonizarea intereselor capitalului cu revendicările
muncitorești, pentru etatizarea sindicatelor (sistem
corporatist). Dar, împotriva capitalului și a sindicatelor,
nu a avut putere să-și execute planul.
POLITICA EXTERNĂ A LUI GÖMBÖS Ungaria, din
cauza dimensiunilor ei și a economiei deschise, nu a
putut învinge criza prin propriile puteri. Redresarea
economiei a adus-o avântul lent al economiei mondiale,
dar procesul a fost favorizat și de politica externă a
lui Gömbös. A luat legătura cu Germania nazistă, iar
cu ocazia vizitei sale personale la Hitler a obţinut ca
mai multe produse agricole maghiare să poată fi
furnizate pe piaţa germană. A ajuns la o înţelegere
asemănătoare cu Italia, ba chiar mai mult, a stabilit
relaţii diplomatice și cu Uniunea Sovietică.
În fruntea politicii externe a lui Gömbös a stat revizionismul. Tocmai de aceea dorea să se apropie și pe plan
politic de Hitler, în care – asemănător majorităţii contemporanilor – nu a recunoscut pe dictatorul care ruinează
lumea. Hitler atunci încă nu a promis sprijin. Gömbös,
pe lângă Germania nazistă, a încercat să se sprijine pe
Mussolini, care dorea să-și păstreze și pe mai departe
influenţa în bazinul Dunării. Așa s-a ajuns la semnarea
Procesului verbal de la Roma (1934), care întărea colaborarea economică și politică italo-maghiaro-austriacă.

CĂDEREA LUI GÖMBÖS Încrederea trezită de așteptări,
promisiuni și propagandă a scăzut cu încetul, atunci când
s-a dovedit eșecul Planului de muncă pentru Naţiune.
În interesul succeselor reformelor sale, Gömbös a făcut
o încercare de a-și spori puterea, a cărei chezășie a
văzut-o în crearea, după modelul italian, a unui partid
de mase. A reorganizat partidul de guvernământ (din
Partidul Unitar în Partidul Unităţii Naţionale). A luat
conducerea partidului de la Bethlen, ba chiar a reușit să
obţină de la guvernator și dizolvarea parlamentului. Mai
apoi, la alegeri (1935), aplicând o violenţă fără precedent,
FORMAREA GUVERNULUI GÖMBÖS GYULA Bethlen, și-a introdus propriii oameni în parlament.
după ce prin împrumuturi externe nu a putut rezolva
Însă tendinţele sale spre dominaţie și încercarea
situaţia, iar executarea măsurilor necesare nepopu- de a înfiinţa un stat corporatist asemănător celui
lare nu și-a asumat-o, a demisionat. Nici măsurile italian, l-au opus atât unei părţi considerabile a
restrictive ale urmașului său, Károlyi Gyula, nu au elitei politico-economice, cât și lui Horthy. Ei au
adus vreun rezultat, astfel Horthy, temându-se de văzut că, în Germania, naziștii au eliminat de la putere
adâncirea crizei sociale, l-a numit prim-ministru pe chiar și cercurile conservatoare de dreapta.
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De aceea, au considerat tendinţele de politică internă și externă ale lui Gömbös ca fiind periculoase
pentru sistem. Pe Gömbös, numai boala sa incurabilă
l-a salvat de la decădere. Horthy nu l-a mutat astfel de
la locul său pe omul bolnav, inapt pentru guvernare.
El a murit în calitate de prim-ministru (1936).
Activitatea lui Gömbös nu a trecut fără să lase urme.
A schimbat componenţa Adunării Naţionale, deputa-

ţii introduși de către el, în bună parte originari din
pătura de mijloc, mai deschiși spre extrema dreaptă, au conferit o forţă semnificativă. Un proces asemănător a avut loc în administraţia de stat și în armată (schimbare de gardă). Aceste schimbări, în
paralel cu câștigul de teren al naziștilor în Germania,
au deteriorat în măsură considerabilă șansele politicii antinaziste.

Arhiva
1

DEZVOLTAREA PE RAMURI A INDUSTRIEI MAGHIARE

CONSECINŢELE
ECONOMICE ALE CRIZEI
Precizaţi cum s-a
realizat schimbarea structurală în anii
douăzeci! Analizaţi cum
a atins criza unele ramuri
industriale! Evidenţiaţi
prin ce se poate explica
dezvoltarea continuă a
unor domenii! [R]

1913 *

1921

1924

1929

1933

1938

Industria textilă

100%

70%

121%

315%

358%

420%

Industria pielăriei

100%

82%

86%

132%

130%

201%

Industria alimentară

100%

70%

69%

95%

61%

83%

Producţia de făină

100%

51%

82%

95%

75%

91%

47%

23%

28%

26%

6%

4%

Siderurgia, industria metalurgică

100%

66%

50%

82%

45%

109%

Industria de maşini

100%

44%

36%

83%

33%

91%

Industria chimică

100%

52%

62%

108%

103%

160%

–

100%

130%

254%

264%

402%

Export din producţia de făină

Producţia de energie electrică
*Pe o suprafaţă comparabilă

[%] indicele preţurilor

[%]
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produse industriale

80
100

60

116
cereale
76

40
20

Producţie industrială

50

Preţuri agricole
Efectivul celor ce prestează muncă productivă în
industria mecanizată şi industria manufacturieră
Efectivul angajaţilor în industrie şi transporturi

0
1929

1931

1933

1935

Efectul crizei asupra industriei și agriculturii

30

[[anul]
]
1937

Comparaţi situaţia agriculturii și a industriei
din timpul crizei și de după criză! Explicaţi
cum a influenţat criza formarea categoriei
angajaţilor! Pe ce bază îi deosebește graficul
pe angajaţi! [C]

4
5

1913

1928 1930 1933

Foarfeca agrară în Ungaria (1913 – 1933)
Stabiliţi cum s-au modificat preţurile
agricole și industriale în perioada crizei
economice! Precizaţi cum s-au modificat,
unul faţă de celălalt, cei doi indici de preţuri
în perioada prezentată! Definiţi, pe baza
ilustraţiei, semnificaţia expresiei de foarfecă
agrară! [C]

„În decursul crizei economice, apărute ca urmare a preţurilor
scăzute ale grâului, agricultorii oricât și-au redus pretenţiile, au
fost nevoiţi să recurgă la împrumuturi ca să se poată achita de
sarcinile publice și să-și poată satisface cele mai elementare necesităţi. Dar chiar și pe
Explicaţi de ce este agricultorul care a solicitat cel mai mic credit, îl târau înspre vârtej sarcinile mult prea
deosebit de peri- crescute ale dobânzilor. Decăderea multora a fost cauzată de ratele ce trebuiau plătite
culoasă pentru sistem pentru mașinile și utilajele agricole cumpărate, pe vremea posibilităţilor mai bune de
deteriorarea condiţiilor valorificare a recoltei, dar mai ales de creditorii neîndurători ai acestora. (…) Așa au ajuns
de viaţă ale păturilor și ajung în ritm alert gospodarii noștri, prin creanţele multiplu sporite de cheltuielile de
mijlocii! [O]
avocaţi, de proces și execuţie.

Funcţionar șomer căutând
serviciu
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Situaţia e și mai îngreunată de împrejurarea că, în libera circulaţie,
abia de-și schimbă proprietarul un lot de pământ sau o casă, și tot așa
nu sunt cumpărători la licitaţii, pentru că nimeni nu are atâţia bani ca
să poată cumpăra azi imobile. Din aceste motive, preţurile imobilelor
au scăzut incredibil, iar cele vândute sunt cumpărate la preţuri derizorii – propriu-zis de batjocură – de creditori sau, în cele mai multe
cazuri de înșiși avocaţii executori ai cheltuielilor avocăţești, (…) nu
ne putem mira că oamenii amărâţi văd deja direct un inamic intern
în armata fiscalităţii.” (Raportul prefectului judeţului Csongrád, 1930)
Stabiliţi care dintre caracteristicile crizei au lovit ţărănimea! Precizaţi
care grupe ale agricultorilor au fost atinse cel mai tragic de criză! [R]

„Teoria Partidului Social-Democrat, pe baza aprecierii false a situaţiei și a sarcinii istorice, desemnează în fortificarea capitalismului
„drumul de ieșire” din criză.
(…) Adică vorbesc ei despre revoluţie. Când pornesc la alegeri. Fost lucrător la terasamente, acum șomer, cu familia
Dar „lupta” dreptului de vot, reînnoită ca manevră „de stânga”, este
Explicaţi de ce a devenit disperată situslujirea burgheziei! Oare există azi în Ungaria vreun asemenea paraţia
proletariatului agrar în timpul crizei!
tid burghez, care să nu „revendice” la fel, mai multă sau mai puţină,
reformă a dreptului electoral? Până și Gömbös accentuează că „nu Precizaţi de ce trebuie să-l urmeze familia pe
cel aflat în căutare de lucru! [R]
este rezervat” în privinţa aceasta.
Învăţătura? – Rolul Partidului Social-Democrat în Ungaria de mult,
de câteva decenii, este contrarevoluţionar.
(…) Dacă social-democraţia de dreapta reușește să înfrângă unele
conflicte, pentru moment, împiedică cu succes unificarea luptelor și
ridicarea lor la un grad superior – masa și măsurile luptelor dovedesc
hotărârea crescută de luptă a maselor.” (Din articolul periodicului PCU,
Társadalmi Szemle [Revista Socială], 1932)

6
7
8

Stabiliţi relaţia PCU cu social-democraţia! Prezentaţi în argumentaţia articolului de mai sus care anume este ţelul principal urmărit!
Precizaţi cum anume aprecia PCU situaţia politică apărută ca urmare a
crizei! Specificaţi ce considera PCU ca fiind sarcină actuală! [S]

„Muncitori! Șomeri! Tovarăși! Partidul comuniștilor din Ungaria vă
cheamă nu la o plimbare liniștită, ci la o manifestaţie curajoasă, de
luptă, la întâi septembrie, orele amiezii, pe Bulevardul Mare [Nagy
körút] !
Demonstraţi cu vechea îndârjire curajoasă.
Muncă! Pâine! Ajutor de șomaj de stat, în sarcina capitaliștilor!
Dispensă de chirii!” (Din foaia volantă a PCU, 1930)
Stabiliţi ce scop a avut PCU prin această demonstraţie! Prezentaţi
ce rol au revendicările concrete din cadrul manifestului! Comparaţi
toate acestea cu critica adresată social-democraţiei în cadrul Revistei
Sociale! [C]

Budapesta, 1 septembrie 1930. Mișcarea a fost organizată
de social-democraţi și a fost destinată a fi o demonstraţie
pașnică. Comuniștii i-au antrenat pe oamenii exasperaţi din
cauza șomajului și a mizeriei într-o demonstraţie de luptă.
Precizaţi ce comportament a avut poliţia
faţă de manifestanţi! Comparaţi evenimentele demonstraţiei cu ţelurile PCU! [O]

9
10
11

Afișul PCU din timpul crizei
Stabiliţi care este legătura
dintre afiș și explozia de la
Biatorbágy! [R]

Viaductul aruncat în aer de la Biatorbágy.
Podul a fost aruncat în aer, tocmai când
peste el trecea acceleratul de Viena.
Autorul atentatului: Matuska Szilveszter,
care a lăsat la faţa locului următorul
mesaj: „Muncitori! Dacă nu aveţi drepturi,
atunci noi le vom obţine prin forţă de
la capitaliști! În fiecare lună veţi auzi de
noi…” Regimul – deși s-a convins că nu
PCU stă în spatele iniţiativei – a introdus
legea marţială și a executat doi
conducători comuniști.
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14

„1.Scopul politicii noastre
Scopul politicii noastre este fortificarea naţiunii maghiare,
asigurarea celei mai mari bunăstări morale și materiale,
posibile de realizat, pentru toţi membrii naţiunii.
Întrucât acest scop se poate realiza numai în cadrul unui stat naţional independent stabilit pe baze solide, lucrând cu scopuri determinate și condus de o voinţă
centrală, constituţională puternică, considerăm, ca sarcină imediată a politicii
noastre, construirea statului naţional cu scop în sine. (…)
3. Revizuire, drepturi minoritare, cooperarea statelor dunărene
Ne străduim cu toate mijloacele pașnice, ca tratatul de pace să fie luat sub
revizuire, în spiritul dreptului și al dreptăţii. Punem accent pe totala validare a
drepturilor minoritare, și nu ne opunem colaborării statelor dunărene.
4. Parlament
Dorim un asemenea parlament care să fie oglindirea fidelă a opiniei publice naţionale, iar, pe lângă aceasta, reprezentantul tuturor structurilor [sociale] ale ţării.
5. Drept de vot
Considerăm necesară reforma dreptului de vot pe baza validării principiului de
vot secret, dar cu cea mai considerabilă apărare a marilor interese naţionale. (…)
11. Administraţie
Dorim o administraţie bună, ieftină, rapidă și pătrunsă de dragoste faţă de popor,
care cântărește pentru toţi cu măsură egală și se conformează strict capacităţii
cetăţenilor de toleranţă a greutăţilor. (…)
16. Reglementarea salariului funcţionarilor publici și a pensiei
Dorim să reglementăm chestiunea salariului funcţionăresc și a pensiei.
18. Sporirea posturilor mai mici
Considerăm asigurarea viitorului și a afirmării tineretului maghiar ca una dintre
cele mai urgente sarcini naţionale și sociale, de aceea și în cadrul administraţiei
de stat ne vom strădui ca prin demontarea posturilor mari și prin urmărirea principiilor de raţionalizare să sporim mai degrabă posturile mici. (…)
21. Asigurarea solidităţii monedei pengő
Dorim să asigurăm cu toate mijloacele soliditatea monedei pengő. (…)
25. Sistemul de impozite și taxe
Dorim un sistem de impozite și taxe care să ţină seama din ce în ce mai mult de
aspectele/considerentele vieţii economice și mai ales ale producţiei, pe lângă aceasta,
să asigure purtarea sarcinii publice drept și echilibrat și, pe cât posibil, simplu. (…)
34. Proprietatea privată și capitalismul
Dorim să ne menţinem economia naţională pe principiul proprietăţii private și
în
cadrul
formelor de producţie capitaliste. Excrescenţele acestuia din urmă, dăuGömbös Gyula: „Sentimentul și intenţia mea
este că trebuie remodelat sufletul întregii nătoare pentru întreaga naţiune, ne străduim să le tăiem cu mână forte. (…)
37. Concordanţa dintre producţie și consum
naţiuni …” Declaraţiile sale și adesea purDorim să rezolvăm armonizarea producţiei și a consumului nostru, respectiv
tata uniformă de odinioară l-au făcut să se
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale naţiunii nu prin degradarea nivelului de trai
asemene dictatorilor contemporani
al maselor, tocmai ca prin încurajarea tuturor forţelor de producţie, prin organizare corespunzătoare și prin dirijarea activităţii noastre conform necesităţilor, să
Specificaţi care dictator con- producem cât mai multe valori reale (…).
temporan i-a servit drept
47. Reconversia gradată a producţiei noastre agricole
model lui Gömbös! Analizaţi de
Dorim să ne transformăm gradat producţia agricolă. Pe de o parte, spre ramuri
care factori au fost încurajate de producţie potrivite să asigure hrana unor mase mai mari, capabile de export,
intenţiile politice ale lui Gömbös pe de altă parte spre ramuri productive care furnizează materie primă producţiei
și care factori le-au împiedicat! [R] noastre industriale. (…)
51. Politica noastră de colonizare
Pentru a favoriza alcătuirea sănătoasă a împărţirii proprietăţilor, ne vom strădui
la iniţierea și executarea unei politici sănătoase de colonizare. În aceste eforturi,
având în vedere interesele naţionale mai înalte, vom avea grijă ca, eficacitatea
și continuitatea producţiei să nu sufere nici o știrbire.” (Fragmente din Planul de
muncă pentru Naţiune al guvernului Gömbös, 1932)
Ordonaţi, în tabel, temele și
punctele care figurează în
planul de muncă! Evidenţiaţi domeniile în care observăm abateri
de la politica epocii bethleniene!
Specificaţi pentru care categorii și
grupuri sociale promite planul o
schimbare favorabilă! Prezentaţi
care sunt acele părţi ale planului
care sunt generale și ar putea
figura aproape în programul tuturor guvernelor! Specificaţi în
ce constă însemnătatea acestor
părţi! [C]

15
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FORMAREA GUVERNULUI
GÖMBÖS GYULA

POLITICA EXTERNĂ A LUI
„I. Proces verbal
GÖMBÖS
Prim-Ministrul Regal din Ungaria, Cancelarul Federal al Republicii Austriece și Șeful de Guvern al Majestăţii Sale, Regele Italiei, în acea străduinţă,
pe baza respectului pentru independenţa și drepturile tuturor statelor hotărăsc să
contribuie la menţinerea păcii, respectiv la reconstrucţia economică a Europei;
convinse fiind că, conlucrarea în această direcţie, a celor trei guverne va crea
condiţiile materiale pentru colaborarea mai largă cu alte State, pentru atingerea
scopurilor mai sus fixate, se obligă ca, în toate chestiunile care-i interesează în
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mod deosebit, mai ales în chestiuni cu caracter general, se vor consfătui în acel
scop ca în spiritul tratatelor de prietenie existente între Ungaria și Austria, Ungaria și Italia, Austria și Italia, tratate care se bazează pe recunoașterea existenţei a
numeroase interese comune, să-și armonizeze politica îndreptată spre favorizarea
colaborării reale între statele europene, în special între Ungaria, Austria și Italia.
(…) Gömbös, Dollfus, Mussolini” (Așa-numitele Procese verbale de la Roma despre
colaborarea dintre Ungaria, Austria și Italia – Roma, 1934)
re
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Politica externă a
Ungariei în anii ’30

PO LO NIA

ALBA NIA

ELVEŢIA

EH

Stabiliţi ce intenţie politică formulează procesul
verbal!Evidenţiaţi ce intenţii au
condus Italia în semnarea tratatului! Indicaţi ce anume a condus politica externă maghiară la
semnarea tratatului! Precizaţi ce
anume a asigurat tratatul pentru
Austria! [S]

GRECIA

TURCIA

„Noi guvernăm cu mână forte o asemenea Ungarie naţională, care privește
întotdeauna cu anumite speranţe și simpatie către Berlin. Socotesc că este și
în interesul Germaniei ca această simpatie să nu fie nicicum tulburată de relaţii
economice nesigure. În schimb, acea împrejurare că produse agricole maghiare,
în ultima vreme, nu ajung deloc sau doar într-o cantitate redusă, în Germania,
deja dă ocazie unor asemenea voci care (contrar politicii urmate de mine) critică
politica mea legată de Germania și nu chiar fără temei. Excelenţa Voastră, desigur,
a primit informaţia că am luat măsuri împotriva ziarului evreiesc – apărător al rasei,
care a atacat-o pe Excelenţa Voastră și Germania. (…)
De aceea aș dori să solicit urgent ca guvernul german să decidă că ne vine în
ajutor în problemele de export agrar. (…)
Consider că Excelenţa Voastră, asemănător mie, simte necesitatea unei mai
strânse colaborări prietenești. Acest scop îl servește și scrisoarea mea, pe care o
adresez nemijlocit Excelenţei Voastre, în speranţa că noi, vechi camarazi de arme,
apărători ai rasei, care trăim în aceeași concepţie de viaţă, ne vom înţelege și ne
vom sprijini reciproc inclusiv în domeniul economic. (…)” (Scrisoarea lui Gömbös
Gyula adresată lui Adolf Hitler, 22 aprilie 1933)

Precizaţi ce factori au determinat coordonatele politicii externe maghiare! Clarificaţi
legăturile dintre interesele de
politică externă și de economie
externă! [S]

Perioada guvernării lui
Gömbös Gyula este calificată, în numeroase cărţi,
ca fiind epocă fascistă. Mai
corect spus, este un regim
semifascist sau profascist.
Alţii consideră și această
epocă drept parlamentarism limitat, întrucât nici
sub guvernarea lui Gömbös
nu au luat fiinţă criteriile de
bază ale fascismului, adică
ale nazismului: partidul de
mase, statul totalitar, sistemul partidului unic etc.
În același timp, faţă de
democraţiile parlamentare,
dreptul de vot era mai limitat, opoziţia nu avea nici o
șansă la câștigarea puterii,
iar statul dispunea de o
autoritate mai importantă în comparaţie cu legile
scrise.

Puncte de vedere

OLANDA
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„ Gömbös Gyula (…) ca un om binecuvântat cu o vie fantezie, căruia îi plăcea să
ţină cuvântări și să polemizeze, care avea și un temperament pătimaș, se bucura
de un mare sex-appeal politic; prietenii, cu care de altfel uneori trata cam pe
scurt, se entuziasmau pentru el și erau sub vraja personalităţii sale; nici inamicii
politici nu-l urau, pentru că în viaţa particulară știa să fie plăcut și cu ei. Îl animau
ambiţii nemăsurat de mari, dar avea și simţul serios al vocaţiei. Își iubea neamul
și naţiunea și ţesea mari planuri în interesul lor. Necazul era doar că, pe de o
parte, îi lipseau cunoștinţele temeinice pentru conducerea naţiunii, experienţa și
orizontul larg pe care le poate oferi doar studierea profundă a străinătăţii și care
este baza unei judecăţi sigure; astfel adeseori construia „castele în Spania”, alerga după himere. (…) Îi plăcea și aplica în politică, drept instrumente, complotul,
societăţile secrete, organizaţiile tainice. (…) Nu avea încredere în parlamentarism,
nici nu-i plăcea parlamentul și considera că pentru asigurarea intereselor naţiunii,
în afara adunării naţionale, mai este nevoie de alte asemenea organizaţii care,
Însumaţi, din text, care sunt
dacă parlamentul ar da din nou faliment, ele în sine ar fi suficient de puternice
însușirile pozitive și negative
ca să apere interesele naţiunii. (…)
ale lui Gömbös, conform părerii lui
El a fost acela, sub care politizarea a început și în sfera corpului ofiţeresc. Bethlen! Ce condamnă, mai ales
Gömbös, ca veritabil soldat și-a plasat numeroși colegi ofiţeri în fruntea unor Bethlen, în politica lui Gömbös!
importante sfere de activitate în guvernarea civilă sau ca santinelă în interiorul Apreciaţi dacă reiese din text fapunor ministere de resort. (…)” (Din memoriile lui Bethlen István, despre preluarea tul că ar fi vorba despre un inamic
politic al lui Bethlen? [R]
puterii de către mișcarea „Crucile cu săgeţi”, 1944)
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19. Străduinţe şi constrângeri înainte de al Doilea Război Mondial
SCHIMBAREA SITUAŢIEI DE POLITICĂ EXTERNĂ Ulterior crizei economice mondiale, sistemul de putere
realizat la Versailles s-a prăbușit. În Europa de Mijloc,
influenţa Germaniei creștea treptat. După războiul
din Abisinia, și Italia a recunoscut primatul Germaniei.
Puterile apusene, ducând o politică de împăciuire, au
abandonat statele mici pe care tot ei le-au susţinut
iniţial. Guvernele ţărilor din acest areal – cu excepţia
Cehoslovaciei, pe care de la început naziștii o ameninţau în existenţa sa – au fost nevoite să se apropie
de Germania, într-o formă sau alta.
Avansarea germană a fost ușurată de faptul că sistemul de la Versailles nu a soluţionat definitiv situaţia
statelor mici, iar, în aceste condiţii, germanii au exploatat divergenţele existente pentru a-și atinge scopurile.
Situaţia statelor mici din acest spaţiu a fost deteriorată
și din cauza faptului că Uniunea Sovietică, care se
întărea tot mai mult, reprezenta aceleași pericole,
dinspre răsărit, la fel ca și Germania, dinspre apus. În
cazul multora dintre aceste state, situaţia s-a înrăutăţit
din aceleași cauze: cucerirea puterii de către forţele
extremiste și pierderea independenţei.
EXPERIMENT DE DISTANŢARE După moartea lui
Gömbös, forţele ce stăteau în spatele lui Horthy și
Bethlen și-au manifestat dorinţa pentru o schimbare de
direcţie în politica externă. Această sarcină a primit-o
noul prim-ministru, Darányi Kálmán (1936-1938).
Pe lângă bunele relaţii întreţinute cu Germania, el a
încercat să se apropie de forţele occidentale și de
Italia. A decis să pună capăt experimentului practicat
de către Gömbös, a deschis un spaţiu mai liber mișcărilor de stânga și s-a ridicat împotriva extremei drepte,
în curs de consolidare.
În faţa pericolului de război din ce în ce mai iminent, precum și în faţa procesului de înarmare, tot
mai accelerat în Europa, Ungaria dispunea încă de
acea armată definită de către Pacea de la Trianon, incapabilă și de îndeplinirea funcţiilor de apărare. După
punerea în aplicare a Anschlussului, chiar și statele Micii
Antante au recunoscut dreptul Ungariei la înarmare,
întrucât aceasta a renunţat la aplicarea forţei. Darányi,
cu așa-zisul program de la Győr (1938), a trecut la
înarmare (pentru aceasta s-a destinat suma de 1 milion
de pengő). În zadar s-a realizat în decurs de doi ani
planul anunţat pe cinci ani. Rămânerea în urmă timp
de decenii nu a putut fi recuperată. Armata maghiară
a rămas anacronică și pe mai departe, fiind în măsură
să participe la un posibil război cu artilerie, cu atelaje,
husari și unităţi care se deplasau pe biciclete. Această
forţă militară neînsemnată a diminuat semnificativ
spaţiul de mișcare al politicii maghiare.
Darányi nu a putut păstra direcţia fixată: s-a apropiat
tot mai mult de Germania și a fost nevoit să cedeze în
faţa extremei drepte. Prin Anschluss, Reichul German a
devenit deja vecinul din partea de vest a ţării. Guvernul
era influenţat și de faptul că succesele germane sporeau, iar în Ungaria creștea de asemenea prestigiul
naziștilor. În aceste condiţii, tot mai mulţi socoteau că,
în viitor, Germania va hotărî politica spaţiului. În faţa
pericolului de extremă dreaptă ce se întărea, grupările
conservatoare ale păturii conducătoare au considerat
ca fiind necesară întărirea atribuţiilor juridice ale
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guvernatorului: adunarea naţională nu-l putea trage
la răspundere pentru faptele de serviciu, iar în justiţie
a primit de două ori pe câte o perioadă de șase luni
dreptul de veto cu amânare (1937).
DERIVĂ ÎN CONTINUARE După ce Darányi nu a îndeplinit speranţele legate de persoana sa, Horthy l-a
numit pe Imrédy Béla – bancherul considerat prieten
al englezilor – ca prim-ministru (1938-1939). Însă, în
curând, Imrédy a trecut la o orientare germană și mai
puternică. Nu întâmplător: în zonă, influenţa germană
a devenit tot mai apăsătoare. Succesul politicii externe maghiare construite pe revizionism depindea tot
mai mult de ajutorul Germaniei, iar acest fapt a făcut
imposibilă apropierea de puterile occidentale.
În decursul vizitei sale la Berlin, Imrédy, împreună
cu Horthy, încă a refuzat apelul lui Hitler la o acţiune
împotriva Cehoslovaciei. În același timp, a cedat și
pretenţiilor germane: a făcut să fie acceptată de către
adunarea naţională așa-numita primă lege evreiască
(1938) care, renunţând la egalitatea în drepturi, a limitat
la 20%, în mai multe cariere intelectuale, proporţia
cetăţenilor maghiari de religie izraelită. (I-au separat
pe evrei pe baza religiei.) Pe lângă acestea, Imrédy
a lăsat teritoriu mai mare influenţei naziste printre
germanii din Ungaria (Volksbund).
PRIMUL ARBITRAJ DE LA VIENA La Conferinţa de la
Müchen (septembrie 1938), decizia despre pretenţiile
teritoriale maghiare și poloneze faţă de Cehoslovacia
a fost lăsată în seama tratativelor bilaterale, dar o
altă înţelegere nu s-a născut. Polonezii au ocupat,
printr-o acţiune militară, împrejurimile Teschenului,
iar referitor la pretenţiile Ungariei, s-a născut o hotărâre a marilor puteri. În Primul arbitraj de la Viena,
Germania și Italia – întrucât francezii și englezii au
prezentat lipsă de interes în această chestiune – au
atribuit Ungariei teritoriile locuite de maghiari în
Cehoslovacia (2 noiembrie 1938).
Intrarea trupelor maghiare a fost primită cu un
entuziasm debordant, atât de populaţia teritoriilor
în cauză (82% erau maghiari), cât și de poporul din
ţara mamă. În același timp, revizionismul realizat prin
bunăvoinţa germanilor, a întărit și pe mai departe
influenţa naziștilor.
SITUAŢIA ÎN POLITICA INTERNĂ În ţară, paralel cu
întărirea influenţei naziste, se desfășurau două procese
contradictorii: pe de o parte și-au înălţat glasul forţele
ce se opuneau pericolului nazist, pe de altă parte s-a
întărit extrema dreaptă.
Încă în anul 1937, a luat naștere, printr-o largă solidaritate, prin participarea în primul rând a scriitorilor
poporaniști, a intelectualilor de stânga și a comuniștilor,
Frontul din Martie care, evidenţiind democraţia și
independenţa din tradiţiile de la 1848, atrăgea atenţia
asupra pericolului nazist. În curând, guvernul i-a făcut
funcţionarea imposibilă, dar mișcarea intelectuală și-a
făcut auzit glasul chiar și ulterior de aceasta.
Ca unul din mai multele organizaţii de extremă
dreapta, s-a format Partidul Voinţei Naţiunii (1935), care
mai târziu s-a făcut cunoscut sub numele de Partidul
Crucilor cu Săgeţi. Conducător al grupării a devenit un
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ofiţer pensionar, Szálasi Ferenc care, în urma intervenţiilor guvernamentale împotriva extremei drepte a ajuns
la închisoare de două ori. Szálasi a elaborat ideologia
hungaristă, obscură și construită pe demagogia naţională, respectiv socială, aflată pe fond rasist. Cei din
grupare – prin sprijin material nazist și prin introducerea
votului secret (1938) – în ajunul războiului (1939) au obţinut 19% din mandate în adunarea naţională maghiară.
Imrédy Béla, recurgând la o deschidere spre extrema
dreaptă, aplicând demagogia naţională și socială, a
anunţat o „miraculoasă revoluţie” proguvernamentală.
Organizându-și adepţii în Mișcarea Vieţii Ungare, el
dorea să realizeze un partid de masă. Avea nevoie de
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acesta și pentru că, în modul tradiţional (în parlament),
nu și-a putut realiza planurile. Atunci când a vrut să
introducă o guvernare prin ordonanţe, Adunarea
Naţională a votat împotrivă. A demisionat, dar Horthy
l-a solicitat din nou la conducerea guvernului, însă a
pierdut încrederea guvernatorului și a păturii conducătoare conservatoare. În final, a fost nevoit să demisioneze
pentru că s-a dat publicităţii cum că, printre ascendenţii
săi, este și un străbunic de religie izraelită.
Regentul, pentru realizarea programului politic
deja de două ori deraiat (bună relaţie cu germanii și
apropiere de Apus), l-a numit prim-ministru pe foarte
experimentatul Teleki Pál (1939-1941).

Arhiva
„Așa după cum a fost parte a politicii noastre în cele 12 luni
SCHIMBAREA SITUAŢIEI
trecute, adică încurajarea acestor tratative între Ungaria și
DE POLITICĂ EXTERNĂ
Mica Antantă, tot așa ar trebui să luăm în consideraţie ce
ar însemna pentru noi crearea unui asemenea bloc politic, care este apt pentru
împotrivire faţă de agresiunea sau atracţia Germaniei. Nici nu poate intra în discuţie
timiditatea Ungariei privitoare la noua situaţie formată faţă de Imperiu, hotărârea
Iugoslaviei de a urma o politică de neutralitate, și impresia generală, că România
nu se va grăbi în ajutorul Cehoslovaciei. Se arată astfel că o combinaţie care este
realizabilă, nu va influenţa marile puteri.” (Dintr-o notă internă a ministrului de
extern englez, martie, 1938)

Stabiliţi ce demersuri diplomatice se pot observa în faţa câștigului teritorial al
Germaniei! Explicaţi de ce acestea au suferit un eșec! [R]

Denumiţi, în notă, despre
crearea cărui bloc este vorba!
Evidenţiaţi de ce autorul crede
lipsită de perspectivă realizarea
acestuia! Definiţi ce caracteriza,
mai înainte, politica puterilor apusene în zonă! Analizaţi în ce raport
se află aceasta cu situaţia formată!
Motivaţi-vă constatările! [O]

Bazinul Dunării în ajunul celui de al
Doilea Război Mondial
Export în 1937
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Stabiliţi în ce probleme s-au
înţeles părţile! Relevaţi ce
schimbări politice au condus la
nașterea înţelegerii! Indicaţi în ce
probleme nu s-au putut înţelege!
Evidenţiaţi cauzele acesteia! [R]

„Consiliul Permanent al Micii Antante a constatat cu satisfacţie
că tratativele duse cu Ungaria au făcut posibilă încheierea
de asemenea înţelegeri, care conţin renunţarea la aplicarea
oricăror instrumente de forţă între Ungaria și Mica Antantă, precum și recunoașterea, din partea celor trei state, a egalităţii în dreptul la înarmare al Ungariei.
De-a lungul tratativelor al căror scop era pregătirea terenului în interesul dezvoltării în continuare a bunelor relaţii de vecinătate între statele Micii Antante
și Ungaria, anumite chestiuni au rămas încă în suspensie și de aceea publicarea
înţelegerii amintite nu a putut avea loc încă. Dar statele Micii Antante și Ungaria
s-au înţeles în aceea că, la Bled, Consiliul Permanent al Micii Antante, iar la Budapesta guvernul maghiar, vor face public un comunicat cu text identic, în care vor
face cunoscută situaţia prezentă a tratativelor în chestiune. Consiliul Permanent al
Micii Antante, exprimându-și bucuria pentru rezultatele de mare importanţă deja
atinse, își exprimă speranţa că, mulţumită spiritului de înţelegere reciprocă care ia
în consideraţie nu numai interesele statelor în cauză, ci și ale regiunii Dunărene,
nașterea înţelegerii definitive nu va întârzia mult.” (Raport oficial despre Conferinţa
de la Bled a Consiliului Permanent al Micii Antante, august 1938)

4

Stabiliţi ce schimbări de bază
au avut loc în 1939, privind
problema apărării patriei! Dezvăluiţi motivele schimbărilor! [R]

„Obligaţia de a fi recrut/tânăr premilitar
§6. Formarea de recrut – care este unul din instrumentele educaţiei tineretului
maghiar – are scopul de a pregăti în trup și suflet tineretul pentru măreţele sarcini ale
apărării patriei, pe calea educaţiei întru virtuţile militare maghiare tradiţionale.
§7. Fiecare tânăr cetăţean maghiar, începând cu luna septembrie, ziua 1 a anului
în care împlinește doisprezece ani, și până ce își începe serviciul militar efectiv
sau până ce i se stabilește definitiv inaptitudinea pentru serviciul militar. (…)
§19. (1) Serviciul militar este general, iar acela, conform reglementărilor prezentei legi, trebuie efectuat de către toţi bărbaţii cetăţeni maghiari.
(3) Serviciul militar începe din 1 ianuarie a anului în care cel obligat la serviciul
militar împlinește optsprezece ani și ţine până la 31 decembrie a anului în care
împlinește șaizeci de ani.

EXPERIMENT DE
DISTANŢARE

§87. Indiferent de sex, toate
persoanele care au împlinit
patrusprezece ani și nu au
trecut de șaptezeci de ani, sunt
obligate să presteze o muncă
potrivită capacităţilor fizice și
intelectuale, în interesul apărării patriei.” (Legea despre apărarea patriei, 1939)

5

Intrarea unităţilor maghiare cu biciclete
în Ipolyság, la 1938
Caracterizaţi înzestrarea
soldaţilor și comparaţi-o cu
cerinţele vremii! Explicaţi cauzele stării de fapt existente! [O]

6
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„(…) Partidul Voinţei Naţiunii (PVN) fixează sensul teoretic și practic, în sistemul său de stat, al ideilor sociale
în următorul principiu de bază:
Socialismul este sistemul comunităţii de tovarăși și
soartă a popoarelor, în care viaţa noastră morală, intelectuală și materială este
bazată pe îndeplinirea datoriei cerute de suveranitatea de stat și edificată pe
faptul curat izvorât din credinţa conștientă, pentru a se putea câștiga dreptul la
meritata continuare a vieţii publice și individuale conștiente. (…)
PVN vrea să creeze din nou Pământul Străbun. Menirea Pământului Străbun:
Autoritate de echilibru între est și vest, nord și sud, în suveranitatea căreia
diverse popoare alcătuiesc o naţiune de rang superior, revendicată de Dumnezeu
și natură, în interesul păcii și puterii de stăpânire a pământului Europei. (…)
DERIVĂ ÎN CONTINUARE –
SITUAŢIA
ÎN POLITICA INTERNĂ
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II. Între cele două războaie mondiale
22. Vrem și pretindem reglementarea constituţională definitivă, conformă cu
interesele statului a chestiunii evreiești, definirea constituţională a evreului ca
rasă, antrenarea sa în proporţie numerică în viaţa și munca statului;
suprimarea pentru totdeauna a imigraţiei evreilor;
expulzarea de pe teritoriul statului a acelor evrei, care au primit permis de stabilire,
certificat de cetăţenie sau naturalizare după 1 august 1914, care nu au fost pe linia
de bătălie în războiul mondial, care încalcă, eludează, stânjenesc sau zădărnicesc
legile adoptate de stat, indiferent când s-au stabilit pe Pământul Străbun.
Pretindem eradicarea nemiloasă a spiritului evreiesc ce se manifestă pe toate
tărâmurile, edificarea practică a spiritului creștinesc fără de compromis.
23. Vrem rezolvarea chestiunii muncitorești stabilită pe baze sociale, în apărarea reciprocă a intereselor angajatorului și muncitorului, tratarea muncitorului
ca persoană naturală beneficiară de parte de profit din profitul întreprinderii, și
dispunând de drept la pensie;
ștergerea sindicatelor și grevei, instituirea arbitrajului muncii în cadrul reprezentanţei de interes. (…)
27. Vrem și pretindem reorganizarea modernă a creditării, contopirea instituţiilor bancare și creditoare, alături de situarea lor sub control de stat și alături de
o sferă economică de influenţă restricţionată strict la creditare.” (Din programul
Partidului Voinţei Naţiunii, 1935)
„1. Ca urmare a politicii sectare a conducerii de până acum și pentru că această
conducere a validat doar cu rezerve linia directoare tactică aprobată la al VII-lea
Congres al Cominternului (1935), PCU s-a izolat de mase. Pe de o parte, pentru
aceste fapte, pe de altă parte în legătură cu aceea că partidul a fost dezorganizat
și dezmembrat din interior de activitatea provocatoare a dușmanului de clasă, în
PCU a survenit o gravă criză. Pornind de la acest fapt, cea mai importantă sarcină a
PCU este să scape de toate rămășiţele sectarismului, să aplice hotărât, într-un mod
conform cu condiţiile date din Ungaria, linia directoare a politicii de masă desemnată
de către congresul al VII-lea și să înceapă reorganizarea corespunzătoare a partidului.
2. În interesul îndeplinirii acesteia, PCU în primul rând trebuie să-și schimbe relaţia
de până acum ce îl lega de sindicate și de Partidul Social-Democrat din Ungaria.
Relaţia PCU și a Partidului Social-Democrat din Ungaria în mod necesar trebuie schimbată astfel ca, comuniștii să nu intre iar în mod excepţional – ca până
acum – în Partidul Social-Democrat, ci sistematic, și acolo să nu se străduiască la a
rupe în două partidul, ci ca să prindă rădăcini în acest partid și din punct de vedere
organizatoric, și – în primul rând sprijinindu-se pe sindicatele afiliate Partidului
Social-Democrat – să lupte pentru validarea politicii proletare corecte, prin ceea
ce acest partid poate deveni partidul adevăratei lupte de clasă proletare.”
(Hotărârea conducerii PCU, 1936)
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Stabiliţi ce caracterizează
modul de folosire al cuvintelor din text! Dezvăluiţi care
poate fi rolul acestuia! Nominalizaţi influenţa căror idei o putem
observa în text! Prezentaţi cum
se interconectează aceste idei!
Explicaţi ce tablou al statului și al
societăţii se desprinde din text!
[C]

7
Definiţi, pe baza izvorului,
care au fost liniile directoare de bază ale celui de al VII-lea
Congres al Cominternului! Stabiliţi
ce fel de caracter au schimbările
acceptate! Explicaţi de ce a survenit schimbarea în politica PCU!
Evidenţiaţi spre ce cauze reduce
textul schimbarea de direcţie!
Explicaţi ce înţelege textul prin
sectarism! Indicaţi ce relaţie cu
social-democraţii a decis politica
definită în principiile directoare!
[O]

„Trăim într-o perioadă critică și hotărâtoare a poporului nostru și simţim că
trebuie să ne dovedim umanitatea și maghiaritatea. La asta ne obligă marea
moștenire a lui martie, pentru că fiecare martie pentru tineretul maghiar al tuturor timpurilor este luna înfrăţirii, când primul martie cere socoteala de la noile
luni martie. Ridicăm din nou moștenirea spirituală sustrasă a primului martie și
revendicăm (…)
1. Transformarea democratică a ţării.
2. Libertatea de gândire, de exprimare a presei, de adunare și organizare.
4. Respectarea deplină a incompatibilităţii deputaţilor parlamentari: deputat
parlamentar să nu poată deveni membru în consiliu de administraţie și de reprezentanţă.
5. Exproprierea proprietăţilor de peste 500 pogoane cad.
6. Lichidarea dominaţiei sufocante a băncilor, cartelurilor, monopolurilor.
7. Introducerea sistemului de impozitare progresivă.
8. Muncă pentru fiecare maghiar dornic să lucreze: introducerea săptămânii
de lucru de 40 ore și lichidarea veniturilor mamut.
9. Stabilirea salariului minim deasupra minimului biologic de trai.
10. Libertatea organizării de tip economic a muncitorilor.
11. În interesul claselor populare inferioare, introducerea în școli medii și superioare a sistemului progresiv de taxe și a selecţiei calitative.
12. Revizuirea maghiară: pentru popoarele din bazinul Dunării în chestiunea
apartenenţei, respectul dreptului la autodeterminare. (…)
Numiţi influenţa cărui flux de
idei se poate observa! Definiţi
În această lume inumană și nemaghiară numai astfel vedem asigurat viitorul
poporului nostru și credem ferm că am rămas fideli spiritului întâiului martie.” restrângerea căror grupe sociale
se formulează în puncte! [R]
(Cele 12 puncte ale Frontului din Martie, 15 martie 1937)
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Evidenţiaţi ce l-a putut determina pe deputat la scrierea textului! Stabiliţi la ce motive
reduce Payr câștigul de teren al
lui Szálasi! Denumiţi ce fenomene
nu recunoaște deputatul! Definiţi,
după Payr, baza mișcării „Crucilor
cu săgeţi”! [R]

„Într-un mod interesant, exemplul statelor totalitare nu a exercitat un timp
îndelungat vreo impresie asupra opiniei publice maghiare. E drept că s-au format partide mici, dezbinate, dar nu au putut atrage mai mult de câteva sute de
oameni. Prima forţă de șoc pentru această mișcare a dat-o Szálasi. O întrebare
interesantă: cum a devenit acest, de altfel, neînsemnat comandant de companie,
un factor important al vieţii politice de astăzi? Când nu știe să ţină o cuvântare, nu
are presă, nu are partid, nici capacitate de șef de partid, ba chiar nici vreun gând
clar. (…) Și la noi se manifestă acel fenomen uimitor că, nu cei flămânzi, șomerii,
nu cei trăind în mizerie, constituie masa celor cu „Cruci cu săgeţi” ci micii slujbași
ariviști, oamenii de serviciu, conductorii, locotenenţii beţi. (…)
Și trebuie s-o spun cinstit: »mișcarea poporului« compusă din deziluzia publicului
partidului guvernamental, din pasivitatea conducătorilor opoziţiei, din trucurile
celor cu „Cruci cu săgeţi”, din evreiala deputaţilor partidului guvernamental și a
presei guvernamentale, a aţâţat-o, alimentat-o, încălzit-o inactivitatea Guvernului
Darányi.” (Memorandumul deputatului din partidul guvernamental, Payr Hugó către
Horthy Miklós, octombrie 1938)

12

„§1. Ministerul reg. m. este împuternicit, ca măsurile necesare și urgente de
neamânat pentru asigurarea mai eficientă a echilibrului vieţii sociale și economice – înţelegând aici și măsurile necesare pentru combaterea șomajului intelectual – în decurs de trei luni socotite de la publicarea prezentei legi, în subiectele și
după principiile de bază indicate de paragrafele de mai jos, să le realizeze prin
ordonanţă și în cazul că măsura, de altfel, ar fi de competenţa legislaţiei.
§4. Ca membri ai camerei de presă, de asemenea, ai camerei de artă teatrală și de
artă cinematografică, evreii pot fi admiși doar într-o asemenea proporţie, încât numărul
lor să nu întreacă douăzeci de procente din numărul tuturor membrilor camerei.
În aceste douăzeci de procente nu se pot include:
Însumaţi pe cine califică
a) invalidul de război, cel din schimbul de focuri, copilul părintelui mort eroic
legea ca evreu! Stabiliţi pe și văduva de război;
ce bază se întâmplă diferenţierea
b) cel care înainte de 1 august 1919 a trecut la una din confesiunile recepte și
care lezează legea! Enumeraţi
este membru al aceleiași fără întrerupere;
ce drepturi prejudiciază legea!
c) asemenea descendent al părintelui de la punctul b) care nu e membru al
Definiţi ce caracter are restricţia!
confesiunii
izraelite.” (Legea XV din anul 1938 despre mai eficienta asigurare a echiExpuneţi la ce se referă excepţilibrului vieţii sociale și economice – așa-numita Primă lege evreiască)
ile! [C]

13

„Declaraţii complementare la convenţie. Guvernul Majestăţii
Sale în Regatul Unit și guvernul francez s-au afiliat convenţiei de mai sus pe acea bază că menţine propunerea,
cuprinsă în paragraful 6, al propunerii anglo-franceze din 19 septembrie, despre
garanţia internaţională a noilor hotare ale statului cehoslovac, împotriva atacului
neprovocat.
Dacă în Cehoslovacia se rezolvă și chestiunea minorităţilor poloneză și maghiară,
Germania și Italia, din partea lor, de asemenea oferă garanţie Cehoslovaciei.
Declaraţie complementară
Șefii de guverne ai celor patru puteri declară că, în măsura în care problema
minorităţilor poloneză și maghiară din Cehoslovacia nu se rezolvă în decurs de
trei luni, pe baza înţelegerii reciproce dintre guvernele interesate, atunci această problemă va forma obiectul dezbaterii la următoarea conferinţă a șefilor de
guvern ai celor patru puteri aici participante” (Declaraţii complementare anexate
Acordului de la Müchen)

14

„Pe baza acelei cereri a guvernului maghiar și a guvernului cehoslovac adresate
guvernelor german și a Regatului Italian, ca problema în suspensie între cele două
state a teritoriilor urmând a fi cedate Ungariei, să fie reglementată prin hotărâre
de arbitraj (…), s-a adus următoarea hotărâre de arbitraj.
1. Teritoriile urmând a fi cedate din partea Cehoslovaciei către Ungaria sunt
Nominalizaţi care puteri au însemnate pe harta anexată.
5. De asemenea, o comisie maghiaro-cehoslovacă trebuie să se înţeleagă asupra
decis în problema frontierelor! Dezvăluiţi ce influenţe de dispoziţiilor detaliate privind apărarea indivizilor de naţionalitate maghiară rămași
politică internă și externă a avut pe teritoriul Cehoslovaciei și a indivizilor nemaghiari rămași pe teritoriile cedate.
aceasta! Analizaţi, pe baza hărţii Această comisie se va îngriji în special ca grupul etnic maghiar de la Bratislava
din atlas, referirile etnice ale aran- să ajungă în aceeași situaţie, ca celelalte grupuri etnice de acolo. Ribbentrop și
jamentului! [R]
Ciano.” (Din așa-zisul Prim arbitraj de la Viena, noiembrie 1938)

PRIMUL ARBITRAJ
DE LA VIENA
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„(…) Punctul de vedere original al partidului este revizuirea pașnică. Revizuirea pașnică este și baza acordului marilor puteri. Este necesară o ofertă care ţine
seama de pretenţiile legale maghiare și pune preţ pe pacea cu Ungaria. Acordul
înseamnă pace, iar în această pace sunt prezente deopotrivă acordul economic și
politic, ceea ce acum, în condiţiile cu totul schimbate, este de o valoare inestimabilă.
Noua Cehoslovacie poate pune capăt războiului economic și izolării, poate crea
relaţii de bună vecinătate și pace durabilă, dacă îndeplinește în spiritul acordului
celor patru puteri, obligaţiile asumate faţă de minorităţile naţionale maghiare și
permite ieșirea maghiarilor din hotarele sale noi. Situaţia noii Cehoslovacii va fi
mai ușoară și mai stabilă, dacă nu o vor mai slăbi pretenţii și tendinţe minoritare.”
(Din articolul din 16 octombrie 1938 al ziarului PSD Népszava [Cuvântul poporului])
Formulaţi cum se raportează Népszava [Cuvântul poporului] la Primul arbitraj de
la Viena! Explicaţi fundalul sublinierilor ce apar în text! [R]
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Puncte de vedere

II. Între cele două războaie mondiale

Pentru anul 1938, părea a se
realiza cea mai importantă
aspiraţie a politicii externe
maghiare, revizuirea Tratatului de Pace de la Trianon.
Cu Primul arbitraj de la Viena, a început recâștigarea
teritoriilor anexate la 1920.
Guvernul a început o propagandă a succesului, ţara sărbătorea. Oare cum vedeau
evenimentele forţele opuse
regimului Horthy?

15

„Prin dumneavoastră, în întreaga lume, [atragem] atenţia adepţilor libertăţii
Formulaţi, pe scurt, care este
asupra pericolelor care ameninţă libertatea și supravieţuirea ţării și poporului
părerea lui Károlyi despre
nostru; ca să ne consfătuim despre instrumentele cu care ne putem asigura Pacea de la Trianon! Stabiliţi din ce
dăinuirea și libertatea.
punct de vedere abordează KároUngaria? Poporului maghiar? – puteţi întreba Dumneavoastră miraţi: doar Un- lyi Arbitrajul de la Viena! Expuneţi
garia este anexa ţărilor Axei. Ungaria este membră a alianţei agresive de război ce a înţeles Károlyi prin: „Ungaria
disimulată prin pactul anti-comintern, cea mai proaspătă renegată [trădător] a a scăpat de o parte a poverilor
Ligii Naţiunilor, dublă uzufructuară a Dictatului de la München și a ocupării Ce- de la Trianon, dar cu un preţ care
hoslovaciei, ea însăși, prin atitudinea manifestată faţă de Iugoslavia și România, înseamnă pentru ea, poveri mai
grave decât Trianonul”! [S]
ameninţătoarea permanentă a păcii.
Eu nu sunt însărcinat oficial nici al Ungariei, nici al poporului maghiar, și nici
reprezentant ales al poporului maghiar. Și totuși eu, care am lucrat cu atâta efort
în interesul eliberării acestui popor, îndrăznesc să afirm că eu reprezint adevăratele
interese ale poporului; eu și prietenii mei, aceia care se opun politicii oficiale maghiare,
prietenă Axei. Și propovăduiesc asta cu o convingere cu atât mai sigură, cu cât știu
că în poporul maghiar, în masele de muncitori maghiari și printre somităţile vieţii
intelectuale maghiare sunt în majoritate adepţii politicii noastre, ai ideilor noastre.
Ambele afirmaţii necesită dovedire și eu vreau să le dovedesc pe ambele. Oare
nu a avut Ungaria, chiar de două ori, un mare beneficiu vizibil din alianţa strânsă
cu puterile Axei? Oare nu lor trebuie să le mulţumească, că Pacea de la Trianon,
care fără îndoială a împovărat cu grave nedreptăţi poporul maghiar, a fost revizuită în favoarea Ungariei?
Nu, aceasta este o iluzie. Pacea de la Trianon a fost o serioasă nedreptate faţă
de poporul maghiar și întotdeauna am luptat ca dispoziţiile nedrepte ale păcii să
fie remediate în spiritul dreptului popoarelor la autodeterminare și al conlucrării
prietenești cu micile popoare dunărene.
Însă ceea ce s-a întâmplat, sub pretextul dreptului popoarelor la autodetermiStabiliţi, pe baza ilustraţiei,
nare, în noiembrie anul trecut și cu înlăturarea și a acestui pretext în aprilie anul
cum a fost primit Horthy la
acesta, a fost nu o remediere de nedreptăţi, ci comiterea de noi nedreptăţi; nu
eliberare a maghiarilor oprimaţi, ci oprimarea întregii naţiuni maghiare, ocupare Košice! Însumaţi elementele reale
și idealizate ale reprezentării! [R]
imperialistă de teritorii străine, oprimare imperialistă a popoarelor străine.
Pentru un popor, libertatea și consolidarea nu pot proveni din subjugarea
altor popoare. Cel mai puţin a putut
proveni vreun câștig pentru poporul
maghiar din acea sporire teritorială pe
care a câștigat-o din bunăvoinţa celor
doi mari agresori imperialiști, Germania
și Italia, prin graţia Germaniei și Italiei.
Teritoriul Ungariei a crescut, dar suveranitatea, independenţa, libertatea
sa a suferit cea mai grea lovitură de la
Trianon încoace. Ungaria a scăpat de o
parte a poverilor de la Trianon, dar cu
un preţ care înseamnă pentru ea, poveri
mai grave decât Trianonul.” (Articolul lui
Károlyi Mihály în periodicul Új Hang [Glas
Nou], 7 mai 1939)

16

17

Intrarea lui Horthy în orașul Košice, reanexat
(pictură)
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III. Al Doilea Război Mondial
20. Imperiul nazist îşi întăreşte poziţia
IZBUCNIREA RĂZBOIULUI ȘI „RĂZBOIUL CIUDAT” După
dezmembrarea Cehoslovaciei, Hitler s-a îndreptat către
Polonia și a pretins predarea portului Danzig (Gdańsk).
Puterile vest-europene încă mai credeau faptul că, cele
două puteri totalitare, Germania nazistă și Uniunea Sovietică se vor confrunta între ele, astfel că și-au intensificat
– cu întârziere – forţa de apărare, începând, în cele din
urmă, tratative cu sovieticii. Aceștia însă nu aveau încredere în puterile occidentale, se temeau că vor rămâne
singuri într-un război împotriva germanilor, nevăzând
asigurată, alături de apuseni, îndeplinirea planurilor de
expansiune înspre vest.
Hitler, realizând care era situaţia de fapt, a propus
o înţelegere sovieticilor. În acest context, așadar, s-a
născut așa-numitul Pact Ribbentrop-Molotov (23 august 1939). Conform textului oficial, potrivit înţelegerii
încheiate, era vorba despre un pact de neagresiune.
Într-o clauză secretă, cele două părţi semnatare și-au
împărţit între ele Polonia, naziștii recunoscând dreptul
sovieticilor de a-și extinde influenţa asupra Basarabiei
până la Marea Baltică. Uniunea Sovietică putea să
își sporească numărul teritoriilor deţinute, evitând,
astfel, confruntarea deschisă cu Adolf Hitler. Germanii,
în schimb, puteau invada Polonia. Ajungând să deţină
semnificative rezerve de materii prime și alimente, ei erau
deja în măsură să își concentreze puterile, intenţionând
să atace mai târziu statele occidentale.
La 1 septembrie 1939, trupele germane, făcând apel
la motive inventate, au atacat Polonia. Drept răspuns,
Marea Britanie și Franţa – în virtutea tratatelor încheiate
cu polonezii – au declarat război germanilor. A izbucnit
astfel cel de al Doilea Război Mondial. Armata germană,
foarte bine înzestrată din punct de vedere militar, a
zdrobit într-o săptămână forţele armate poloneze ce
erau numeroase ca efectiv, dar echipate necorespunzător.
Forţa aeriană germană a bombardat centrele logistice,
mai apoi a dezarmat trupele poloneze devenite inapte
pentru o apărare eficientă. La această victorie-fulger a
contribuit și faptul că, dinspre răsărit, Armata Roșie,
la rândul ei, a atacat Polonia (17 septembrie), astfel
că germanii și sovieticii și-au împărţit spaţiul, conform
tratatului încheiat anterior.
Faţă de această agresiune, Marea Britanie și Franţa, firește, au declarat război Germaniei, însă armata franceză,
reprezentând o forţă importantă, a adoptat o atitudine
defensivă plasându-se în spatele liniei Maginot, un sistem
de fortificaţii construit cu cheltuieli imense. Englezii, la
rândul lor, dispuneau doar de forţe terestre reduse, astfel că nu au putut acorda polonezilor un sprijin real, în afara
faptului că i-au găzduit pe membrii guvernului, fugiţi în
emigraţie. Pe frontiera franco-germană, puterile vest-europene nu puteau ataca și nici Hitler, la rândul său, nu voia să
declanșeze încă ofensiva, motiv pentru care s-a conturat un
așa-numit război ciudat, fără operaţiuni militare efective.
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Exploatând imobilismul occidentalilor și alianţa germană, sovieticii, raportându-se la interesele lor de apărare,
au pretins teritorii de la finlandezi. În urma refuzului
primit din partea lor, rușii au atacat această ţară mică.
Într-un mod surprinzător pentru început, Armata Roșie
s-a lovit de o opoziţie puternică, însă, în final, s-a afirmat
superioritatea numerică a sovieticilor, astfel că finlandezii
au capitulat în cele din urmă.
INVADAREA APUSULUI Hitler – luând-o înaintea britanicilor– a ajuns primul în Scandinavia, pornind un atac în
primăvara anului 1940 (aprilie). El a invadat Danemarca
și Norvegia, asigurând, prin aceasta, flancul nordic al proiectatei invazii către apus, respectiv transporturile suedeze
de minereu de fier. Danezii și norvegienii nu au opus o
rezistenţă semnificativă. În ţările deja ocupate, germanii
au susţinut la putere guverne progermane, adeseori naţional-socialiste. Numele liderului norvegian al guvernului
colaboraţionist (Quisling) s-a metamorfozat în noţiunea
colaborării cu inamicul.
După succesele nordice, armata germană s-a întors
către vest, iar prin Belgia, ocolind linia Maginot, a reușit
să învingă Franţa în decurs de două luni. S-a demonstrat astfel că războiul modern se bazează pe blindate
rapide, pe unităţile mecanizate, dar și pe avioanele care le
susţin. Blindatele germane au trecut prin Podișul Ardeni,
reușind să separe, unele de altele, forţele aliate franceze
și engleze. Singura acţiune eficace a britanicilor a fost
salvarea forţelor armate engleze de pe continent (plaja
de la Dunkerque).
Armata franceză s-a prăbușit, comandamentul militar
nu a înţeles esenţa războiului modern, iar soldaţii, la rândul lor, nu voiau să mai lupte. Franţa a capitulat (iunie
1940), astfel că partea de nord a teritoriului ei, împreună
cu Parisul, a ajuns sub ocupaţie germană. În sud, s-a
format un guvern colaboraţionist aservit germanilor,
sub conducerea mareșalului Pétain. (Guvernul de la Vichy
și-a luat acest nume după denumirea reședinţei celui care
conducea teritoriul.) Astfel, către mijlocul anului 1940,
Hitler controla o parte importantă a Europei și, întrucât
majoritatea ţărilor – de pildă: teritoriile franceze, daneze
sau cehe – au ajuns neatinse în posesia naziștilor, a crescut
semnificativ producţia industriei de război germane.
După pactul Molotov-Ribbentrop, mai apoi, după prăbușirea franceză, spaţiul de manevră al ţărilor central-europene, încă independente, s-a îngustat definitiv.
BĂTĂLIA ANGLIEI Alături de Uniunea Sovietică, numai
Marea Britanie mai reprezenta o forţă apreciabilă antigermană, căci Statele Unite, pe motiv de izolaţionism,
nu s-au amestecat în mersul evenimentelor. Hitler, la
început, avea încredere în înţelegerea cu britanicii.
Conducerea britanică – după o mai mică ezitare – sub
îndrumarea noului prim-ministru, Churchill, s-a decis
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pentru rezistenţă, de aceea Hitler a fixat ca și ţel politicienii statelor democratice din vestul Europei nu
preziceau Uniunii Sovietice o rezistenţă de mai mult de
ocuparea Angliei.
În lipsa unei flote germane puternice, invazia putea fi două luni de zile. Această presupunere era întărită de
eficientă numai în cazul în care se obţinea posesia totalei slaba prestaţie a armatei sovietice în războiului soviesuperiorităţi aeriene. Din acest motiv, s-a și ajuns la primul to-finlandez, la care s-a mai adăugat și uriașa epurare
război aerian de mari proporţii din istoria universală. În săvârșită în cadrul Armatei Roșii. În același timp, existau
bătălia Angliei (iulie–septembrie 1940), poporul englez multe semne de întrebare în legătură cu rezultatele înars-a confruntat cu mari suferinţe ale războiului, dar nu a mării armatei sovietice, făcute în ultimele două decenii.
Stalin nu a dat crezare atenţionărilor serviciului de infost înfrânt, deoarece determinarea i s-a întărit foarte mult.
Englezii s-au mobilizat, transformându-se în acea mare forţă formaţii și ale britanicilor, astfel că atacul german, ce a fost
din spatele lui Churchill. Forţa aeriană – a cărei dezvoltare, declanșat, a surprins totalmente forţele sovietice. Armata
în comparaţie cu trupele de uscat, au început-o mai de- germană, beneficiind de efective importante, era orgavreme – a cauzat pierderi atât de serioase germanilor, nizată pe trei coloane care au înaintat simultan, urmând
încât operaţiunea militară a trebuit să fie oprită. Astfel direcţia: Leningrad, Moscova și Kiev. Părea că se repetă
Anglia, care dispunea de forţe neînsemnate de uscat, a „războiul-fulger”, care a asigurat armatei germane atâtea
victorii în vestul Europei. În doar câteva săptămâni, germanii
scăpat de invazie.
au ocupat teritorii uriașe, luând sute de mii de prizonieri
ATAC SPRE RĂSĂRIT În vara anului 1941, Hitler s-a întors ruși. În același timp, au apărut și semne de atenţionare:
spre răsărit, intenţionând să câștige uriașele rezerve de pierderile germane erau și ele imense (acestea întreceau
alimente și materii prime ale Uniunii Sovietice. Atacul de zece ori numărul victimelor care, în campania franceză,
a fost planificat pe durata primăverii, dar, din cauza abia dacă depășeau treizeci de mii de oameni). S-a ajuns
evenimentelor sud-europene, realizarea planului a fost aici, întrucât soldaţii sovietici, în general, nu voiau să se
predea. Pe drumurile extrem de greu accesibile, distanţele
amânată până la mijlocul verii.
Modificarea a fost impusă de eșecurile înregistrate de au devenit de neînvins, consolidarea armatei germane
către armata italiană. Aceasta a pornit un atac în Africa era astfel aproape imposibilă, iar unităţile rusești indiîmpotriva englezilor, dar a fost înfrântă în Etiopia și în viduale continuau să ducă un război dur, de partizani.
Ca urmare a neașteptatei rezistenţe venită din partea
Libia. Un eșec asemănător a suferit și în Grecia. Înfrângerea italiană a generat turnura antigermană în Iugoslavia. armatei ruse, din cauza drumurilor proaste, s-a diminuat
În spatele marii operaţiuni militare răsăritene pe care a mult superioritatea tehnică și de instrucţie a armatei
plănuit-o, Hitler nu putea permite clătinarea dominaţiei germane. În plus, deși beneficia de o tehnică, respectiv
exercitată de către alianţa fascistă (Axa). Tocmai de aceea, de o funcţionare foarte bună, situaţia s-a întors împotriel a trimis în Africa efective militare reunite în ceea ce s-a va armatei germane, tocmai din cauza gerului aspru al
numit „Africa Korps” sub conducerea mareșalului Rommel iernii. Aceasta a schimbat situaţia în cadrul confruntării:
(primăvara 1941). În paralel, armata germană a invadat în avansarea germană a fost oprită la marginea Moscovei
câteva săptămâni Iugoslavia și Grecia, obligând forţele (noiembrie–decembrie 1941). Planul războiului-fulger
s-a prăbușit, iar Germania nazistă, în locul acaparării raengleze, care erau mai reduse aici, să se retragă.
După asigurarea flancului de sud, armata germană a pide a materiilor prime sovietice, s-a împotmolit într-un
pornit ofensiva împotriva Uniunii Sovietice (22 iunie război lung care a absorbit o parte însemnată a forţei
1941). Hitler conta pe o victorie ușoară, în plus nici măcar sale militare.

Arhiva
„Urmărind consolidarea cauzei păcii între Germania și Uniunea
Sovietică, procedând conform condiţiilor de bază ale convenţiei de neutralitate încheiate în aprilie 1926 între Germania și
Uniunea Sovietică, s-a ajuns la următoarea înţelegere:
Art.I. Ambele Înalte Părţi Contractante se obligă să se abţină de la orice procedură violentă, de la orice act agresiv și de la orice atac îndreptat una contra
celeilalte, fie individual, fie împreună cu alte puteri.
Art.II. Dacă una dintre Înalte Părţi Contractante ar suferi o agresiune din partea
unei terţe puteri, cealaltă parte contractantă, în nici un fel, nu va acorda ajutor
acestei terţe puteri.
Art.III. Guvernele celor două Înalte Părţi Contractante, în viitor, vor întreţine
contact permanent în scop consultativ, în vederea schimbării informaţiilor despre
problemele de interes comun.
Art.IV. Nici una din cele două Înalte Părţi Contractante nu va lua parte în nici
o grupare de forţe, în măsura în care ea, mijlocit sau nemijlocit, este îndreptată
împotriva celeilalte părţi.
Art.V. În măsura în care între Înalte Părţi Contractante ar apărea orice problemă,
controversă sau conflict, ambele părţi vor rezolva aceste controverse sau conflicte,
exclusiv sub forma schimbului amical de opinii sau, dacă este necesar, pe calea
constituirii comisiilor de arbitraj.
Art.VI. Prezentul tratat se leagă pe un termen de 10 ani, cu condiţia că, până ce
una din Înalte Părţi Contractante nu se va denunţa cu un an înainte de expirarea
acestui termen, valabilitatea tratatului se prelungește automat pe 5 ani.
Ribbentrop, Molotov”
(Pactul sovieto-german de neagresiune, 23 august 1939)

1

IZBUCNIREA
CONFLAGRAŢIEI ȘI
RĂZBOIUL CIUDAT
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Specificaţi care sunt acele
aspecte, în legătură cu care
cele două părţi au ajuns la un
acord comun! Stabiliţi ce politică
au dus cele două mari puteri, una
faţă de cealaltă, anterior tratatului! Evidenţiaţi ce interese ale
Uniunii Sovietice și ale Germaniei
se legau de încheierea tratatului!
Analizaţi cum a afectat acest tratat
chestiunea păcii și a războiului,
apoi ce impact a avut el asupra
marilor puteri apusene, respectiv
asupra micilor ţări central-europene! Ce fapt important mai trebuie
cunoscut pentru aprecierea reală
a importanţei tratatului! [C]
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„Cu ocazia semnării Pactului de Neagresiune
între Reich-ul German și Uniunea Republicilor
193
Sovietice Socialiste, însărcinaţii plenipotenţiari
semnatari, reprezentanţi ai celor două părţi, au
FINLANDA
avut o convorbire strict confidenţială despre chesNORVEGIA
tiunea frontierelor, vizând sferele lor de interes din
Europa Răsăriteană. Aceste convorbiri au condus
ESTONIA 1940
la următorul rezultat:
1. În cazul că, în interiorul aparţinând statelor
SUEDIA
baltice
(Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania) ar avea
1940
LETONIA
loc o reorganizare teritorială și politică, frontiera de
DANEMARCA
LITUANIA
nord a Lituaniei constituie frontiera sferelor de interes
1940
ale Germaniei și URSS. În această conexiune, ambele
I A
părţi recunosc interesul Lituaniei în zona Vilnius.
.
. 1939
N
UNIUNEA
2. În cazul că, în teritoriul aparţinând statului
17. IX
A
polonez,
ar avea loc o reorganizare teritorială și
SOVIETICĂ
P O L O N I A
M
politică, frontiera sferelor de interes ale GermaR
niei și URSS, în mare, urmează linia râurilor Narev,
39.
1. IX. 19
E
Vistula și San.
G
Chestiunea privind interesele celor două părţi
40
19
ACIA
pentru eventuala menţinere a unui stat polonez
S LO V
independent, respectiv stabilirea frontierelor sale
Basarabia
ELVEŢIA
U NGARI A
trebuie decisă definitiv, în funcţie de următoarele
evoluţii politice.
N I A
ITA LIA
IU
Â
M
GO
R O
Această chestiune va fi reglementată de către
SL
AV
cele două guverne, printr-o înţelegere pașnică.
IA
3. În privinţa Europei de Sud-Est, partea sovietică
a atras atenţia asupra interesului său legat de Ba2 Împărţirea Poloniei și a Europei de Mijloc
sarabia. Partea germană a manifestat o totală lipsă
de interes politic privitor la acest spaţiu.
4. Ambele părţi tratează acest proces verbal ca
Să comparăm textul pactului Ribbentrop-Molotov cu evenimen3
tele care sunt redate pe hartă! Stabiliţi cum au influenţat acestea fiind »strict secret«.” (Încheierea secretă a Pactului
modificările produse în cazul ţărilor din Europa de Mijloc! [O]
sovieto-german de neagresiune)
Frontiere înainte de IX. 1939.
Frontiera Uniunii Sovietice 22. VI. 1941.
Operaţiune militară germană
Operaţiune militară sovietică

9–40

4
Frontierele antebelice
Frontiera Franţei regimului de la Vichy
Aliaţii Germaniei
Teritoriu ocupat de către germani
Linia Maginot
Atac englez
Operaţiune militară germană

FINLA

NDA

INVADAREA
APUSULUI

NORVEGIA

IV. 1940.
IRLANDA

SUEDIA

DANEMARCA

MAREA
BRITANIE

bătălia Angliei
VI–IX. 1940.

Dunkerque

Invadarea Europei de Vest

OLANDA

BELGIA

POLONIA

G E R M A N I A
V. 19
40.

F R A N ŢA
VI. 1940.
Vichy

SLO

ELVEŢIA
I TALI A

S PA N I A
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Stabiliţi care a fost importanţa strategică a
ocupării Danemarcei și a Norvegiei! Evidenţiaţi
ce tactică a urmat Germania faţă de Franţa! Explicaţi
care sunt factorii care au generat rapida prăbușire a
Franţei! Analizaţi care a fost însemnătatea strategică
și politică a bătăliei Angliei! Prezentaţi cum s-au
schimbat raporturile de forţe de pe plan european,
în urma victoriilor naziste! Explicaţi ce importanţă a
avut faptul că o parte însemnată a Europei de Vest a
ajuns sub ocupaţie germană! Evidenţiaţi ce conexiuni
putem descoperi între evenimentele ce s-au desfășurat
în teritoriile estice și vestice ale Europei! [R]
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„Trebuie să considerăm ziua de 15 septembrie
[1940] ca și un punct culminant al războiului.
Luftwaffe, după două atacuri masive din ziua precedentă, în această
dată a întreprins împotriva Londrei cel mai mare atac concentrat pe
timp de zi. Era una din bătăliile hotărâtoare ale războiului, care, la
fel ca și bătălia de la Waterloo, a căzut în zi de duminică. Eu eram la
Chequers. Anterior, am fost de mai multe ori la Marele Cartier General al Grupului 11 vânătoare, ca să fiu martor la conducerea bătăliei
aeriene, dar niciodată nu s-a întâmplat nimic deosebit. În această zi,
părea că vremea favorizează dușmanul. (…) De Grupul 11 aparţineau
nu mai puţin de douăzeci și cinci de escadrile. Acestea acopereau cele
patru comitate, Essex, Kent, Sussex și Hampshire, precum și drumurile
care, prin ele, duceau spre Londra. (…)
Radarul, o descoperire aflată încă în faza de început, era în măsură
să semnaleze avioanele inamice care se apropiau de ţărm. Însă cea
mai importantă sursă de informaţii era mulţimea de observatori, înzestraţi cu binocluri și telefoane portabile, care semnalau formaţiile
de atac deasupra uscatului.
(…) Nu a trecut însă nici un sfert de ceas și soldaţii au început să
forfotească în jurul mesei. A sosit un anunţ că, de pe aeroporturile germane ale zonei Dieppe, s-au ridicat »40+« (mai mult de 40) de aparate.
Veneau tot mai multe rapoarte: »40+«-uri, »60+«-uri ba a existat și un
»80+«. (…) Lămpile se aprindeau tot mai sus, semnalizând că escadrilele
noastre de vânătoare se ridicau una după alta în văzduh, până ce doar
vreo trei – patru au rămas în „așteptare”. Aceste ciocniri aeriene, de care
depindea atât de mult, calculând de la prima, durau abia mai mult de
o oră. Dușmanul era destul de puternic ca să trimită mereu noi valuri
de atac și, dacă toate escadrilele ne erau în aer, după șaptezeci–optzeci
de minute aterizau pentru combustibil. După circa cinci minute de
luptă, trebuiau să se alimenteze și cu muniţie. Prin urmare, una dintre
sarcinile noastre principale a fost aceea de a organiza astfel lansările,
încât pe aerodromuri să nu se afle prea multe aparate în același timp,
în scopul alimentării cu combustibil sau cu muniţie.
E adevărat, după război a ieșit la iveală că, în această zi, inamicul a
pierdut în total doar cincizeci și șase de aparate (în rapoartele engleze
figurau 183 aparate doborâte), dar 15 septembrie totuși a adus o
cotitură în bătălia Angliei. În acea noapte, bombardierele noastre au
atacat cu mari forţe navele existente în porturile dintre Boulogne și
Antwerpen. Au cauzat pierderi deosebit de grele la Antwerpen. La 17
septembrie, precum azi cunoaștem deja, Führerul a hotărât că amână
pentru un termen neprecizat operaţiunea »Leul de mare« (debarcarea
în Anglia).” (Winston Churchill: Al Doilea Război Mondial, 1953)
BĂTĂLIA ANGLIEI

/ 113

Prezentaţi caracteristicile războiului aerian! Precizaţi ce factori au jucat un rol
important în faptul că Luftwaffe, aflată în
superioritate de forţă, nu a putut dobândi
supremaţia aeriană! Explicaţi de ce a fost important pentru naziști câștigarea superiorităţii
aeriene? [C]

Avion german deasupra Londrei și blindate germane în
luptă

5

6

Explicaţi în ce măsură noile arme care se
generalizau, precum avioanele și tancurile, au transformat maniera de purtare a războiului! [R]

7
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Lupte în Balcani și Africa de Nord în perioada 1940-1941
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Modificări teritoriale
Frontiere statale din 30. VIII. 1940

Germană
Italiană
Engleză
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Definiţi care evenimente au provocat
ofensiva balcanică a germanilor! Precizaţi la ce face referire durata luptelor de aici!
Explicaţi care a fost rolul strategic al Balcanilor
în planurile de război naziste! Stabiliţi din ce
motiv s-au amestecat germanii în Africa de
Nord! Prezentaţi care a fost situaţia pe acest
front, la mijlocul anului 1941! [O]

„Tovarăși! Cetăţeni! Fraţilor! Soldaţi ai Armatei și Flotei noastre! Mă adresez
vouă, prieteni!

9

(…) Cum s-a putut întâmpla că armata noastră glorioasă, Armata Roșie, a cedat
celei fasciste mai multe orașe și sectoare ale noastre? Oare armatele germane sunt,
într-adevăr invincibile, așa precum o trâmbiţează în lume neîntrerupt lăudăroasa
propagandă fascistă?
Firește – nu! Istoria demonstrează că armate invincibile nu există și nici nu
au existat. Armata lui Napoleon a fost învinsă, când de armatele rusești, când
de cele englezești, când de cele nemţești. (…) Această armată încă nu a întâlnit
un adversar serios pe continentul european. Numai pe teritoriul nostru a găsit o
rezistenţă serioasă. Și, dacă în urma acestei rezistenţe, Armata noastră Roșie va
strivi cele mai bune divizii ale armatei germane fasciste asta înseamnă că armata
hitleristă poate fi și va fi zdrobită întocmai cum au fost zdrobite și armatele lui
Napoleon și Wilhelm.
Dacă totuși armatele germane fasciste au ocupat o parte a teritoriului nostru, aceasta se poate explica mai ales prin faptul că războiul Germaniei fasciste
împotriva Uniunii Sovietice a început în condiţii prielnice pentru armatele germane, neprielnice pentru forţa militară sovietică. Germania – ca ţară purtătoare
de război – și-a mobilizat deja în întregime forţa militară, respectiv cele 170 de
divizii îndreptate împotriva Uniunii Sovietice, comasându-le la hotarele ei. Ele
stăteau în stare de totală pregătire așteptând doar semnalul pentru pornire.
Armata sovietică, în schimb, a trebuit să fie încă mobilizată, și comasată la hotar.
Nu mică a fost importanţa acelei situaţii în care Germania fascistă, în mod perfid,
a încălcat pe neașteptate pactul de neagresiune încheiat cu Uniunea Sovietică
în anul 1939. Aceasta s-a întâmplat fără să-i pese că întreaga lume va considera
Germania
parte agresoare. Este de înţeles că ţara noastră iubitoare de pace, care
Stabiliţi ce fel de ţeluri a
servit discursul lui Stalin! Ex- nu a dorit să-și asume iniţiativa încălcării pactului, nu a putut păși pe calea unei
plicaţi cum a apreciat Stalin Pactul asemenea acţiuni.
Ce a câștigat și ce a pierdut Germania fascistă prin aceea că, în mod perfid, a
Ribbentrop-Molotov! Subliniaţi cu
ce anume justifica Stalin victoriile rupt înţelegerea? Pe timp de un an și jumătate, am asigurat ţării noastre pacea și
rapide ale Germaniei! Precizaţi ce acea posibilitate ca să ne pregătim puterile pentru rezistenţă, aceasta în condiţiile
contradicţie internă putem des- în care Germania fascistă, în ciuda înţelegerii, ar îndrăzni să ne atace ţara. Prin
coperi în cadrul argumentării! [S] aceasta noi în mod hotărât am câștigat, Germania fascistă a pierdut.” (Discursul
radiodifuzat al lui Stalin către poporul sovietic, 3 iulie 1941)
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Frontiere de stat la 30 VIII 1940
Frontiera Uniunii Sovietice la 22 VI 1941
Ofensivă germană
Contraofensivă sovietică
Livrări engleze şi americane
Teritorii reocupate de către sovietici
până la sfârţitul lui 1942
Acţiuni ale partizanilor
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„Lungimea șanţurilor antitanc construite de persoane civile, în timpul asediului,
a întrecut lungimea totală a canalului Moscova-Volga. În cele mai grele trei luni ale
anului 1941, un număr de 400 de mii de oameni lucrau în trei grupe, zi și noapte,
la sistemul de fortificaţii făcut din pământ. Îmi amintesc că am ieșit la Luga, într-un
cartier mărginaș al Leningradului, în cele mai grele zile ale asediului. Mi-a atras
atenţia o fată tânără, care ducea pământ în șorţ. Am întrebat-o, de ce face asta.
Fata a început să plângă și mi-a spus că vrea să ajute măcar cu atât. A mai spus
că ar face și mai mult, dar mâna îi este atât de plină de răni, încât este imposibil
să ia cazmaua în mână. Pe șorţul ei așternut pe jos cineva întotdeauna punea
câteva lopeţi de pământ. Și ea îl transporta sârguincios la fortificaţii. Cetăţenii
Leningradului au muncit neîntrerupt timp de trei luni.” (Din amintirile ziaristului
american Alexandr Werth, scrise după război)
„(…) În ultimii 25 de ani, nimeni nu a fost un dușman mai consecvent al comunismului decât mine. Nu retrag nici un cuvânt din declaraţiile mele rostite
împotriva acestuia. Dar în faţa priveliștii care se desfășoară acum, totul pălește.
(…) Îi văd pe acei soldaţi ruși care stau la hotarele pământului lor natal și apără
câmpurile pe care, din vremuri străvechi, le-au cultivat părinţii lor. (…) Văd acele
multe sate rusești, în care mijloacele de subzistenţă au fost câștigate cu atâta
sudoare, dar în care există adevăratele bucurii omenești. (…)
Eu acum trebuie să fac această declaraţie, dar oare Dumneavoastră puteţi avea
vreo îndoială despre cum va fi politica noastră? Noi avem doar un singur scop, de
neschimbat: avem intenţia hotărâtă de a-l nimici pe Hitler, respectiv orice urmă a
regimului nazist. Nimic, dar nimic nu ne poate abate de la aceasta. Noi nicicând
nu vom negocia și niciodată nu vom începe tratative cu Hitler sau cu oricine, care
face parte din această bandă. Vom lupta împotriva lor pe uscat, pe apă și în aer
până când, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu salvăm Pământul de umbra întunecată
a nazismului și nu eliberăm popoarele de jugul fascismului. Toată lumea și toate
statele care luptă împotriva nazismului – vor beneficia de sprijinul nostru. Dar
considerăm ca dușman pe oricine sau oricare stat, care stă alături de Hitler. (…)
Aceasta este politica noastră. Acesta este conţinutul declaraţiei noastre. De aici
izvorăște faptul că noi acordăm Rusiei și poporului rus întregul ajutor de care
suntem capabili. Facem apel la aliaţii și prietenii noștri din întreaga lume, să
urmeze o direcţie asemănătoare, iar pentru realizarea ei să lupte cu o statornicie
asemănătoare cu a noastră.”(Discurs al lui Churchill la radio, 22 iunie 1941)
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Stabiliţi în ce direcţii avansau trupele
germane! Precizaţi care sunt acele state
care luau parte la ofensivă alături de Germania!
Schiţaţi rezultatele la care au ajuns germanii!
Explicaţi ce rol au putut avea acestea în deznodământul luptei de la Moscova! [O]
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a populaţiei civile! Precizaţi
ce importanţă are starea psihică a
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de război! [R]
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justifică Churchill! Treceţi în
revistă argumentele lui Churchill!
Evidenţiaţi caracteristica argumentelor și punctele de vedere
cuprinse în cadrul lor! [S]
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Războiul sovieto-finlandez (1939 – 1940)
Apreciaţi schimbul teritorial ca metodă
politică de dominare! Discutaţi dacă o
ţară are dreptul să refuze aceasta, iar cealaltă să
pornească ofensiva în caz de refuz! Evidenţiaţi
ce poate explica eșecul de început al sovieticilor,
iar mai apoi succesul! Explicaţi ce influenţe
militare și politice a avut acest război! [R]

Căutaţi, în atlas, care a fost componenţa
etnică a teritoriilor amintite în cadrul
notelor sovietice! Stabiliţi ce anume indică
și care este rolul expresiilor apărute în nota
sovietică: „pace trainică”, „justeţe”, „de comun
acord cu România”! Cum anume am putea numi
nota sovietică în condiţiile în care am omite
expresiile de mai sus? [O]

Politica Uniunii Sovietice de dinainte de război a dat naștere la
multe controverse în opinia publică, dar și în scrierea istorică (de
când se poate polemiza despre aceasta). Evidenţiem trei puncte
sensibile: pactul Ribbentrop-Molotov (vezi textul său la p. 111112 ), războiul sovieto-finlandez și problema militarilor polonezi
uciși la Katýn. În primele două cazuri, s-au ridicat nenumărate
întrebări: oare Uniunea Sovietică numai de aceea s-a înţeles cu
imperiul nazist, iar mai târziu a apărut în chip de cuceritor tocmai
ca să se pregătească mai bine pentru atacul german, respectiv
pentru lupta împotriva germanilor? Și dacă da, are oare dreptul
la aceasta un stat? Iar mai târziu, (după război), de ce a păstrat
aceste teritorii?
Legat de Katýn, întrebările sunt de altă natură, este dovedit
doar cine a comis masacrul: sovieticii. Motivele însă au putut fi
de mai multe feluri.

„În anul 1918, România, exploatând slăbiciunea militară a Rusiei, a
rupt cu forţa de US o parte a teritoriului său, adică Basarabia, vătămându-i unitatea de secole. Teritoriul anexat era locuit în mare parte din
ucraineni care depindeau de Republica Sovietică Ucraineană. Uniunea
Sovietică nu s-a împăcat niciodată cu ruperea forţată a Basarabiei,
fapt pe care guvernul sovietic, în repetate rânduri, l-a exprimat în
mod deschis în faţa întregii lumi.
În prezent, când slăbiciunea militară a Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste este deja de domeniul trecutului, și când situaţia internaţională survenită pretinde cea mai rapidă soluţionare a chestiunilor
nerezolvate ce au fost moștenite din trecut. Pentru ca finalmente să
se pună bazele păcii trainice dintre popoare, Uniunea Sovietică, în
interesul restabilirii justeţei, consideră necesar și de actualitate ca, de
comun acord cu România, să rezolve chestiunea restituirii Basarabiei
către Uniunea Sovietică.” (Notă sovietică către România, 26 iunie 1940)
„1. Trupele române în decurs de patru zile, după ora Moscovei începând cu data de 28 iunie la ora 2, să evacueze teritoriul Basarabiei
și a părţii de nord a Bucovinei.
Guvernul Sovietic insistă ca Guvernul Român să răspundă propunerilor de mai sus, cel mai târziu până la 28 iunie, orele 12.”
(Notă sovietică către România, 27 iunie 1940)

16
Explicaţi de ce au comis sovieticii acest masacru! Discutaţi dacă la
originile măcelului stă exterminarea populaţiei, epurarea radicală
sau vreo formă specifică a luptei de clasă! [O]

Deshumarea mormintelor colective de la Katýn.
Organismele sovietice de interne au măcelărit aproape cinci
mii de prizonieri de război, în majoritate ofiţeri. Naziștii,
în anul 1943, au dezvelit mormintele, dând publicităţii
evenimentele petrecute. Conducerea sovietică a negat
masacrul decenii de-a rândul.
Arătaţi care a fost scopul pentru care propaganda nazistă a dat
publicităţii masacrul! [R]
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21. Dominarea aliaţilor
INTRAREA ÎN RĂZBOI A JAPONIEI ȘI A STATELOR
UNITE Japonia purta război cu China încă de la începutul anilor treizeci, câștigând noi și noi teritorii. După
izbucnirea celui de al Doilea Război Mondial, exploatând
fondul de slăbiciune survenit în rândul colonizatorilor
europeni, conducerea militară japoneză a decis să
avanseze înspre Asia de Sud-Vest, respectiv în teritoriul Oceanului Pacific. Ei au încheiat un pact de
neagresiune cu sovieticii (1941), tocmai pentru a se putea
întoarce cu toate efectivele împotriva Statelor Unite.
În SUA, atât opinia publică, cât și cea mai mare parte
a forţelor politice, erau adepţii atitudinii rezervate, a
izolaţionismului. Cu toţii și-au manifestat dorinţa de
a rămâne departe de conflictele europene, de război
cu precădere. Această ţară, care dispunea de cea mai
puternică economie din lume, cu excepţia flotei, dispunea de o forţă militară mai mică decât oricare vecin
al Ungariei în ajunul războiului. Președintele Roosevelt
a recunoscut gravitatea pericolului nazist și a celui
japonez, dar, prin constituţie avea mâinile legate. El a
permis Angliei, rămasă singură în lupta împotriva lui
Hitler, livrarea de materie primă și material de război.
Când rezervele de valută și de aur ale britanicilor s-au
epuizat (după ce au ajuns în Statele Unite) președintele
a găsit o nouă soluţie, tratatul de împrumut-închiriat
(lend-lease), care practic însemna livrări gratuite. Nu
mult după atacul împotriva Uniunii Sovietice, Roosevelt
și Churchill au semnat, pe puntea unui vas de război,
Charta Atlantică în care au definit principiile de bază
ale sistemelor democratice care urmau să funcţioneze
în lumea postbelică: democraţie, autodeterminare
naţională, comerţ liber, pace fără anexări.
Japonezii vedeau în Statele Unite dușmanul principal
și au considerat acest moment ca fiind unic. Întrucât în
privinţa populaţiei și puterii economice Statele Unite
beneficiau de o uriașă superioritate faţă de Japonia,
însă pe teritoriul înarmării situaţia era tocmai inversă.
Întrucât ritmul înarmării americane sporea, iar avantajul Japoniei părea a se diminua, aceasta a decis
să atace, fără declaraţie de război, baza navală a
Statelor Unite de la Pearl Harbor. Recurgând la forţa
sa aeriană, Japonia a aplicat o lovitură semnificativă
flotei americane (7 decembrie 1941). În urma acestei
acţiuni, pentru un timp, japonezii au ajuns să controleze zona Oceanului Pacific, iar armata lor a avansat în
ritm rapid până în India și Australia. Ei au ocupat cu
ușurinţă coloniile englezilor, francezilor și olandezilor,
absorbiţi de războiul european. Însă pierderea americană nu era fatală, întrucât portavioanele americane
nu se aflau la baza militară. În plus, ceea ce este mult
mai important este faptul că după atacul de la Pearl
Harbor izolaţionismul a ajuns în plan secund, iar
Statele Unite au intrat în război. Cu această ocazie,
opinia publică americană s-a aliniat în spatele luptei.
Economia de proporţii gigantice a fost trecută pe picior
de război, astfel era doar o chestiune de timp, când
se va afirma superioritatea economică a Americii pe
câmpurile de luptă.

concentrat în direcţia Stalingrad. Orașul de la malul
Volgăi era un punct nodal de circulaţie pentru teritoriile
europene și asiatice, astfel că ocuparea sa ar fi putut
paraliza apărarea sovietică și ar fi deschis un drum și
către zăcămintele de ţiţei de la Baku. Pentru compensarea pierderilor, germanii au forţat participarea mai
intensă la război a Italiei, aliata sa, precum și a statelor
satelite (România, Slovacia, Ungaria).
Unităţile mecanizate germane conduse de către generalul von Paulus, după ce au ocupat teritorii întinse,
au ajuns la Stalingrad, respectiv în partea sudică, la
lanţul muntos al Caucazului. Sovieticii, ale căror regiuni industriale importante au fost ocupate de către
inamic, fie au distrus capacităţile de producţie, fie
le-au mutat în răsărit, zonă care de la începutul anilor
douăzeci, ca urmare a unor mari sacrificii, a ajuns să
fie și ea puternic industrializată. Astfel, producţia de
război sovietică nu a regresat, dimpotrivă, între anii
1942–1943 a întrecut-o destul de mult pe cea a germanilor. Sovieticii au introdus în arsenalul lor instrumente moderne de luptă, ca de pildă blindatul T-34
sau aruncătorul de rachetă numit katiușa. La pregătirea
înarmării sovietice au contribuit, într-o măsură importantă, livrările engleze și, în special, cele americane
de împrumut-închiriat (aceasta în privinţa cantităţii,
dar mai ales a calităţii). Cu trupele nou instituite și
transbordate din Extremul Orient, sovieticii au pornit
contraofensiva la Stalingrad, reușind să încercuiască
armata lui von Paulus. Întrucât Hitler nu a permis retragerea, armata germană fiind epuizată și aproape
în pragul morţii din cauza îngheţului, s-a predat pe
data de 2 februarie 1943. În cadrul acestei operaţiuni
militare, a pierit la Cotul Donului și Corpul de armată
II. maghiar. În bătălia de la Stalingrad, armata germană
a suferit pentru prima oară o înfrângere gravă care, pe
de o parte i-a diminuat puterea, iar pe de altă parte a
spulberat mitul invincibilităţii armatei naziste.
Chiar dacă nu a avut aceleași proporţii ca și bătălia
de la Stalingrad, la fel de importantă a fost și înfrângerea, în Egipt, a Corpului Africa, condus de către
mareșalul Rommel. Victoria împotriva sa a aparţinut
generalului englez Montgomery, iar bătălia decisivă
s-a dat la El-Alamein, în octombrie–noiembrie 1942.
După debarcarea americanilor (generalul Eisenhower)
în Maroc, la începutul anului 1943, aliaţii i-au scos
pe germani și italieni din Africa.
În vara anului 1942, flota americană a obţinut
o victorie importantă la Insulele Midway, oprind
înaintarea japoneză. În anul următor, a început și contraofensiva, iar americanii i-au înlăturat pe japonezi
din fiecare insulă (operaţiunea „Saltul Broaștei”).

AVANSAREA ALIAŢILOR Anul 1943 a adus victorii importante care arătau superioritarea aliaţilor. Pe frontul de
răsărit, germanii au pornit ultima ofensivă copleșitoare
în spaţiul Kursk, unde mai multe mii de tancuri au dat o
uriașă luptă blindată. Tancurile sovietice le-au întrecut
cantitativ pe cele germane, iar calitativ erau destul de
asemănătoare cu acestea. În aceste condiţii, sovieticii
ANUL SCHIMBĂRII, 1942 Ca urmare a bătăliei Mos- au fost în măsură să obţină victoria. În cursul anului, au
covei, armata germană nu și-a pierdut puterea, dar reușit să-i respingă treptat pe germani înspre vest.
deja era incapabilă să avanseze simultan pe întreaga
Aliaţii din partea apuseană, încă din anul 1942, plalinie de front. În anul 1942, ofensiva germană s-a nificau o debarcare în Europa, dar pentru aceasta nici
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atunci, nici în anul 1943 nu au beneficiat de forţa și
îndârjirea necesară. În realitate, ei nu voiau să deschidă
cel de-al doilea front înainte de slăbirea forţei armate
germane. Intenţionau aceasta deoarece, în alte condiţii,
ar fi trebuit să participe și la dezagregarea armatei
germane, fapt care necesita uriașe jertfe umane.
Armata engleză și americană, victorioasă în Africa
de Nord, a debarcat cu succes în Sicilia în vara lui
1943, iar mai apoi în Italia de Sud. În urma ofensivei
declanșate, regele italian, sprijinindu-se pe armată,
l-a obligat pe Mussolini să demisioneze, iar Italia
a ieșit din război (iulie 1943). Aliaţii nu au exploatat
însă situaţia, nu au accelerat nici înaintarea, astfel că
germanii au ocupat Italia, iar scoaterea lor de aici
s-a produs lent („ofensiva melc”).
În anul 1943, s-a decis și așa-numita bătălie atlantică,
dusă pentru obţinerea superiorităţii navale. La început,

submarinele germane au cauzat uriașe pagube flotei
comerciale și militare engleze. Englezii – la fel ca și în
Primul Război Mondial – s-au apărat la început, recurgând la convoaie și la bombe de apă, dar pagubele nu
s-au prea redus. În aceste condiţii, ei au găsit antidotul,
avioanele. Aliaţii au reușit astfel să domine situaţia, iar
submarinele germane au fost retrase.
În același timp, aliaţii apuseni au început bombardarea Germaniei. Ei și-au fixat ca și scop distrugerea
capacităţii industriei de război germane, dar aceasta nu
a avut succes (nu au putut nimici decât 5% din întreaga
capacitate), astfel că producţia industriei germane de
război a crescut în continuu, până la sfârșitul anului 1943.
În aceste condiţii, bombardamentele s-au îndreptat
împotriva ţintelor civile, tocmai în ideea de a înfrânge
rezistenţa poporului german. Orașele germane au căzut,
în ruină, iar sub dărâmături au rămas milioane de morţi.

Arhiva
1

2

„În acea vară, nemţii au concentrat la frontiera poloneză
șaizeci de divizii de infanterie, unsprezece divizii mecanizate și motorizate, trei divizii de munte, mai mult de 4000
de avioane laolaltă cu mii de tancuri și blindate. Polonia, la
toate nivelele, putea mobiliza abia o treime a acestei forţe, pentru a li se putea
împotrivi. Forţele poloneze erau condamnate la nimicire rapidă ca urmare a
Încercaţi să estimaţi care
acestei
ofensive germane violente. Dar armata poloneză, deși era pradă ușoară
era forţa militară de care
pentru
mașina
de război a lui Hitler, atât ca efectiv, cât și ca înzestrare, întrecea
dispunea Statele Unite, în ajunul
războiului! Stabiliţi care era pro- armata Statelor Unite. (…)
Abia cu patru luni înainte de atacul de la Pearl Harbour, senatul a aprobat, doar
porţia acesteia faţă de resursele
cu
o majoritate de un vot, legea privind extinderea serviciului militar obligatoriu.
economice existente! Comparaţi
cum s-a modificat aceeași propor- Ea a permis detașarea dincolo de ocean a unităţilor armatei de uscat, precum și
ţie în cazul Japoniei! Evidenţiaţi prelungirea perioadei de serviciu militar. Hotărârea congresului s-a datorat mai
ce influenţă putea avea aceasta ales intervenţiei personale a generalului George C. Marshall care, până atunci,
asupra planurilor japoneze! Pre- deja câștigase un mare prestigiu. Însă nici el nu a putut lupta cu părerea genezentaţi ce anume caracteriza viaţa rală, care oglindea credinţa constantă cum că nu există nici un pericol iminent.”
de politică internă a Americii! [C] (Eisenhower: Cruciadă în Europa, 1982)
INTRAREA ÎN RĂZBOI
A JAPONIEI ȘI
A STATELOR UNITE

MĂSURILE LEGISLATIVULUI
AMERICAN ŞI ALE PREŞEDINTELUI ÎN CHESTIUNEA
LIVRĂRII DE MATERIALE DE RĂZBOI ŞI ARME
August, 1935

Președintele poate interzice, pe un termen de șase
luni, livrarea de arme pentru părţile beligerante.

Februarie, 1936

Președintele este obligat, în cazul stării de război, să
interzică livrările de arme pentru părţile beligerante.

Mai, 1937

Președintele poate autoriza livrarea materialelor de
război (nu arme) adică oţel, petrol etc. pentru ţările
beligerante pe bază de cash and carry (plătește și
transportă).

Noiembrie, 1939

Președintele poate autoriza și livrarea de arme pe
bază de cash and carry.

Președintele autorizează predarea către englezi a 50
de distrugătoare vechi în schimbul închirierii, pe o duSeptembrie, 1940
rată de 99 ani, a bazelor navale engleze aflate pe continentul american.

3

Martie, 1941

Autorizarea livrărilor lend-lease (împrumut-închiriat).

Definiţi ce caracteriza politica Statelor Unite la mijlocul anilor treizeci! Stabiliţi ce fel de modificare se poate observa! Subliniaţi ce
evenimente internaţionale au contribuit la această schimbare! [O]
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„Fără a ţine seamă de orice altă dispoziţie
legală, președintele, din când în când, atunci
când consideră ca fiind necesar în interesul
apărării naţionale, (…) poate împuternici
pe ministrul de război, pe ministrul forţelor
navale de război sau pe conducătorul oricărui
alt organ sau oficiu guvernamental pentru
următoarele:
1. Pentru guvernul oricărei ţări, a cărei
apărare preşedintele o consideră de importanţă vitală pentru apărarea Statelor
Unite, (…)
2. Pentru toate asemenea guverne, se
aprobă vânzarea, transferarea sau punerea
la dispoziţie a proprietăţii, schimbului și
închirierii.” (Legea lend-lease, martie 1941)

Stabiliţi pentru ce anume a fost împuternicit președintele prin lege! Explicaţi ce
înseamnă, pe timp de război, acest contract
de „împrumut-închiriat” privind materialul de
război! Analizaţi în beneficiul cui venea această
lege! Specificaţi de ce a fost ea necesară! [R]
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„Președintele Statelor Unite și prim-ministrul Churchill, în reprezentanţa guvernului britanic, au găsit oportun, cu ocazia întâlnirii lor, să dea publicităţii anumite
principii de bază ale politicii ambelor ţări, de la care speră edificarea unui viitor
mai bun al lumii.
1. Ţările noastre nu aspiră spre nici un fel de sporire teritorială sau de altă
natură.
2. Ele nu doresc nici o modificare teritorială, care să nu corespundă dorinţelor
liber exprimate de către popoarele interesate.
3. Se respectă dreptul fiecărui popor de a-și alege singur acea formă de stat în
cadrul căreia vrea să trăiască, iar acele popoare, care au fost lipsite de drepturile
lor suverane și de autoconducere, să aibă dreptul să le redobândească.
4. Cele două state se vor strădui ca, pe lângă respectarea obligaţiilor existente, să faciliteze pentru toate statele, fie mari sau mici, fie învingători sau
învinși, participarea în condiţii egale la comerţul mondial și la rezervele de materii prime, care le sunt necesare pentru bunăstarea economică.”
(Fragment din Charta Atlantică, august 1941)
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Stabiliţi în ce anume constă
înţelegerea proiectată de către cele două părţi! Precizaţi ce fel
de principii s-au definit cu această
ocazie! Indicaţi cu ce document
istoric precedent am putea compara Charta Atlantică! Explicaţi
care a fost, dincolo de formularea
unor principii, importanţa de bază
a Chartei Atlantice! [S]

Pearl Harbor după atacul japonez

5
Explicaţi de ce au avut japonezii succes în cadrul acestui
atac! Evaluaţi pierderile americane! [R]

6

Limita ofensivei japoneze
1941
1942
1943
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Pearl Harbor
C

I F

I C

XII. 1941.

V. 1942.
Ma r e a
Coralilor

2.

94

1
III.

V

AUSTRALIA

A

Manevre militare japoneze
1941
1942
Contraofensivă americană
1942

Teatrul de război din Oceanul Pacific
(1941 – 1943)
Explicaţi care a fost importanţa strategică a atacului de
la Pearl Harbour! Precizaţi care a
fost rolul ofensivelor americane
din spaţiul Insulelor Midway și
de la Marea Coralilor! Prezentaţi
factorii care, pe lângă rezistenţa americană, au jucat un rol
important în stăvilirea ofensivei
japoneze! Analizaţi de ce numai
la sfârșitul anului 1943 a început
ofensiva americană împotriva forţelor japoneze! [O]
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„Avioanele, care s-au ridicat în zorii zilei de 6 iunie, au descoperit două grupuri de vase inamice. În ambele grupuri,
erau crucișătoare și contratorpiloare. Înainte de masă, între
nouă jumătate și zece au atacat două crucișătoare grele, pe Mikuma și Mogami,
iar în afară de acestea trei contratorpiloare. Ambele crucișătoare au fost atinse
de câte două bombe, iar un contratorpilor s-a scufundat. Atacurile repetate ale
avioanelor au durat până după-masă la cinci treizeci. Mikuma s-a scufundat către
prânz și nu mult mai târziu s-a scufundat și Mogami. În lupta navală dusă lângă
Midway, dușmanul a suferit următoarele pierderi: s-au scufundat cele patru vase
portavion: Kaga, Akagi, Soryu și Hiryu. Pierderea de vieţi omenești a japonezilor
se poate aprecia la 4800 de persoane. Ei fie au căzut, fie s-au înecat.”

7

ANUL SCHIMBĂRII,
1942

8

Explicaţi cum s-a transformat războiul naval odată
cu apariţia avioanelor! [R]
Naufragiul portavionului american Lexington.
De pe nava înclinându-se într-o parte, oamenii săreau în ocean.
„Din partea americană, au căzut 92 ofiţeri și 215 membrii ai echipajului. Bătălia
navală de lângă Midway a durat trei zile și trei nopţi. Ciocnirea s-a derulat pe un
spaţiu foarte mare, iar ca urmare a condiţiilor de vizibilitate, în mai multe ocazii
neprielnice, precum și din cauza altor împrejurări, abia s-a putut stabili corect
ce pierderi au suferit unele unităţi ale inamicului, în urma ofensivelor și contraofensivelor noastre. Au fost nimicite cu aproximaţie 275 de avioane japoneze, iar
acestea în parte au fost doborâte, în parte au pierit în mare, pentru că nu au avut
unde ateriza.” (Fragment din raportul oficial, iunie 1942)

9

10

„În câteva cuvinte simple, motivele principale ale faptului că, mai întâi, vom
ataca puterile europene ale Axei, sunt următoarele:
Dintre cei doi inamici, din punct de vedere geografic situaţi la depărtare, cel
european este acela pe care pot să-l atace simultan trei membri puternici ai
Naţiunilor Unite – Rusia, Marea Britanie și Statele Unite. Statele Unite reprezintă
singurul stat al coaliţiei care poate alege liber, pe care dușman îl atacă mai întâi.
În măsura în care hotărâm că ne întoarcem imediat cu toate forţele împotriva
Japoniei, am scinda aliaţii, dintre care doi ar risca înfrângerea, sau, în cel mai
bun caz, ar lupta indecis împotriva Germaniei și a aliaţilor săi. Între timp, întrucât
America trebuie să poarte singură războiul împotriva Japoniei, ea înfruntă acea
primejdie legată de faptul că, după victoria în Oceanul Pacific, ar trebui să-l învingă
pe Hitler cu aliaţi foarte slabi. Și aceasta este de o importanţă vitală, mai
Stabiliţi ce anume a hotărât,
respectiv ce fel de decizie a ales în condiţiile în care nu se poate ști cât timp Rusia este în măsură să se împoluat conducerea americană! Evi- trivească atacurilor repetate ale Wehrmachtului. Eventual, nici un efort îndreptat
denţiaţi ce influenţă a avut aceas- împotriva Japoniei nu ar putea ajuta Rusia să reziste în război. Această ţară – în
ta în deznodământul războiului! afara livrărilor de materiale de război – poate fi ajutată numai dacă ne angajăm, în
Precizaţi cu ce greutăţi a trebuit modul cel mai eficient, în conflictul european. În fine, înfrângerea puterilor eurosă lupte Statele Unite ale Americii pene ale Axei ar elibera forţe britanice ce pot fi antrenate împotriva Japoniei.”
în urma acestei decizii! [O]
(Eisenhower: Cruciadă în Europa, 1982)

11

„Părţile ce se confruntă în luptă nu sunt niciodată absolut egale.
Se poate întâmpla ca, din punct de vedere numeric, cele două
trupe să se potrivească exact, dar poate fi o mare diferenţă în
multe altele. Victoria, de regulă, este a acelei părţi a cărei soldaţi au primit o instrucţie
mai bună, sunt mai bine echipaţi și rezistă mai bine în luptă. De această dată, soldaţii
noștri au rezistat mai bine în luptă și de aceea noi am învins. (…) Germanii au subestimat puterea artileriei ruse și, totodată, capacitatea ofensivă a infanteriei noastre
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faţă de tancuri. Bătălia de la Stalingrad a demonstrat că tancurile nu valorează prea
mult, dacă nu au suficient spaţiu pentru liberă mișcare. Tancul, în astfel de situaţie, nu
este altceva decât un tun lipsit de spaţiu de manevră. În aceste condiţii, forţa ofensivă
a infanteriei, dacă este bine înarmată și dacă nu are probleme în privinţa spiritului
de luptă, se multiplică. Nu mă gândesc la lupte de baricade, căci la așa ceva nu s-a
prea ajuns la Stalingrad, ci la grupe mai mici ale infanteriei, care știu să folosească
drept fortificaţie unele case ale orașului, ba chiar și camerele caselor, separat. Alături
de o asemenea apărare, ei nu pot fi alungaţi din case, nici cu tancuri, nici cu avioane.
Stabiliţi la ce anume reduce
Germanii au aruncat asupra Stalingradului cel puţin un milion de bombe aeriene
Ciuikov victoria rusă! Dezvăși tot nu au putut mișca infanteria din nici o singură poziţie importantă și decisivă
totodată. În schimb, tancurile au fost relativ ușor făcute incapabile pentru luptă, din luiţi ce factori au mai jucat un rol
important în cadrul victoriei! [R]
casele folosite pe post de redute.” (Mareșalul Ciuikov)
„27 iulie 1943. Aproximativ timp de 300 de ore, pe linia Oriol–Kursk și Belgorod–Kursk a bântuit cea mai feroce bătălie. Germanii au lansat în luptă aproape
patruzeci de divizii, cu o uriașă artilerie, iar pe deasupra și avioanele lor au intervenit în luptă. Din nou, noroiul războiului urâţea (…) peisajul sătesc pașnic. (…)
Conducerea germană avea toate motivele să aștepte un succes de la ofensivă.
Lupta s-a limitat la un teritoriu foarte strâmt. Acel sector al frontului, unde au
concentrat șaptesprezece divizii de tancuri, abia era mai lung de 40–50 de kilometri. Concentrarea trupelor, a unităţilor motorizate de luptă precum și strângerea
materialului de război a început deja în luna martie. Artileria germană a stocat
multe mii de tone de muniţie deja dinaintea luptei. Toate eforturile germane au
suferit un eșec și nu au putut pătrunde în direcţia Belgorod–Kursk. (…)”
(Descrierea sovietică a unei bătălii)
Schiţaţi, pe baza hărţii, situaţia de război din anii 1942, 1943! Evidenţiaţi cele
mai importante schimbări! Stabiliţi ce tendinţe se pot recunoaște! [O]

12

Însumaţi care categorii de
arme au mai luat parte la
lupta de tancuri! Ce putem deduce din faptul că armata germană
s-a dovedit a fi inferioară într-o
asemenea confruntare! [C]

Bătălii în Europa de Est și în spaţiul
mediteranean între anii 1942–1943

Frontiere în 1941
Linia frontului la sfârşitul lui 1942
Linia frontului în martie 1943
Linia frontului la sfârşitul lui 1943
Ofensivă germană
Contraofensivă sovietică
Ofensivă anglo-americană
Teritoriu ocupat de Germania
Aliatul Germaniei
Bombardament de amploare
Suprafaţa principală de acţiune
a submarinelor germane
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14

15

Până astăzi, au rămas multe controverse privind sensul bombardării ţintelor civile în cel de al Doilea Război
Mondial. Problema este că, nici în bătălia Angliei, nici în timpul bombardării Germaniei nu s-a reușit distrugerea
producţiei de război, respectiv a forţei de rezistenţă a populaţiei.
Cealaltă întrebare este de natură morală: cum a fost oare posibil să se accepte ca sute de mii de copii și
femei să devină ţinte de război?
„Din 7 septembrie până în 3 noiembrie, noapte de noapte, în medie
cam două sute de bombardiere germane au atacat Londra. În timpul
celor trei săptămâni precedente, ne-au atacat, prin numeroase lansări,
orașele de provincie. (…)
Odată, când eram la Ramsgate, am ajuns într-un atac aerian.
M-au condus într-un mare tunel, o parte semnificativă a populaPrecizaţi ce a însemnat războiul aerian ţiei ședea acolo în permanenţă. Când, după un sfert de ceas, am
pentru omul de rând! Evidenţiaţi de ce ieșit, am văzut ruine fumegând. Un mic hotel a fost atins. Nu s-a
se străduiau părţile beligerante să nimicească, pierdut viaţă de om, dar în locul clădirii se îngrămădeau vase și
în timpul războiului, ţinte civile! Prezentaţi și obiecte de uz sparte, mobilă sfărâmată. Proprietarul și soţia sa, apoi
apreciaţi cum anume vede Churchill, bombar- bucătarii și chelneriţele plângeau în hohote. Ce s-a întâmplat cu
căminul lor? Ce s-a întâmplat cu mijlocul lor de trai?”
damentele! [R]
(Winston Churchill: Al Doilea Război Mondial, 1953)
„În această consfătuire, a avut loc o lungă controversă dacă este de
dorit bombardamentul gărilor de triaj din jurul Romei. Toată lumea a
fost de acord că Orașul Etern nu trebuie avariat fără rost. În Italia, pentru
salvarea monumentelor civilizaţiei antice, am urmat acest principiu
până la sfârșit. Dar toată lumea știa că nemţii vor exploata asta și că
utilizează Roma ca centru de importanţă capitală a transportului de
rezerve. Atunci nu s-a născut o decizie definitivă, mai târziu însă am
fost împuterniciţi pentru bombardarea gărilor, cu specificarea să ocolim
cu deosebită grijă deteriorarea Romei și a orașului Vatican. (…)
Nu aveam intenţia folosirii forţei aeriene de luptă ca rezervă a
comandamentului tactic de aviaţie. Dimpotrivă, ardeam de dorinţa
de a continua ruinarea părţii din spatele frontului german, în mod
deosebit industria petrolului. Generalul Spaatz ne-a convins că Germania va avea greutăţi din ce în ce mai mari, dacă îi scad rezervele
de ţiţei. Aceasta urma să aibă o mare influenţă asupra activităţii
combatante de pe uscat. Și, în ultimă instanţă, accelera câștigarea
războiului.” (Eisenhower: Cruciadă în Europa, 1982)
Stabiliţi ce rol a destinat Eisenhower bombardamentelor! Prezentaţi
din ce raţiuni și cum anume s-a procedat în cazul Romei! [O]

16
17

Drezda după noaptea bombardamentului anglo-american.
Asupra orașului s-a aruncat o imensă cantitate de bombe
incendiare. O parte însemnată a victimelor a ars, încât nici
nu mai puteau fi recunoscuţi. Măsura prăpădului nici azi nu
se poate stabili cu exactitate, pentru că orașul era plin de
refugiaţi. În cadrul scrierilor istorice se apreciază numărul
morţilor ca fiind între 40 de mii și 130 de mii.
Stabiliţi ce importanţă militară a avut
bombardamentul asupra orașului Drezda!
Prezentaţi cauzele declanșării bombardamentului care a provocat teroare în sânul populaţiei! Explicaţi ce influenţă a avut bombardamentul asupra populaţiei civile! [R]

18

„Forţa aeriană strategică a avut un rol important în faptul că trupele
aliate au ajuns la frontiera estică a Franţei și a Belgiei. Apoi, pe durata
toamnei, bombardierele noastre s-au întors la sarcina lor iniţială, respectiv la atacurile împotriva Germaniei, iar obiectivul lor principal
era industria petrolieră și reţeaua de transport. (…) A scăzut proporţia
pierderilor noastre, în schimb a crescut forţa și exactitatea atingerii
obiectivelor în cadrul atacurilor. Sub influenţa bombardamentelor, care
ţineau de mai mult timp, germanii au fost nevoiţi să-și dezmembreze,
pe teritorii întinse, toate întreprinderile. Acum trebuiau să plătească un
preţ mare pentru aceasta, căci ar fi avut și mai mare nevoie de liniile
lor de comunicaţii în bună stare de funcţionare. Cărbunele, care le-ar
fi fost atât de necesar, în lipsa vapoarelor de marfă se îngrămădea în
faţa puţurilor de extracţie.” (Churchill: Al Doilea Război Mondial, 1953)
Evidenţiaţi în ce anume vede Churchill rostul bombardamentelor!
Prezentaţi cum se raportează proiectul său la șirul de date! Evaluaţi
motivele pentru care nu amintește anumiţi factori! [O]

EFECTELE BOMBARDAMENTELOR ÎN GERMANIA
fabricarea
avioanelor

fabricarea
tancurilor

capacitatea
industrială totală

1942

100%

100%

100%

1944

300%

200%

96%
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PIERDERILE CIVILE ALE
BOMBARDAMENTELOR (1942 – 1945)
locuinţe
morţi
răniţi
distruse
590 000

800 000

7 000 000
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22. Victoria aliaţilor
COLABORAREA DINTRE ALIAŢI Baza coaliţiei antifasciste a constituit-o Charta Atlantică (august
1941), semnată de către Anglia, care la început a luptat singură împotriva germanilor, și Statele Unite. La
aceasta s-au raliat apoi tot mai multe state, inclusiv
Uniunea Sovietică (deși principiile de bază fixate în
cadrul Chartei, ea niciodată nu le-a considerat ca fiind
obligatorii pentru sine).
Liderii celor trei mari puteri, care au jucat un rol
decisiv pentru soarta războiului (Churchill, Roosevelt
și Stalin) au pus la punct strategia războiului, pregătind și reglementarea situaţiei postbelice pe parcursul
unor schimburi de mesaje și întâlniri personale. În
cadrul convorbirilor, Stalin încă de la început, Churchill
pe măsura derulării evenimentelor, au avut în vedere
asigurarea zonelor de influenţă de după război.
Președintele Roosevelt, în schimb, socotea ca fiind
mai puţin actual acest aspect.
Roosevelt și Churchill au participat la numeroase
întâlniri, dintre care putem evidenţia schimbul de opinii
de la Casablanca (ianuarie 1943) unde – pentru liniștirea
părţii sovietice mai ales, care se temea de o pace separată
încheiată de către puterile occidentale– au convenit că
vor accepta numai capitularea necondiţionată din
partea germanilor. La sfârșitul acestui an, la Moscova,
miniștrii de externe ai celor trei mari puteri au participat
la o consfătuire comună, pregătind întâlnirea la vârf,
de mare importanţă, de la Teheran (decembrie 1943).
Aici, liderii celor trei mari puteri: Roosevelt, Churchill
și Stalin au convenit deschiderea celui de al doilea
front, în nordul Franţei. Stalin, la rândul său, și-a luat
angajamentul că, după victoria pe frontul european, va
ataca Japonia. În legătură cu frontierele sovietice și poloneze, el a reușit să obţină recunoașterea achiziţiilor
teritoriale sovietice din perioada anilor 1939–1940.
Odată cu aceasta, s-au spulberat unele planuri susţinute
de către Churchill. Conform acestora, aliaţii apuseni
urmau să avanseze dinspre sud (Balcani), ceea ce ar fi
însemnat ca ţările Europei Centrale și de Est – Ungaria de
asemenea – să fie eliberate de către puterile occidentale.

1944). Forţa armată sovietică a pornit ofensiva numai
după aceasta.
Înaintarea Armatei Roșii a fost accelerată și de faptul
că România a întors armele împotriva Germaniei
(august 1944), facilitând forţelor sovietice accesul
dinspre sud în Bazinul Carpatic și în Balcani. Forţa
armată germană a reușit să încetinească înaintarea
aliaţilor apuseni, recurgând la contraofensive mai
mici (de exemplu, pe frontul de apus, în Podișul Ardeni,
decembrie 1944). Către primăvară, aliaţii sovietici și
anglo-americani s-au apropiat tot mai mult unii de
alţii, iar mai apoi s-au întâlnit la Elba. Armata Roșie
a cucerit în scurt timp Berlinul (2 mai 1945). Hitler s-a
sinucis mai devreme de aceasta (30 aprilie), iar armata
germană a capitulat (7–8 mai 1945). În Europa, odată
cu înfrângerea Germaniei, războiul a luat sfârșit.

CONFERINŢA DE LA IALTA ȘI POTSDAM Înainte de
încheierea războiului, aliaţii s-au așezat din nou la
masa tratativelor. La Conferinţa de la Ialta (februarie
1945), s-a pus deja problema reorganizării postbelice. Aliaţii au convenit în ceea ce privește împingerea
către vest a graniţelor poloneze și în plus – de data
aceasta definitiv – s-au mai recunoscut și achiziţiile
teritoriale ale sovieticilor de dinainte de război. Pe
măsura schiţării sferelor de influenţă –dată fiind și
prezenţa unei uriașe forţe armate sovietice– părea a se
contura pentru sovietici un mare câștig teritorial în
zona central-europeană, aceasta cu toate că părţile
negociatoare încă atunci au subscris la dezvoltarea
liberă a ţărilor din zonă. Reglementarea situaţiei
postbelice a fost de asemenea obiectul conferinţei
organizată de către forţele victorioase la San Francisco (aprilie–iunie 1945), unde, pentru susţinerea
păcii și securităţii internaţionale, s-a decis înfiinţarea
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).
Următoarea întâlnire la vârf, a avut loc la Potsdam,
după încheierea războiului (iulie 1945). De data aceasta,
participanţii care reprezentau marile puteri învingătoare
au fost alţii: partenerul de discuţii al lui Stalin a devenit englezul Attlee (Churchill a pierdut alegerile), iar,
ÎNFRÂNGEREA GERMANIEI Armata germană, inclu- din partea Statelor Unite, Truman, devenit președinte,
siv în anul 1944, reprezenta o forţă uriașă, reușind să întrucât Roosevelt se stinsese din viaţă. Cei trei s-au
cauzeze mari pierderi în rândul inamicilor săi. Chiar și înţeles privitor la: frontierele răsăritene ale Germaîn aceste condiţii, naziștii, cu preţul pierderii Germaniei niei, ocuparea ţării (zonele de ocupaţie), respectiv
și a milioane de morţi în sânul populaţiei civile, nu au în legătură cu tragerea la răspundere a criminalilor
putut decât să încetinească înaintarea aliaţilor. Dat de război. Deși, între timp, s-a întărit opoziţia dintre
fiind contextul, în condiţiile în care dictatorul celui ce- americani și sovietici, totuși cele două mari puteri, care
al treilea Reich a ales să își sacrifice poporul, ofiţerii au ajuns să beneficieze de o influenţă hotărâtoare, erau
armatei au recurs la un atentat (iulie 1944). Hitler a încă interesate de perspectiva colaborării.
supravieţuit acţiunii, iar participanţii la complot au
fost executaţi.
ÎNFRÂNGEREA JAPONIEI Spre mijlocul anului 1944,
În prima parte a anului 1944, Armata Roșie a flota japoneză a suferit pierderi grave, însă armata lor
trecut hotarul sovietic, continuând să avanseze către de uscat încă dispunea de forţe semnificative în China,
Germania. În timpul verii, (6 iunie 1944), aliaţii apuseni respectiv pe teritoriul Japoniei. Valoarea soldaţilor jaau debarcat în Normandia, începând să înainteze cu ponezi era sporită și de îndârjirea lor deosebită. Ei au
repeziciune. În condiţiile în care sovieticii se apropiau, lansat împotriva marinei militare americane avioane
rezistenţa poloneză a înfiinţat un grup înarmat, de sinucigașe (kamikadze), respectiv torpile vii care au
conducere comunistă, încercând să elibereze prin cauzat pierderi serioase, dar nu au mai putut întoarce
propriile puteri capitala poloneză, Varșovia. Stalin însă soarta războiului. Către sfârșitul anului 1944, acţiunile
nu le-a oferit sprijin, ba chiar mai mult decât atât, i-a submarinelor americane au făcut aproape imposibilă
împiedicat și pe aliaţii apuseni să facă aceasta. Astfel ieșirea în larg de pe insulele japoneze.
germanii au înăbușit răscoala varșoviană (septembrie
Americanii, în locul luptelor de uscat care ar fi pretins
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uriașe pierderi umane – și în condiţiile în care Japonia a
refuzat capitularea – au lansat atacul atomic împotriva
acesteia (Hiroshima, 6 august 1945 – Nagasaki, 9 august
1945). Bombele au provocat o pustiire nemaiîntâlnită,
astfel că numărul victimelor în sânul populaţiei civile
a fost unul imens. Atacul atomic american venea și ca
o atenţionare pentru fostul aliat Uniunea Sovietică,
care a reușit în timpul războiului să se consolideze în
mod deosebit, mai ales din punct de vedere militar.

Sovieticii, conform promisiunii făcute aliaţilor apuseni,
au denunţat tratatul de neagresiune cu Japonia, lansând un atac în Manciuria (China). Ei s-au străduit să
extindă și în Extremul Orient influenţa sovietică.
Atacul atomic, respectiv avansul armatei sovietice
i-a obligat pe japonezii să depună armele. Pe data
de 2 septembrie 1945 a luat sfârșit al Doilea Război Mondial, în care și-au pierdut viaţa în jur de 52
milioane de oameni.

Arhiva
ÎNTÂLNIRILE CONDUCĂTORILOR PUTERILOR ALIATE
Data

Persoanele

Locul

Cel mai important rezultat

12 aug.
1941

Churchill
Roosevelt

NewFoundland

Publicarea Chartei Atlantice.

14 ian.
1943

Churchill
Roosevelt

Casablanca
(Maroc)

Se acceptă numai capitularea necondiţionată. Planul
debarcării siciliene.

14 aug.
1943

Churchill
Roosevelt

Québec
(Canada)

Armonizarea operaţiunilor
de război din Orientul Îndepărtat, necesitatea deschiderii frontului atlantic. Se propune întâlnire cu Stalin.

22–26.
nov.
1943.

Churchill
Roosevelt
Ciang
Kai-șek

Cairo

Războiul împotriva Japoniei
îl vor continua până la depunerea necondiţionată a
armelor.

Churchill
28 nov.–1
Roosevelt
dec. 1943
Stalin

Teheran

Înţelegerea despre al doilea
front din Normandia. După
terminarea războiului european Uniunea Sovietică va
ataca Japonia. Controverse
în legătură cu frontierele poloneze și germane.

9 oct.
1944

Moscova

Delimitarea zonelor de influenţă în Europa Centrală și de
Est.

Ialta

Acord asupra frontierelor
poloneze și asupra ocupării
Germaniei (în aceasta pot lua
parte și francezii). Recunoașterea cuceririlor teritoriale sovietice din 1939-41. Obligaţie
repetată din partea sovietică
pentru atacarea Japoniei.

Potsdam

Zonele de ocupaţie ale Germaniei, despăgubirea germană, evacuarea germanilor,
tragerea la răspundere a criminalilor de război, frontierele definitive ale Poloniei.

Churchill
Stalin

4–11
febr.
1945

Churchill
Roosevelt
Stalin

7 iul.–2
aug.
1945

Attlee
Truman
Stalin

Care a fost
importanţa
militară și politică
a întâlnirilor de
la vârf! Ce indică
frecvenţa întâlnirilor la vârf, schimbarea participanţilor
respectiv a locului
acţiunii! [C]

1

2

3

4

Celebra bucăţică
de hârtie care
a decis soarta a
milioane de oameni
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„Noi, președintele Statelor Unite, al Marii Britanii
și prim-ministrul Uniunii Sovietice, în decursul
celor patru zile ce au trecut, ne-am întâlnit în capitala aliatului nostru iranian și am întărit politica noastră comună.
Ne exprimăm hotărârea în aceea că naţiunile noastre vor colabora
strâns, atât pe timp de război, cât și pe durata păcii care va urma.
Concluziile militare ale Conferinţei de la Teheran [date publicităţii
doar în 1947]:
4. S-a luat la cunoștinţă faptul că operaţiunea Overlord [cel de
al doilea front] va fi iniţiată în mai 1944, aceasta în legătură și cu o
operaţiune sud-franceză. Cea din urmă intervenţie va fi executată
cu acele forţe pe care le îngăduie mijloacele de debarcare aflate la
dispoziţie. La conferinţă, în continuare, s-a luat la cunoștinţă declaraţia mareșalului Stalin conform căreia forţele militare sovietice, în
jurul aceluiași termen, vor porni o ofensivă cu scopul de a împiedeca
transferarea forţelor armate germane de pe frontul de est pe frontul
de vest.” (Din materialul Conferinţei de la Teheran, noiembrie 1943)
COLABORAREA DINTRE
ALIAŢI

Rezumaţi ce anume doresc să transmită lumii participanţii la conferinţă! Definiţi care este esenţa convenţiei care s-a încheiat și care
este importanţa sa politică și militară! [O]

„Era momentul prielnic ca să ne apucăm de lucru, de aceea am spus
[Churchill lui Stalin]: Să avansăm cu chestiunile balcanice. Trupele
Dumneavoastră se află în România și Bulgaria. Noi avem acolo interese,
reprezentanţe și agenţi. Să nu ne încrucișăm reciproc drumurile cu
probleme lipsite de importanţă. În ceea ce privește Marea Britanie
și Rusia, ce aţi spune dacă Dumneavoastră aţi avea o preponderenţă
de nouăzeci de procente în România, noi de asemenea nouăzeci de
procente în Grecia, iar în Iugoslavia ne-am împărţi în proporţie de
jumătate la jumătate? În timp ce se traduceau acestea, am scris pe o
jumătate de coală de hârtie: România: Rusia 90%, ceilalţi 10%, Grecia:
Marea Britanie: 90%, Rusia 10% (în înţelegere cu SUA), Iugoslavia:
50-50%, Ungaria: 50-50%, Bulgaria: Rusia 75%, ceilalţi 25%. Am strecurat-o pe masă în faţa lui Stalin, care între timp ascultase traducerea.
A urmat o pauză de o clipă: atunci Stalin și-a luat creionul albastru, a
bifat gros însemnarea, mai apoi a strecurat-o spre noi. Totul nu a ţinut
mai mult decât atât timp cât îmi ia ca să îl descriu eu acum.
Firește, noi ne-am chibzuit îndelung și aprofundat punctul de
vedere, iar acum ne ocupam doar cu reglementarea pe termen scurt,
inclusiv pe timpul războiului. Ambele părţi au amânat problemele
mai mari pentru mai târziu, sperând că, dacă vom câștiga războiul,
le vom discuta la masa păcii.
După aceasta, a intervenit o pauză mai îndelungată. Bucata de
hârtie zăcea în mijlocul mesei. În cele din urmă am spus: Nu gândiţi
că ar fi un lucru destul de cinic să creăm impresia că tratăm superficial
aceste chestiuni, care hotărăsc soarta a mai multe milioane de oameni?
Să ardem hârtia asta! Nu, ţine-o numai – a spus Stalin.” (Churchill: Al
Doilea Război Mondial, 1953)
Ce anume au convenit Churchill și Stalin? Comparaţi partajul cu
evenimentele de mai târziu! Discutaţi modul în care a apărut această decizie! Prezentaţi cum a fost tratat evenimentul în cadrul memoriilor!
[O]
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Linii de front din Europa în perioada 1944 – 1945
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Stabiliţi care a fost însemnătatea strategică a ieșirii din război a României! Explicaţi de ce în partea de vest a Europei,
aliaţii au putut avansa mai rapid! Enumeraţi ce teritorii au ocupat armatele sovietice și care sunt acelea pe care le-au
cucerit trupele occidentale! [R]

„Cu privire la strămutarea germanilor din
Polonia, Cehoslovacia și Ungaria, conferinţa
a adus următoarea hotărâre:
Cele trei guverne, examinând chestiunea în toate privinţele, recunosc că, referitor la strămutarea populaţiei germane sau a unei părţi
a ei din Polonia, Cehoslovacia și Ungaria spre Germania, trebuie luate
măsuri. Sunt de acord că orice strămutare ar avea loc, aceea trebuie
să se desfășoare organizat și uman.
Întrucât întoarcerea în masă a germanilor în ţara lor doar ar mări
acea povară care deja revine autorităţilor ocupante considerăm că,
mai întâi, problema trebuie studiată de către Consiliul Aliat de Control,
cu menţiunea specială ca acești germani să fie împărţiţi proporţional
în toate zonele de ocupaţie.
Prin urmare, se dau indicaţii reprezentanţilor care iau parte la
Consiliul de Control, ca atât de repede pe cât este posibil, să-și informeze guvernele în legătură cu numărul de persoane care a sosit
deja în Germania, venind dinspre Polonia, Cehoslovacia și Ungaria,
și să comunice peste cât timp și în ce proporţie numerică poate
avea loc o altă strămutare, luând în consideraţie situaţia prezentă
a Germaniei.
Despre aceasta vor fi anunţate simultan guvernul cehoslovac, guvernul provizoriu polonez și Comisia Aliată de Control din Ungaria,
ele urmând să fie somate să suspende expulzările populaţiei germane, până ce respectivele guverne examinează rapoartele scrise de
reprezentanţii lor din cadrul Consiliului de Control.”
(Conferinţa de la Potsdam, 1945)

6

CONFERINŢA DE LA IALTA
ȘI POTSDAM

A Încercaţi să-i caracterizaţi, pe baza
imaginii, pe cei trei politicieni! Observaţi
ce fel de îmbrăcăminte poartă fiecare! Oare ce
exprimă „ordinea șederii”? [O]

„Marii lideri” (Churchill, Roosevelt și Stalin) la Ialta.

7

Stabiliţi în legătură cu cine au luat decizii reprezentanţii marilor
puteri învingătoare! Care sunt acele principii pe baza cărora s-a
întâmplat aceasta! Ce puncte de vedere au fost considerate a fi importante? [S]
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Atac nuclear american
Război submarin
Teritoriu ocupat de Japonia
la sfârşitul lui 1943

UNIUNEA SOVIE TIC Ă

I

ÎNFRÂNGEREA JAPONIEI

A

C

I

F

8

C

126 / III. Al Doilea Război Mondial

JAPONIA
Hiroshima
6. VIII. 1945.

Nagasaki
9. VIII. 1945.
1945
1945
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C

Evidenţiaţi ce tactică au aplicat americanii faţă de japonezi! Stabiliţi care a fost importanţa folosirii submarinelor în
război! Analizaţi care a fost rolul
strategic și politic al intrării Uniunii Sovietice în război împotriva
Japoniei. Care a fost rolul lansării
bombei atomice! [O]

Singapore

O

Teatrul de operaţiuni militare din Oceanul
Pacific în 1944–1945

Ofensiva americanilor
şi britanicilor
1944
1945
Ofensivă sovietică
VIII. 1945.
Linia frontului
la mijlocul
lui 1945

L

Indochina

P

Coreea

C H I N A

AUSTRALIA

M a rea
Coralilor

9

Hiroshima după atacul atomic: ruinele
Muzeului Știinţific și Industrial. Structura
metalică deformată a unei clădiri.
Însumaţi asemănările și deosebirile
atacului atomic și ale celui „tradiţional”! [C]
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Puncte de vedere

III. Al Doilea Război Mondial

Winston Churchill (1874 – 1965), ca ministru al marinei, a fost membru al guvernului britanic, încă din timpul
Primului Război Mondial. Numele său s-a identificat însă cu rezistenţa britanică din al Doilea Război Mondial. În
calitate de prim-ministru, Churchill, atunci deja în vârstă, și-a condus ţara la victorie. În mâna sa s-a concentrat
o putere uriașă. De ascultat, nu prea asculta de alţii, nici nu era cu tact faţă de partenerii de discuţie. Astfel, nu
e de mirare că persoana și deciziile sale au dat motiv multor controverse până azi: ce rol a jucat el în întârzierea
deschiderii celui de al doilea front? Oare erau corecte sau incorecte planurile sale de debarcare în Balcani?
A decis, oare, mai bine decât Roosevelt în chestiunea politicii care trebuia urmată vizavi de sovietici?

„Era un conducător inspirat, care părea să întruchipeze curajul, conservatorismul de succes și statornicia britanică în toate necazurile. Era
un om cu o voinţă deosebit de puternică, maestru al argumentării și
al controversei. Întrucât s-a consacrat în totalitate câștigării războiului,
îndeplinindu-și datoria ca prim-ministru al Marii Britanii, era greu să i
te opui, mai ales când convingerea mă constrângea să nu fiu de acord
cu părerile sale. În cele mai multe cazuri, rezolvam problemele prin
înţelegere, dar, din când în când, au existat cazuri importante, când
nici pe departe nu făceam așa. Știa să fie foarte oratoric, chiar și atunci
dacă dezbătea cu un singur om, dar, în același timp, puterea hotărârii
sale făcea expunerea să fie naturală și la locul ei. Trata cu aceeași
ușurinţă umorul și patosul, cita din orice, de la clasicii greci până la
„Donald, răţoiul”, utiliza locurile comune și întorsăturile viguroase ale
limbii comune, ca să-și sprijine punctul de vedere. (…)
Churchill, ca întotdeauna, era o apariţie distractivă și interesantă.
Nu am mai întâlnit pe nimeni, care ar fi putut captiva în așa măsură
atenţia tovarășilor săi de cină. Observaţiile sale, legate de evenimente
și persoane, erau nimerite, usturătoare și, de cele mai multe ori, distractive. Aștepta cu însufleţire întâlnirea cu președintele, de la care
– cum spunea – primește întotdeauna inspiraţie pentru rezolvarea
problemelor războiului și a păcii care-i urmează. (…)
[Churchill] zăbovea îndelung asupra unei teme predilecte pentru
el, și anume aceea privitoare la cât este de important să atacăm Germania prin „abdomenul ei moale”. Amintea apoi în continuare faptul
că trebuie să înteţim ritmul atacului nostru din Italia în așa măsură,
încât să câștigăm rapid și marea parte a ţărmului nordic al Mării Mediterane. Totdeauna părea că vede mari și decisive posibilităţi la Marea
Mediterană, în schimb invazia prin La Manche îl lasă rece. (…)
Nu pot scăpa de acel sentiment că părerile lui Churchill – deși nu
în mod conștient – erau motivate de două aspecte care nu ţineau de
problema militară imediată. Dintre acestea, unul se referea la faptul că,
pe el, ca și conducător politic, îl interesa viitorul Balcanilor. Celălalt era
o constrângere interioară, menită să-i apere ideile strategice privitoare
la primul război mondial, aceasta în calitatea lui de fost protagonist
al campaniei din Gallipoli. Mulţi militari de profesie sunt de părere că
acel caz Gallipoli a fost mai mult gafa execuţiei. Uneori, părea să fie
intenţia hotărâtă a prim-ministrului ca, în al doilea război mondial, să
câștige recunoaștere publică în favoarea acestei opinii. (…)
Deși nu a spus-o niciodată, aveam senzaţia că îndoielile primministrului [Churchill] sunt probabil mai degrabă de natură politică
decât militară. Se poate să fi considerat că, într-o asemenea situaţie
de după război, când în Balcani staţionează forţe aliate în efectiv mare,
stabilizarea lumii postbelice se poate realiza mult mai eficient, decât
dacă acea zonă este ocupată numai de către armatele rusești. I-am
spus să meargă imediat la președinte și să-i expună faptele împreună
cu propriile concluzii, dacă din acest motiv sprijină campania din
Balcani. Știam bine că strategia sa este influenţată de considerente
politice, iar dacă ei ar fi decis că merită să prelungească războiul și
prin aceasta să crească sacrificiile, atât umane cât și materiale în
interesul ţelurilor politice de către ei considerate importante, atunci
îndată și în modul cel mai loial posibil, mi-aș fi modificat planurile
în favoarea acestora. Dar insistam că, atâta timp cât dezbatem problema exclusiv pe bază militară, nu îi recunosc argumentele.”
(Eisenhower: Cruciadă în Europa, 1982)
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Expuneţi ce fel de caracter se desprinde
din amintirile generalului american! Reuniţi problemele controversate, amintite de
către general! Cercetaţi care a fost atitudinea
lui Churchill, respectiv cea a lui Eisenhower, în
legătură cu aceste întrebări! [C]

10

Stabiliţi care a fost mesajul afișului!
Evidenţiaţi cu ce instrumente și prin
ce simboluri dorește să-și atingă scopul
creatorul afișului! [R]

Churchill redat sub forma unui buldog englez.
Inscripţia afișului: „Rezistă!”
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23. Caracteristicile şi ororile celui de-al Doilea Război Mondial
CARACTERISTICILE RĂZBOIULUI DE TIP NOU Înaintea ment medical, asigurarea integrităţii fizice) al prizonierilor,
Primului Război Mondial, aproape nimeni nu a prevăzut ceea ce în Primul Război Mondial, în mare parte, s-a și
cum vor transforma războiul, noile arme. La începutul respectat. În decursul celui de al Doilea Război Mondial
noii conflagraţii mondiale, de asemenea, doar puţini au însă, numeroase puteri, în primul rând Germania, Japonia
apreciat corect influenţele schimbărilor tehnicii de răz- și Uniunea Sovietică, au executat în masă prizonieri de
boi. De Gaulle, luptând deja ca și tânăr ofiţer în Primul război. Sau au ales să nimicească sute de mii de oameni,
Război Mondial, a schiţat în cartea sa caracteristicile prin privarea de condiţiile minime de trai, respectiv, prin
noului război, deducând corect experienţele din eve- obligarea la muncă până la sleirea de puteri.
nimentele ultimului an al războiului mondial. A stabilit
Germanii, în mare parte, executau pe loc membrii de
că blindatele și forţa aeriană, care colaborează cu partid și majoritatea partizanilor care ajungeau prizonieri
ele, vor decide noul fel de a purta lupta. Conducerea de război (convenţiile internaţionale care apărau prizonimilitară franceză nu a ascultat sfaturile lui De Gaulle, erii de război nu se refereau la aceștia). Sovieticii făceau
deși teoria sa a fost strălucit adeverită de succesele la fel cu militarii SS capturaţi. S-a întâmplat că naziștii
iniţiale, de o putere de nestăvilit a forţei militare ger- au făcut experimente umane pe prizonierii sovietici de
mane: unităţile mecanizate, luptând cu sprijin aerian, au război, sovieticii au ucis la Katýn mii de ofiţeri polonezi
rupt liniile inamice, zdrobind apărarea, astfel că nu s-a ajunși în captivitate, japonezii i-au supus pe prizonierii
conturat un război de poziţii, iar campaniile militare britanici la muncă până la epuizare, punându-i să lucreze
s-au accelerat. (În schimb, în armata franceză, mișcarea pe lângă calea ferată birmaneză (podul pe râul Kwai).
blindatelor dispuse alături de infanterie a fost determiPentru atmosfera războiului, este de amintit și faptul
nată de maniera lentă de înaintare a acesteia din urmă.) că, inclusiv în Statele Unite, au fost închiși mai mult de o
Ca urmare a mișcării rapide a armatelor și a atacurilor sută de mii de cetăţeni americani de origine japoneză, a
aeriene, războiul nu s-a limitat la liniile fronturilor, ci căror unică vină era aceea că s-au născut japonezi.
s-a extins aproape asupra întregului teritoriu al ţărilor
beligerante. În această nouă situaţie, în contrast cu cea EXTERMINĂRI DE POPULAŢIE – HOLOCAUSTUL În timpul
de mai înainte, numărul victimelor civile s-a apropiat celui de al Doilea Război Mondial, au survenit și asemede pierderile militarilor, și totodată s-a multiplicat: în al nea orori, care nu aveau nici o legătură cu schimbările
Doilea Război Mondial au murit 52 milioane de oameni. cauzate de războiul modern: au fost nimicite mase de
Atacurile aeriene au generat extrem de multe victime în oameni în mod conștient, aproape „industrial”.
sânul populaţiei civile. Suferinţele din Guernica, bombarTeoria rasistă, care împărţea oamenii în grupuri
dată în timpul războiului civil, s-au repetat într-o măsură „superioare” sau „inferioare”, a constituit de la început o
mult mai mare. În bătălia Angliei, pe întreaga durată a parte componentă a confuzei ideologii naziste. Aproape
bombardării Londrei și a orașelor de provincie, au căzut imediat după ce au ajuns la putere, naziștii s-au ridicat
victimă zeci de mii de copii, femei, iar mai apoi, forţa împotriva adversarilor politici și a diverselor grupuri
aeriană aliată a distrus orașe germane, unde și-au găsit calificate ca fiind „de rang inferior”. Aici se încadrau cei
moartea sute de mii de oameni. Foarte multe victime civile handicapaţi psihic, cei infirmi, homosexualii, ţiganii, dar
s-au înregistrat în acele orașe folosite ca și fortăreţe, în mai ales evreii. Pe lângă violarea drepturilor (restricţia
scopuri de apărare. A fost cazul următoarelor localităţi: drepturilor politice, economice și de liberate personală,
Leningrad, Budapesta, Viena sau Berlin.
diferenţiere umilitoare) s-a ajuns deja și la pogromuri
(noaptea de cristal). În timpul războiului, au început
RĂZBOIUL DE PARTIZANI Avansul rapid și dominaţia exterminarea sistematică a întregii evreimi europene.
de mână forte a germanilor, nu a făcut decât să încura- Programul exterminării populaţiei evreiești, „soluţia finală”
jeze mișcarea de partizani. Ulterior ocupaţiei germane, (Endlösung)a fost elaborat în ianuarie 1942 (programul
rămășiţele armatelor naţionale zdrobite, laolaltă de la Wannsee). În decursul războiului, naziștii au înfiinţat
cu populaţia civilă, au început, în numeroase ţări, o mai multe lagăre de concentrare (Auschwitz-Birkenau,
opoziţie înarmată. Cele mai importante mișcări de Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Treblinka etc.) unde
partizani s-au desfășurat în: Polonia, Uniunea Sovietică, au adunat evreii din ţările ocupate. (Acestea, în parte,
Iugoslavia și Franţa.
erau lagăre de muncă, în parte lagăre de exterminare.)
În războiul de partizani, unităţile, care numărau un Cu concursul organelor de autoritate locală, oamenii
număr restrâns de membri, prin intermediul unui atac- calificaţi evrei erau siliţi să stea în ghetouri, iar mai apoi
surpriză, năvăleau peste formaţiuni mai mici ale armatei erau transportaţi în vagoane pentru animale, în lagărele de
dușmane, aruncau în aer liniile de comunicaţie, iar mai concentrare. Aici, bătrânii și copii au fost imediat nimiciţi,
apoi se retrăgeau rapid, dispărând în diverse ascunzișuri iar pe cei adulţi, capabili să lucreze, i-au pus să munceasdin natură sau din orașe. Forţele ocupante, drept răspuns, că în condiţii inumane. Mai apoi, o parte semnificativă
porneau acţiuni de reprimare împotriva partizanilor și a oamenilor slăbiţi au fost uciși. Naziștii au dezvoltat la
a populaţiei civile. Lupta devenea din ce în ce mai sân- dimensiuni inimaginabile asasinatul în masă, prizonierii
geroasă și mai atroce. Trupele naziste, drept represiune din lagăre erau omorâţi în camere de gazare, iar cadavrele
pentru acţiunile de partizani, alegeau de multe ori să erau arse, mai apoi, în crematorii. În decursul a câţiva ani,
extermine sate întregi (de exemplu, așa s-a întâmplat la naziștii au asasinat, din cei aproape zece milioane de
Oradour în Franţa, respectiv la Lidice în Cehia).
evrei europeni, mai mult de jumătate, adică aproape
șase milioane de oameni.
SITUAŢIA PRIZONIERILOR DE RĂZBOI La începutul secoDeportările, în general, s-au efectuat fără o opoziţie
lului al XX-lea, s-au conturat regulile războiului modern, mai serioasă. Aceasta și din cauza rolului pe care l-a
precum și cele ale modului de tratare (aprovizionare, trata- avut teama și antisemitismul ce se răspândea. Oamenii
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deportaţi nu bănuiau ce îi așteaptă la locul de deportare.
Familiile, la început, nu au fost separate. Și-au putut duce
cu ei o parte a bunurilor mobile, știind că merg la muncă
forţată. Mai târziu, în mod treptat, erau deposedaţi de
bunuri și de speranţă. Pasivitatea celor din afară este
explicată, în parte, de faptul că era imposibil de conceput
ceea ce se întâmplă. Realitatea de necrezut a fost adusă la
cunoștinţă lumii în anul 1944, prin mesajul a doi refugiaţi
de la Auschwitz. În câteva locuri, s-a ajuns și la rezistenţă,
dintre care cea mai importantă a fost răscoala ghetoului
de la Varșovia (primăvara 1943). Pentru procesul tragic al
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uciderii în masă a evreimii, în zilele noastre folosim două
denumiri: holocaust, termen de origine greacă (jertfă
arzândă) și ebraicul shoa (catastrofă).
Naziștii și-au fixat ca scop, pe lângă exterminarea
evreilor, și exterminarea ţiganilor din Europa: aproape două sute de mii de rromi și-au găsit moartea în
camerele de gazare. Germanii au făcut o încercare de
nimicire a culturii și conștiinţei naţionale poloneze. Ei
au ucis în mod conștient intelectualii polonezi, au făcut
una cu pământul orașe istorice, ca de pildă Varșovia.

Arhiva
„Ieri am citit raportul serviciului de siguranţă despre teritoriile ocupate din răsărit.
Activitatea partizanilor s-a întărit din nou în
săptămânile trecute. Partizanii duc un adevărat război de gherilă organizat. E foarte greu se le ajungi aproape, pentru că în teritoriile
ocupate aplică asemenea metode teroriste, încât populaţia, și din
teamă, nu îndrăznește să conlucreze loial cu noi. Activitatea partizanilor este îndrumată de comisarii politici și, în primul rând, de evrei.
De aceea, este necesar să împușcăm mortal și mai mulţi evrei. Nu va
fi liniște în provincie, până când, acolo poate acţiona chiar și un singur
evreu. Sentimentalismul în această problemă ar fi cea mai mare greșeală. (Din jurnalul lui Joseph Goebbels – unul din conducătorii partidului nazist, ministru al afacerilor de propagandă – 16 martie 1942)

1

CARACTERISTICILE
RĂZBOIULUI DE TIP NOU

Stabiliţi în ce măsură interpretarea textului
poate fi influenţată de faptul că este vorba
de o însemnare de jurnal! Evidenţiaţi care este
dificultatea de bază a războiului de partizani
în faţa trupelor regulate! Definiţi la ce reduce
Goebbels activitatea de partizani! Analizaţi
caracteristicile concepţiei sale despre lume!
Explicaţi ce înseamnă expresia „sentimentalism”
folosită de către el! [R]

Frontieră statală la 1942
Frontul de răsărit III–VII 1943
Cucerire germană
Aliaţii Germaniei
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Stabiliţi ce factori au decis locul apariţiei
mișcărilor de partizani! Prezentaţi care a fost
importanţa militară a activităţilor de partizani! [R]
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Germanii execută partizani în Ucraina
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Acţiuni ale partizanilor începând cu 1942
Acţiuni ale partizanilor începând cu 1943 M e
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Acţiuni ale partizanilor începând cu 1944
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Activitatea trupelor de partizani în Europa

„Citesc memoriul amănunţit al serviciului de siguranţă
și al poliţiei despre soluţia finală a problemei evreiești.
Se ridică numeroase puncte de vedere noi. Chestiunea
evreiască trebuie rezolvată, privind întreaga Europă. Aici încă trăiesc mai mult
de unsprezece milioane de evrei. Aceștia, mai târziu, trebuie adunaţi mai întâi în
est; după război, eventual pot fi mutaţi pe o insulă, de exemplu Madagascar. În
Europa, nu va fi liniște, până ce nu am îndepărtat toţi evreii din spaţiul european.
Aceasta ridică și numeroase probleme delicate. Ce se va întâmpla cu semi-evreii,
cu „cumnăţiile” evreiești, cu cei căsătoriţi cu evrei, cu tovarășii lor de căsătorie?
Deci mai avem ce face în această problemă, și pe parcursul rezolvării sale va mai
veni rândul a numeroase tragedii personale. Aceasta însă este inevitabil. A sosit
timpul să rezolvăm definitiv chestiunea evreiască.”
(Din jurnalul lui Goebbels, 7 martie 1942)

4

EXTERMINĂRI DE POPULAŢIE
– HOLOCAUSTUL
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Definiţi ce numește Goebbels
ca fiind soluţie finală! Specificaţi cu ce își justifică și lui
însuși necesitatea soluţiei finale!
Caracterizaţi gândurile sale în
legătură cu „problemele delicate”
și rezolvarea lor! [R]
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Cu steaua galbenă pe străzile Berlinului. „Începând de săptămâna trecută, purtăm steaua galbenă.
Aceasta a avut un alt efect asupra populaţiei, de cum calculaseră naziștii. În Berlin, trăiesc încă
vreo 80 de mii de evrei. (..) Asemenea oameni, despre care, pe baza aspectului exterior, nu am
fi presupus că sunt evrei, poartă stea galbenă. Măsurile luate împotriva evreilor până acum, nu
au fost parcă atât de evidente. Acum însă nimeni nu se poate face că nu vede. (…) Aud asta de
la alţi oameni și asta trăiesc eu însămi, când oameni, totalmente străini, mă salută pe stradă cu
politeţe deosebită, iar în tramvai îmi cedează locul, în mod demonstrativ, deși cei care poartă
steaua se pot așeza doar dacă nici un arian nu mai stă în picioare. Nici copiii de stradă nu-și
prea bat joc. Și doar întâmplător îi bat pe evrei.” (Din amintirile lui Elisabeth Freud)

5

Explicaţi ce efect a avut purtarea stelei galbene asupra celor marcaţi
și asupra celorlalţi! Prezentaţi în ce măsură a fost general fenomenul
descris în text! [R]

6
7

Locul unde s-a ţinut conferinţa de la Wannsee și
ceea ce a urmat după …

8

„Șeful Poliţiei de Siguranţă (…), SS – Obergruppenführer Heydrich
a comunicat în introducerea sa că mareșalul imperial [Göring] l-a
însărcinat cu pregătirea soluţionării finale a chestiunii evreiești din
Europa. El a făcut referire la faptul că cei invitaţi la discuţie trebuie
să clarifice problemele de bază.
De acum, posibilitatea rezolvării și pe mai departe a chestiunii,
care a intrat în locul emigrării, este evacuarea spre răsărit a evreilor,
cu prealabilul permis venit din partea Führerului. (…) În proiecţia
soluţionării finale a chestiunii evreiești din Europa, vor fi luaţi în
consideraţie circa 11 milioane de evrei. (…)
În procesul soluţiei finale, evreii trebuie puși la muncă în răsărit
într-un mod corespunzător și cu o conducere potrivită. Evreii apţi de
muncă vor fi duși, separaţi pe sexe, în grupe de lucru mari, la construirea de drumuri în aceste regiuni, în timp ce marea lor parte, în urma
scăderii naturale de efectiv, fără îndoială, va fi omisă din aceasta. Cei
rămași, ultimii dintotdeauna, întrucât fără îndoială constituie cea mai
rezistentă parte a contingentului, trebuie trataţi potrivit, întrucât prin
selecţie naturală în cazul lăsării lor în libertate, ar forma germenele
unei noi sinteze evreiești. (…)
În procesul executării practice a soluţiei finale, Europa va fi măturată dinspre vest spre est. Teritoriul imperial, inclusiv Protectoratul
Ceho-Morav, măcar și pentru motivul locuinţelor și a altor necesităţi
social-politice trebuie tratat în afara contextului. Evreii evacuaţi, la
început, vor fi duși în trenuri succesive, în așa-zise ghetouri de tranzit,
ca apoi de acolo să fie transportaţi, mai departe, spre răsărit.” (Din
procesul verbal al Conferinţei de la Wannsee, ianuarie 1942)
Definiţi care a fost ţelul conferinţei! Definiţi ce se înţelege prin
„soluţie finală”, respectiv prin „scădere naturală de efectiv”! Analizaţi
cum își imaginau naziștii „rezolvarea” acestei chestiuni! [O]

9

10
11

Auschwitz-Birkenau: poarta lagărului morţii, care a înghiţit milioane de oameni
Un lagăr eliberat, cu rămășiţele
pământești a celor uciși
Crematoriul unde se ardeau cadavrele victimelor
Definiţi, pe baza ilustraţiilor, noţiunea de lagăr al morţii! Dezvăluiţi conexiunile dintre cele întâmplate în lagărele de
concentrare și economia modernă! [S]
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Kulmhof
360
G E R M A N I A

Treblinka
800

UNIUNEA

Majdenek 380
Auschwitz Belzec 600
4000

LUXEMBURG

SOVIETICĂ

Prezentaţi care teritoriu al
Europei a fost atins de holocaust! Definiţi care ţări au avut
cele mai mari pierderi! Prezentaţi
ce anume caracteriza poziţia geografică a evreimii europene! [O]

F R A N Ţ A

I TA L I A
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Graniţe statale în 1937
Graniţe statale în 1942
Lagăre de concentrare
Numărul celor decedaţi
în lagăre (1000 de persoane)
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Ororile holocaustului astăzi sunt deja evidente pentru toată lumea. Însă ce știau contemporanii despre exterminare în Germania, în alte state, ca de pildă în Anglia sau America? Știau, bănuiau, nu îndrăzneau sau nu voiau
să ridice glasul și să acţioneze împotriva ororii? Să dezbatem aceste chestiuni pe baza surselor!

„La 1 septembrie 1939, în Reichstagul german, deja am declarat
(…) că acest război nu se va termina mai apoi, așa precum și-o
imaginează evreii (…) și că rezultatul final al acestei conflagraţii
va fi nimicirea evreilor. Acum vom aplica, pentru prima dată,
vechea lege evreiască, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.”
(Dintr-un discurs al lui Hitler, ianuarie 1942)
„Voi, germani! Oamenii ar dori să știe ce gândiţi în sinea voastră
despre comportarea acelora care dispun în lume de treburile
voastre de exemplu ororile legate de evrei în Europa – desigur
toată lumea ar vrea să vă întrebe cum vă simţiţi între timp, ca
oameni. Tot persistaţi alături de războiul lui Hitler și suportaţi
cele mai îngrozitoare lucruri. Acum ajungeţi la (…) nimicirea
evreimii europene. Nici o fiinţă binecuvântată cu minte, nu este
în stare să preia raţionamentul acestor creiere demente. De ce?
– întreabă omul. De ce? (…) Va fi mai bine pentru cineva, dacă
evreii sunt nimiciţi?
Conform informării guvernului polonez emigrat, Gestapoul,
adunând totul, a ucis sau a chinuit, până la moarte, deja 700
de mii de evrei. (…) Germani, voi știţi asta? Și cum vi se pare
acest lucru?
La Paris, în decurs de câteva zile, au strâns la un loc 15 mii
de evrei, i-au pus în vagoane pentru animale și i-au transportat.
Unde? Asta o știe acel mecanic de locomotivă, despre care se
povestește în Elveţia. S-a refugiat acolo pentru că, de mai multe
ori, a trebuit să conducă trenuri încărcate cu evrei, pe care leau oprit pe linie deschisă, mai apoi au lăsat gaz în ele. Bărbatul
nu a mai suportat. Dar nicidecum nu este extraordinar ceea
ce a experimentat el. Există un raport exact și autentic despre
nimicirea sistematică a nu mai puţin de 11 mii de evrei polonezi. (…) Există descrierea amănunţită (…) despre strigătele și
rugăminţile victimelor și despre râsetele bestiilor-SS, care au
pus în scenă comedia. Și atunci voi, germani, vă mai miraţi că
lumea civilizată se sfătuiește cu ce metode se pot educa oameni
din acele generaţii de germani, ale căror creiere le-a deformat
astfel naţional-socialismul, făcând din ele un zero moral perfect,
asasini?” (Din discursul radio al lui Thomas Mann la BBC, 1942)
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Însumaţi și sistematizaţi-vă cunoștinţele în
legătură cu antisemitismul și problema evreiască! [C]

Evrei olandezi sunt înregistraţi înaintea deportării

Puncte de vedere

Lagăre de concentrare în Europa, în
timpul celui de al Doilea Război Mondial
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Evrei polonezi (femei și copii) înainte de deportare
Stabiliţi ce putea presupune populaţia olandeză sau poloneză despre locul și scopul pentru
care erau duși femeile și copii! [R]
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24. Intrarea Ungariei în război
POLITICA INTERNĂ A LUI TELEKI PÁL Conservatorul
Teleki Pál – beneficiind de încrederea guvernatorului și
a grupului Bethlen – a încercat ceva ce făcuse să cadă
deja două guverne: să restrângă extrema dreaptă, să
frâneze, în ciuda situaţiei internaţionale în curs de
deteriorare, creșterea influenţei germane și, totodată,
să-i folosească pe germani pentru atingerea scopurilor
revizioniste. În tot acest răstimp, a mai încercat să se
apropie și de marile puteri apusene.
Teleki a interzis Mișcarea Hungaristă a lui Szálasi (deși aceea s-a reînfiinţat imediat, sub numele de
Partidul Crucilor cu Săgeţi). În același timp, a făcut
ca parlamentul să accepte așa-numita a doua lege
evreiască, pregătită încă de guvernul Imrédy, care deja
se situa pe baze rasiste (indiferent de religie, califica
drept evrei pe acei cetăţeni, ai căror doi bunici au fost
de religie izraelită), și care a diminuat proporţia evreilor
în locul pragului de 20%, în funcţie de ocupaţie, la 12,
sau 6, sau 0%.
POLITICĂ EXTERNĂ – CONTINUAREA POLITICII REVIZIONISTE Teleki dorea să cultive relaţiile cu Anglia,
dar, în anul 1939, nu se putea găsi sprijin în politica
apuseană, care dădea mână liberă lui Hitler. De aceea,
în interesul menţinerii bunăvoinţei germane, ţara s-a
alăturat pactului anticomintern și a ieșit din Liga
Naţiunilor.
În martie 1939, Hitler a încorporat Cehia, iar, cu
sprijinul său, a luat fiinţă Slovacia independentă,
aliată Germaniei. În aceste condiţii, guvernul maghiar
s-a decis pentru reanexarea Ucrainei Subcarpatice,
trupele maghiare intrând astfel în regiunea locuită
în majoritate covârșitoare de ruteni. Contrar planului
conceput de către Teleki, nu s-a acordat autonomie
Ucrainei Subcarpatice și nici nu s-a reușit atragerea
unei semnificative părţi a populaţiei.
IZBUCNIREA RĂZBOIULUI – NEUTRALITATEA ARMATĂ În legătură cu războiul ce se apropia, Teleki a
formulat politica pe care el o găsea ca fiind corectă.
După părerea sa, Germania nu putea învinge, astfel
că, în aceste condiţii, maghiarilor, deși trebuiau să
mărșăluiască alături de germani – pentru că nu puteau face altfel – nu le era permis să intre în război.
Forţele armate maghiare – trăgând învăţăminte din
experienţa Primului Război Mondial – nu urmau să
fie sacrificate în război, ci trebuiau păstrate pentru
finele conflagraţiei, respectiv pentru perioada când
urma să se decidă reorganizarea postbelică.
Sub semnul acestei politici, Teleki a anunţat, odată
cu izbucnirea războiului (1 septembrie 1939), politica
neutralităţii armate. El nu a permis trecerea prin
Ungaria a trupelor germane ce urmau să atace Polonia, pentru ca, mai apoi, să deschidă graniţa maghiară
pentru refugiaţii polonezi, atât civili, cât și militari.
Acest pas al său a fost o atitudine curajoasă, îndreptată
împotriva Pactului Ribbentrop-Molotov. Însă spaţiul
de mișcare al guvernului maghiar, în urma prăbușirii
armatei franceze, s-a diminuat continuu.
AL DOILEA ARBITRAJ DE LA VIENA În vara anului 1940,
sovieticii au pretins de la români, printr-un ultimatum,
predarea Basarabiei, pe care au și obţinut-o. Conduce-
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rea politică maghiară și opinia publică au considerat ca
fiind oportun momentul pentru un nou pas revizionist,
pe care și guvernul sovietic l-a primit cu înţelegere.
Teleki avea rezerve, temându-se de faptul că germanii
vor stabili un preţ mult prea mare pentru teritoriile
pretinse. Guvernul însă nu a lăsat să se piardă această
posibilitate, motiv pentru care a și comasat trupe la
hotarul românesc. Germanii însă nu puteau permite o
confruntare militară între doi aliaţi ai lor. Din acest motiv,
ei au dorit să joace din nou rolul de arbitru, tocmai
pentru a-i lega mai strâns de ei, atât pe maghiari, cât
și pe români, pentru ca în cele din urmă, prin speranţa
schimbărilor teritoriale, să-i poată determina la noi și
noi sacrificii de război. În acest context, s-a impus cel
de-al Doilea arbitraj de la Viena (30 august 1940), care
a oferit Ungariei, Transilvania de Nord și Secuimea.
Spaţiul era locuit de un număr mic de maghiari, în
comparaţie cu românii care erau majoritari. În acest
nou context, ei au ajuns sub autoritate maghiară. (În
Transilvania de Sud, în schimb, numeroși maghiari au
rămas sub autoritate românească.) În decursul ocupării
teritoriilor, ca urmare a arbitrajului de la Viena, au avut
loc mai multe ciocniri, astfel că sute de mii de oameni
și-au părăsit pământul natal (maghiarii s-au mutat spre
nord, iar românii spre sud). Ungaria, obligată să fie
recunoscătoare faţă de concesiile făcute, nu a putut
evita să se alăture Pactului Tripartit încheiat între
germani, italieni și japonezi (noiembrie 1940). (În același
timp, s-a alăturat acestui pact și România.)
CĂUTAREA UNUI DRUM DE IEȘIRE – ANTRENAREA ÎN
RĂZBOI Teleki a încercat să contrabalanseze oarecum
ponderea de autoritate crescândă a Germaniei naziste,
apropiindu-se de guvernul iugoslav care ducea o politică filo-germană. La sfârșitul anului 1940, cele două
guverne au semnat un tratat de veșnică prietenie.
În primăvara anului 1941 însă, guvernul iugoslav
afiliat pactului tripartit a fost răsturnat printr-un puci
militar. Hitler, înaintea marii campanii antisovietice pe
care urma să o desfășoare, nu putea lăsa descoperit
flancul drept, astfel că a hotărât invadarea Iugoslaviei. El a pretins de la guvernul maghiar să permită
trecerea trupelor germane, iar pentru fostele teritorii
maghiare, în schimb, să ofere participare militară
activă. Refuzul colaborării ar fi însemnat ruptura
cu Germania, după cum, tot la fel, acceptarea ei
presupunea ruptura de aliaţii apuseni.
În noul context, nu se putea continua politica lui
Teleki fundamentată pe neutralitate. Prim-ministrul a
găsit scăparea, sinucigându-se. Jertfa sa personală
nu a schimbat evenimentele: nou-numitul premier,
Bárdossy László (1941–1942) a îndeplinit pretenţiile
germanilor. Trupele maghiare au intrat în Ungaria
de Sud așteptând, în prealabil, destrămarea statului
iugoslav (desprinderea croaţilor).
Un nou rezultat al politicii revizioniste a fost întoarcerea Regiunii Mura, a triunghiului Baranya și Bacica
(aprilie 1941). În teritoriile realipite, numai 40% din populaţie erau maghiari. Englezii nu au declarat război
Ungariei, însă au întrerupt relaţiile diplomatice. În ceea
ce privește viitorul ţării, situaţia ei era cu atât mai defavorabilă cu cât a ajuns în totalitate sub influenţa blocului german.
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„Ministerul ungar, pe baza împuternicirii obţinute prin art. de
POLITICA INTERNĂ A LUI
lege II: 1939 §141 aliniatul (7) [care oferă prim-ministrului
TELEKI PÁL
dreptul de a stabili ziua activării autorităţii excepţionale],
stabilește pentru data de 2 septembrie 1939 acea zi în care, conform §141-170
din amintitul articol de lege, se demarează posibilitatea utilizării autorităţii excepţionale stabilite pentru perioada războiului sau în caz de pericol de război
iminent pentru ţară. Decizia a fost dată de către Teleki Pál m.p. prim-ministru
m.r.” (Ordinul lui Teleki)
„§1. Din punctul de vedere al aplicării prezentei legi trebuie considerat evreu acela,
care el însuși sau măcar un părinte, sau dintre bunicii căruia, cel puţin doi, la intrarea
în vigoare a prezentei legi, sunt membrii confesiunii izraelite, sau înaintea intrării în
vigoare a prezentei legi au fost membrii confesiunii izraelite, de asemenea descendenţii celor înșiraţi, născuţi după intrarea în vigoare a prezentei legi.
§5. Nici un evreu nu poate intra ca funcţionar sau ca orice alt angajat în serviciul
statului, al autorităţii legislative, în cadrul oricărui corp, instituţie sau întreprindere
publică. (…)
Profesorii evrei care funcţionează la școli de grad mediu și în școli de specialitate, la fel ca și învăţătorii evrei care predau la școli poporale, trebuie trecuţi
în pensie, respectiv, conform reglementărilor orientative, trebuie eliberaţi din
funcţie cu despăgubire.
§7. Pentru anul întâi de studiu, în cadrul universităţilor și școlilor superioare,
evreii pot fi admiși doar în asemenea măsură, încât numărul studenţilor (elevilor)
evrei să nu întreacă 6 procente din numărul tuturor studenţilor (elevilor) admiși
la respectiva facultate a universităţii sau în respectiva clasă a școlii superioare.
La clasa de economie și comerţ din cadrul Universităţii Tehnice și de Știinţe Economice „Nádor József”, evreii nu pot depăși douăsprezece procente din numărul
studenţilor admiși.
§9. În secţiile de: avocatură, ingineri, medici, în camera de presă, în camera de artă
teatrală și de artă cinematografică evreii poate fi admiși, ca membri, doar în măsura
în care numărul lor nu întrece șase procente din cel al tuturor membrilor camerei
respective. Dacă camera este împărţită pe secţii sau grupe profesionale, evreii nu pot
depăși șase procente din membrii acestor secţii sau grupe profesionale. (…)
§14. Pentru exercitarea de meserii, nu se poate elibera pentru evrei brevet,
respectiv permis de meserie până ce, în comuna respectivă, nu scade sub șase
procente numărul brevetelor și al permiselor de meserii eliberate pentru evrei.
Oficiul pentru comerţ și circulaţie, respectiv ministrul industriilor poate face excepţie, pentru interesul public.” (Legea IV din anul 1939 pentru limitarea expansiunii
în viaţa publică și în economie a evreilor – așa-numita a doua lege evreiască)
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Arhiva
Explicaţi sub influenţa căror
evenimente internaţionale
s-a impus decizia emiterii ordinului! Prezentaţi cum a influenţat
ordinul posibilităţile de politică
internă ale prim-ministrului! [O]

2

Stabiliţi pe cine califică drept
evrei a doua lege evreiască!
Prezentaţi în ce măsură limitează legea drepturile cetăţenilor
maghiari calificaţi ca fiind evrei!
Comparaţi dispoziţia dată pe baza
celor două puncte de vedere de
mai sus, cu așa-numita primă lege
evreiască (p. 108) [S]

„Sarcina principală a guvernului maghiar, în acest
război european, este aceea ca să conserve, până la
sfârșitul luptelor, forţa militară, materială, respectiv forţa
demografică. Cu orice preţ, trebuie să nu se accepte
participarea Ungariei la conflict. Deznodământul războiului este îndoielnic. Dar
indiferent de ceea ce va veni, pentru Ungaria este mai important să rămână neștirbită în perioada de încheiere a conflictului european. Se poate întâmpla foarte
ușor, mai ales în cazul eventualei înfrângeri totale sau parţiale a Germaniei ca, la
sfârșitul conflagraţiei, fie în întreaga Europă, fie în această parte răsăriteană a ei,
să intervină stări haotice care vor fi cele mai periculoase pentru acele ţări, care
sunt lipsite de apărare sau care și-au jertfit, înaintea terminării conflictului, atât
armata, cât și mijloacele materiale. Ungaria este și poate fi ameninţată de diferite
pericole. Este vorba, în primul rând, despre pericolul sovietic care, în cazul înfrân- Teleki Pál
gerii Germaniei, se va întinde peste Slovacia și va fi prezent până la Bratislava, pe
Comparaţi pictura cu porîntreg hotarul maghiar de nord. Apoi mai este și pericolul românesc. Declaraţiile,
tretul lui Gömbös Gyula (p.
comportamentul și atrocităţile românilor sunt o dovadă că ei ar folosi eventuala 102)! [O]
slăbiciune a Ungariei pentru o invazie. Pericolul comunist, în general, care poate
atinge această întreagă parte a Europei în care se află și Ungaria. Urmează apoi
Formulaţi ce scop și-a propericolul slovac. E drept că slovacii sunt cu mult mai slabi faţă de noi, dar, dacă
pus Teleki! Cu ce își motiveanoi am fi totalmente dezarmaţi și neputincioși, și asta ar putea conta. În fine, deși ză punctul de vedere? Pe ce exazi cu iugoslavii suntem în bune relaţii, iar prietenia noastră se întărește din ce în perienţe istorice și-a putut funce mai mult, pentru că ei văd în noi o forţă prietenoasă care îi sprijină, în cazul damenta opiniile? Analizaţi cât
prăbușirii acesteia și lor le pot veni alte idei. (…)” (Informarea primului-ministru sunt de reale ideile exprimate!
[O]
Teleki pentru trimișii la Londra și Washington, 3 martie 1941)
POLITICĂ EXTERNĂ
– CONTINUAREA POLITICII
REVIZIONISTE
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5

Explicaţi la ce face trimitere trecerea în
revistă a soldaţilor! [R]

Trecere în revistă a soldaţilor polonezi la Nagycenk, pe data de 15 martie 1940
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Ordonaţi, în tabel, cifrele care se referă
la componenţa etnică a teritoriului
reanexat! Precizaţi care ţări puteau ridica pretenţii asupra acestui teritoriu și cu ce motiv!
Analizaţi relaţiile confesionale din Ucraina
Subcarpatică! Stabiliţi care a fost importanţa
strategică a Ucrainei Subcarpatice! [C]

Hotarele Ucrainei Subcarpatice și
harta naţionalităţilor

„Domnul Joachim Ribbentrop, ministrul de externe german
AL DOILEA ARBITRAJ DE
și domnul conte Galeozzo Ciano, ministrul de externe al
LA VIENA
Majestăţii Sale, Regele Italiei și Împăratul Etiopiei, în numele
guvernelor lor, la Viena, pe data de 30 august 1940 au adus următoarea decizie:
1. Între România și Ungaria se stabilește ca fiind frontieră definitivă cea desenată în harta alăturată. Stabilirea mai exactă a frontierei la faţa locului va fi sarcina
unei comisii româno-maghiare.
2. Teritoriul până acum românesc, care astfel ajunge la Ungaria, va fi eliberat
de trupele române într-un termen de 14 zile și va fi predat în stare normală Ungariei. (…)
3. Toţi acei cetăţeni români, care în ziua de azi au domiciliu stabil pe teritoriul
ce urmează să fie cedat de România, primesc imediat cetăţenia maghiară. Pot avea
dreptul ca, în cadrul unui termen de o lună, să opteze pentru cetăţenia română. Acele
persoane care trăiesc cu acest drept de opţiune, trebuie să părăsească în decurs
de un an teritoriul statului maghiar, și România îi va primi. Bunurile mobile le pot
duce, liber, cu ei. Bunurile imobile le pot valorifica până la mutare, iar contravaloarea
dobândită o pot lua de asemenea, liber, cu ei. Dacă valorificarea nu este posibilă,
Ungaria este obligată să îi despăgubească. Ungaria va trata toate problemele legate
de mutarea celor care optează pentru aceasta în mod corespunzător și generos.
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4. Cetăţenii români de naţionalitate maghiară, care au domiciliu
stabil pe teritoriul pe care Ungaria l-a cedat în anul 1919 României,
rămas și acum în componenţa ei, au dreptul să opteze în termen de
șase luni în favoarea cetăţeniei maghiare. Pentru acele persoane care
beneficiază de acest drept de optare, se aplică principiile fixate în
punctul anterior 3.” (Al Doilea arbitraj de la Viena, 30 august 1940)

S LO VAC I A
Ucr

Stabiliţi ce rol au primit, în decursul
deciziei, Germania și Italia! Comparaţi
referirile de politică externă precum și cele de
altă natură cuprinse în cadrul primului, respectiv
în cadrul celui de al Doilea arbitraj! Explicaţi
cum s-a reglementat situaţia cetăţenilor ajunși
în minoritate! [O]
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Frontierele Transilvaniei de Nord și harta naţionalităţilor
Organizaţi, în tabel, componenţa etnică a teritoriului reanexat!
Stabiliţi cum a influenţat relaţiile etnice ale ţării cel de al Doilea
arbitraj de la Viena! [C]

9
Definiţi care este acel eveniment politic de
care se leagă afișul! Precizaţi ce simboluri
folosește desenatorul și cu ce scop! [R]

CĂUTAREA UNUI DRUM „Art.I. Ungaria aderă la Pactul Tripartit semnat la Berlin
pe data de 27 septembrie 1940 de către: Japonia, GerDE IEȘIRE –
ANTRENAREA ÎN RĂZBOI mania și Italia.
Art.III. Textul Pactului Tripartit este atașat ca anexă la
acest proces-verbal. (…)”
„Guvernele Japoniei, Germaniei și Italiei consideră condiţii preliminare ale
păcii durabile, ca fiecare naţiune a lumii să obţină teritoriul care i se cuvine. De
aceea, au hotărât că, privitor la tendinţele referitoare la uriașul spaţiu est-asiatic
și la teritoriile europene, vor colabora umăr la umăr, cel mai important scop fiind
acela de a crea și de a menţine o asemenea ordine a lucrurilor care să fie potrivită
pentru favorizarea dezvoltării și bunăstării popoarelor de acolo.
În continuare, este dorinţa celor trei guverne ca să extindă colaborarea în alte
părţi ale lumii, peste asemenea state, care sunt gata să adopte o direcţie asemănătoare cu a lor, tocmai pentru ca aspiraţiile spre pacea mondială, ca ţel final, să
devină realizabile. În conformitate cu aceasta, guvernele Japoniei, Germaniei și
Italiei s-au înţeles în următoarele chestiuni:
Art.1. Japonia recunoaște și respectă autoritatea Germaniei și Italiei în Europa
în vederea creării unei noi ordini.
Art.2. Germania și Italia recunosc și respectă autoritatea Japoniei în marele
spaţiu est-asiatic în vederea creării unei noi ordini.
Art.3. Germania și Italia se înţeleg ca pe parcursul eforturilor depuse, să colaboreze pe baza celor specificate în cele de dinainte. Ele se obligă și pe mai departe
să se sprijine reciproc cu toate mijloacele politice, economice și militare, în cazul
în care una din Părţile Contractante ar fi atacată de o asemenea putere, care în
prezent nu ia parte la războiul european sau la conflictul chino-japonez.” (Aderarea
Ungariei la Pactul Tripartit, 20 noiembrie 1940)
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Din ce motiv s-a realizat
Pactul Tripartit? Ce asumare
de obligaţii a însemnat acest pact
pentru participanţi! Prezentaţi ce
interese ale Ungariei se puteau
lega de scopurile și obligaţiile de
mai sus! Specificaţi de ce s-a aliat
Ungaria la acest pact! [O]
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Vizita lui Horthy la Hitler în
anul 1938
Care a fost însemnătatea politică a
vizitei? Prin ce se deosebește comportamentul lui
Horthy și al soţiei sale de
cel al restului de participanţi? [R]

11
12

13
14

Precizaţi ce aprecieri au condus cele două părţi la încheierea tratatului de prietenie! Stabiliţi ce politică externă au dus
cele două ţări! Specificaţi cum s-a
raportat la acest tratat, politica
externă germană, precum și cea
engleză! [O]

„Tratatul de prietenie între Regatul Ungariei și Iugoslavia
Excelenţa Sa Regentul Regatului Ungariei împreună cu regenţii regali veniţi în
numele Majestăţii Sale, Regele Iugoslaviei, luând în considerare relaţiile bazate pe
bună vecinătate, aprecierea sinceră și încrederea reciprocă, în mod îmbucurător,
existente între naţiunile lor, voind să pună relaţiile dintre cele două ţări pe baze
solide și durabile; (…) hotărăsc următoarele:
Art.1. Între Regatul Ungariei și Regatul Iugoslav va exista pace perpetuă și
prietenie veșnică.
Art.2. Înaltele Părţi Contractante sunt de acord în aceea că se vor consfătui în
toate acele probleme care, conform aprecierii lor, ar putea aduce atingere relaţiilor
reciproce.” (Din tratatul de prietenie maghiar-iugoslav, decembrie 1940)
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Graniţele Ungariei de Sud și componenţa sa naţională
Analizaţi componenţa naţională a teritoriului și împărţirea geografică
a naţiunilor! Evidenţiaţi cum s-a conturat soarta altor teritorii ale
Iugoslaviei aflată în destrămare! [O]

Scrisoarea de adio a lui Teleki Pál
Stabiliţi cu ce își motivează fapta, Teleki! Precizaţi care eveniment
politic concret a provocat sinuciderea! Analizaţi cum s-a schimbat
armonia dintre concepţia de politică externă a lui Teleki și spaţiul de
mișcare al politicii externe maghiare! [S]
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În primele zile ale lui ianuarie 1942, ca răspuns la acţiunile sârbești de partizani, în Novi Sadul realipit Ungariei
s-a efectuat o razie care, din partea armatei și jandarmeriei, s-a sfârșit într-o sângeroasă acţiune de teroare. Au
împușcat – lăsându-i să cadă în Dunărea îngheţată – mai multe mii de locuitori evrei sârbi sau maghiari, printre
ei fiind copii, femei și bătrâni. Acţiunea a devenit un masacru fără cunoștinţa conducerii maghiare. Iniţiatorii
acţiunii teroriste s-au refugiat din faţa anchetei, iar mai apoi din faţa pedepsei, mergând în Germania nazistă.
Ei s-au întors apoi în Ungaria în răstimpul în care „crucile cu săgeţi” au deţinut puterea.

„Eu, contrar tuturor, am dat crezare totală raportului comandantului responsabil,
și anume generalii Feketehalmy-Czeydner și Grassy [conducătorii militari ai raziei de
la Novi Sad], cei care au condus evenimentele la faţa locului și pe care, până acum,
i-am cunoscut ca militari de treabă, demni de încredere. Ei, atât în scris cât și verbal,
au negat mereu că ar fi avut loc orice vărsare nesăbuită de sânge. În măsura în care
ar fi avut loc o anomalie, cauza acesteia a fost exclusiv atitudinea provocatoare a
populaţiei sârbești. Despre numărul și identitatea victimelor, nicicând nu am putut
primi raport de la ei, dar despre faptul că ar fi pierit mulţi și că ar fi ucis femei, bătrâni
sau mai ales copii, au negat. Am crezut că administraţia civilă se sperie repede și
atunci strigă după autoritate. Și dacă autoritatea intervine în forţă, ceea ce aduce
după sine victime, ea se sperie și mai mult, voind să înlăture de la sine responsabilitatea, respectiv să ia lucrurile ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată (…)
După evenimentele de la Novi Sad, odată cu trecerea timpului, tot mai mult se
întărea în mine convingerea că, din partea armatei, s-au comis iregularităţi. În final,
a trebuit să-mi dau seama că, prin rapoarte, am fost indus în eroare, iar din partea
comandanţilor mei secunzi părea să existe o criminală ușurinţă și neglijenţă.
Pe baza rapoartelor poliţienești, a înștiinţărilor particulare, dar și pe baza noilor
constatări ale procurorilor nu mai putea exista îndoială asupra faptului că aici a
avut loc o groaznică nelegiuire, care a afectat nu numai pe sârbi. Chiar și noi,
maghiarii, am suferit o cumplită lovitură. (…)
Aproape pot să spun că, din toată această cauză mi-am făcut o problemă
personală (…) pentru că nu e o cauză de lipsă de loialitate, ci o crimă ordinară,
respectiv o tâlhărie. M-am temut că, pe altă mână, judecăţile se lungesc, ba chiar se
pierd. Nu am vrut să împovărez pe nimeni cu acest caz greu, care în sânul opiniei
publice se menţinea în chip de fals eroism naţional, aceasta mai ales pentru că
nu consideram pe nimeni potrivit să îl rezolve cu vigoarea necesară. Nu puteam
să mă sustrag răspunderii nici pentru că era vorba de o chestiune de importanţă
naţională, iar, în calitate de comandant superior al armatei, eu trebuia să o rezolv.
Tot eu trebuia să răzbun acea știrbire suferită de onoarea armatei, respectiv a
militarului maghiar. Trebuie să stabilesc că, din partea guvernului Kállay, am avut
parte de un vehement atac. Cât de serios am luat eu cazul o demonstrează alegerea
membrilor tribunalului, greutatea sentinţelor, extinderea acuzării, comunicatele de
presă, ordinele ofiţerești, discursurile mele de informare și clarificare, dar și acele
articole care au văzut lumina zilei, după ocupaţia germană, în presa de dreapta.
(…) Este neîndoielnic că nu i-am arestat pe generalii Feketehalmy-Czeydner și
Grassy, prin urmare aceștia au putut fugi.” (Szombathelyi Ferenc: Act de apărare.
Pe timpul evenimentelor, Szombathelyi era șeful statului-major al armatei maghiare)

Precizaţi din ce cauze condamnă Szombathelyi Ferenc
razia de la Novi Sad și din ce motiv
consideră ca fiind importantă tragerea la răspundere a vinovaţilor!
Stabiliţi ce relaţie caracterizează
legătura ofiţerilor de armată cu
administraţia civilă! Motivaţi-vă
răspunsul! Textul a apărut în anul
1945, iar titlul este acela de: „Act de
apărare”. Menţionaţi momentele
care fac referire la faptul că autorul
a intenţionat ca opera să-i servească
ca și drept de autojustificare! [R]

15

16

Foaia de titlu a cărţii lui Cseres Tibor, Hideg
napok [Zile reci]. Cu ajutorul romanului și a
filmului făcut după el, generaţii întregi au
putut lua-aminte în legătură cu învăţăturile
băii de sânge comise la Novi Sad.
Ce semnificaţie are apariţia
romanului? [O]

17

Detaliu de pe o stradă din
Novi Sad, ianuarie 1942:
poliţiști, militari și cadavre
Discutaţi despre împrejurările masacrului de la Novi
Sad! Precizaţi cum au influenţat
evenimentele relaţia dintre etniile care trăiau acolo! [O]
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25. Ungaria în infernul războiului mondial
ATACAREA UNIUNII SOVIETICE Situaţia de politică
internă a lui Bárdossy László era și mai nefavorabilă
decât cea a predecesorilor săi: extrema dreaptă s-a
întărit, iar credinţa în victoria germanilor, aflaţi la
apogeul succeselor, a antrenat o parte importantă a
corpului ofiţeresc.
La 22 iunie 1941, germanii au atacat Uniunea Sovietică. România s-a alăturat cu mari forţe campaniei,
iar conducerea maghiară se temea că românii vor
cădea sub incidenţa unei aprecieri mai favorabilă
în Germania. Horthy și corpul ofiţeresc nu doreau să
fie omiși nici din „cruciada” împotriva bolșevismului.
Șeful statului major, Werth Henrik, aprecia la șase
săptămâni durata campaniei germane victorioase
împotriva sovieticilor. În acest context, s-a ajuns la
bombardamentul orașului Košice (în împrejurări până
azi neelucidate), pe care statul major l-a considerat
ca fiind atac sovietic. Guvernatorul, în aceeași zi (26
iunie 1941), a decis asupra stării de război, pe care
Bárdossy a anunţat-o în adunarea naţională. Majoritatea
deputaţilor au decis în ceea ce privește participarea
trupelor maghiare împotriva Uniunii Sovietice.
Cu aceasta, Ungaria a intrat irevocabil în război.
Gravitatea pasului este accentuată și de împrejurarea că,
pe atunci, germanii nu exercitau o presiune puternică
directă în sensul participării la preconizata campanie.
La începutul operaţiunilor de război, conducerea a
lansat unitatea maghiară cea mai bine dotată, așa-zisul
corp rapid de armată care, în decursul luptelor, și-a
pierdut în scurtă vreme potenţialul de război.

ACCENTUAREA REZISTENŢEI Succesele germane, rezultatele obţinute în politica de revizionism datorate
sprijinului oferit de către Hitler, nu au făcut decât să
sporească în rândul populaţiei popularitatea Germaniei naziste. Înfrângerile germane, slăbirea credinţei
în victorie, precum și faptul că germanii periclitau
independenţa ţării, i-au convins pe tot mai mulţi să
adere la acţiuni antigermane.
Tinerii cu sentimente naţionale, mai ales cei cu orientare de stânga au demonstrat în ziua comemorării
martirilor de la Arad (1941) la Candela-Batthyány, iar
mai apoi, de ziua morţilor, la mormântul lui Teleki Pál,
împotriva pericolului nazist ce se intensifica. Numărul
de Crăciun al ziarului Népszava (1941) a constituit o
ediţie sporită, de tipul frontului popular. S-a înregistrat drept un serios rezultat constituirea Comitetului
Maghiar de Comemorare Istorică, tot cu caracter de
front popular (februarie 1942), care a organizat cea
mai importantă demonstraţie antirăzboinică, în
ziua aniversară a revoluţiei de la 1848, la statuia lui
Petőfi din Budapesta.
Însă protestele nu au putut mișca mase mai mari și
nici nu s-a realizat o legătură funcţională între forţele
antigermane și guvernare.

DESTITUIREA LUI BÁRDOSSY Armata maghiară de
aproape 50.000 de oameni – după ce o parte însemnată
a armamentului său a fost distrus în decursul luptelor – a îndeplinit sarcini de ocupaţie. Guvernul nu a mai
aprobat trimiterea a noi formaţiuni, totuși – la cererea
lui Stalin – a sosit declaraţia britanică de război, iar
mai apoi, la presiune germană, Bárdossy a declarat
război Statelor Unite. În acest fel, de acum Ungaria
a devenit totalmente aliatul militar al Germaniei.
După înfrângerea de la Moscova, conducerea militară
germană a hotărât participarea mai masivă în război
a statelor acolite. Ministrul de externe Ribbentrop
și mareșalul Keitel, cu ocazia vizitei în Ungaria, au
forţat ca, în anul 1942, să se trimită o nouă armată
maghiară pe front.
Situaţia evreimii s-a deteriorat în continuare, după
ce guvernul, cedând pretenţiilor germanilor precum și
a celor din grupul „Crucilor cu săgeţi”, a emis cea de a
treia lege evreiască (8 august 1941). Aceasta, pe bază
rasială, interzicea căsătoria dintre cetăţenii maghiari
evrei și nonevrei. În același timp, întrucât în ţările din
jur se recurgea deja la soluţia finală, evreimea maghiară,
trăind în minoritate, se refugia în Ungaria.
În ianuarie 1942, la Novi Sad și în împrejurimi, sub
conducerea ofiţerilor de extremă dreaptă, armata maghiară, ca represiune pentru acţiunile de partizani, a
organizat un masacru. Au fost ucise mai multe mii de
persoane civile (vezi pagina 137). Guvernarea a pornit
o anchetă, dar ofiţerii care au ordonat acţiunea s-au
refugiat în Germania și s-au întors doar în perioada
dominaţiei celor din grupul „Crucilor cu săgeţi”.
Înfrângerile militare germane au întărit influenţa

„POLITICA DE ECHILIBRU” A LUI KÁLLAY Prim-ministrul Kállay Miklós a încercat să dea o nouă direcţie politicii maghiare, dar în spaţiul nostru, autoritatea germanilor încă nu a slăbit. Guvernul, în vara lui 1942, a trimis
pe front 250 000 de soldaţi ai Corpului de Armată 2.
Maghiar. Pentru acest corp militar, destul de prost înarmat, germanii au desemnat apărarea unui sector de
front mult prea lung faţă de efectivele sale, și anume
cel de la Don. În contextul înfrângerii de la Stalingrad,
a pierit și parte însemnată a armatei maghiare. Pierderile au fost sporite de faptul că Jány Gusztáv, comandantul suprem al armatei, a executat acea indicaţie germană conform căreia maghiarii au trebuit să acopere
retragerea germanilor. Din cauza frigului insuportabil, o
parte însemnată a armatei maghiare, prost echipate, a
fost distrusă (ianuarie – februarie 1943).
Kállay, deja înainte de catastrofă, a început pregătirea ieșirii din război, iar decizia sa a fost întărită și de
eșecul germanilor de la Stalingrad, respectiv de nimicirea
armatei maghiare. Sub conducerea laureatului cu Premiul Nobel, Szent-Györgyi Albert, au început la Istanbul
tratative cu englezii, iar mai apoi s-a încheiat o înţelegere preliminară de armistiţiu (septembrie – octombrie
1943). Conform acesteia, armata maghiară s-ar fi întors
împotriva germanilor dacă efectivele anglo-americane
ajungeau la frontiera ţării. Între timp, guvernul a refuzat
cererea lui Hitler de a trimite pe front o nouă armată
maghiară. Ulterior, Horthy a luat poziţie alături de primministrul Kállay, a cărui demitere Hitler o pretindea tot
mai vehement. Guvernul maghiar – și opinia publică totodată – sub influenţa ieșirii italiene din război, judeca tot mai
încrezător situaţia, însă evenimentele au evoluat altfel.
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„În memoriul meu din 6 mai, anul curent (…) în legătură
cu posibila evoluţie a relaţiei germano-ruse, am cerut Guvernului reg. m. ca pentru cazul unei colaborări militare
germano-maghiare împotriva Uniunii Sovietice, pe linie de politică externă, să ne
înţelegem cât mai curând cu guvernul imperial german. Aceasta pentru a clarifica
pe linie politică detaliile colaborării, respectiv pentru a încheia un tratat de forţă
obligatoriu, tocmai pentru ca prin toate acestea să putem face rost de baze solide
pentru pregătirea operaţiunilor noastre militare.
(…) am solicitat împuternicire ca să pot lua, pe linie militară, legătura cu conducătorii militari germani autorizaţi. Această împuternicire nu am primit-o până
acum și nici nu a sosit încă răspuns la propunerile mele. (…)
Cer guvernului ca în marea sa decizie să nu se lase influenţat de situaţia economică
momentană, respectiv de situaţia agriculturii și a seceratului! Chestiunea războiului cu
siguranţă se va decide într-un timp foarte scurt. Iar dacă Germania se decide pentru
război, pe baza succeselor copleșitoare de până acum ale armatei germane, ţinând
cont și de valoarea capacităţii de rezistenţă a armatei rusești, cu siguranţă, putem
conta pe aceea că armata germană va repurta victoria în scurt timp, exact așa cum a
făcut-o și până acum. Decizia rapidă până acum a făcut totul și o va face și de acum
înainte. În faţa Rusiei, ne putem baza pe succese tot atât de rapide, ca până acum. Iar
atunci și participarea Ungariei va ţine puţin, într-atâta încât, peste câteva săptămâni,
să putem conta pe demobilizarea treptată a armatei maghiare, astfel încât rezerviștii
încorporaţi, după demobilizare, să poată ajunge acasă încă la secerat. (…)
Conform convingerii mele ferme, Ungaria nu poate rămâne inactivă în războiul
germano-rus. În acest conflict trebuie să luăm parte:
1. pentru că o pretinde asigurarea integrităţii teritoriale a ţării, precum şi a
regimului de stat, social şi economic,
2. pentru că în interesul viitorului nostru, slăbirea și îndepărtarea de la frontiere
a vecinătăţii ruse este interesul naţional primordial,
3. pentru că la asta ne obligă concepţia noastră despre lume care stă pe bază
naţionalist-creștină, dar și atitudinea de principiu faţă de bolșevism atât în trecut,
cât și în prezent,
4. pentru că, politic vorbind, ne-am obligat definitiv alături de puterile Axei,
5. pentru că de aceasta depinde și sporirea [teritorială a] ţării.”
(Memoriul șefului de stat-major, Werth Henrik, către guvern, despre politica ce va
trebui urmată de către Ungaria, în timpul războiului, 14 iunie 1941)
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Arhiva

ATACAREA UNIUNII
SOVIETICE

1

Prezentaţi cum a apreciat
șeful statului major deznodământul războiului și al campaniei împotriva Uniunii Sovietice!
Evidenţiaţi despre ce a vrut să-l
convingă șeful statului major pe
prim-ministrul Bárdossy László!
Reuniţi argumentele! Prezentaţi
care a fost atitudinea prim-ministrului în această chestiune! [O]

Ruine pe o stradă din Košice, după bombardament. Acesta a servit ca pretext
pentru intrarea în război, împotriva Uniunii Sovietice. Nici azi nu știm sigur,
cine a bombardat: aparate sovietice, germane sau slovace?

2

Treceţi în revistă acele ţări care ar fi putut recurge la
bombardamentul de la Košice! Dezbateţi care ţări ar
fi putut avea interes în realizarea acestui bombardament!
Analizaţi cum a fost privit în ţară acest bombardament, care
au fost cauzele și consecinţele intrării în război! [O]

Stabiliţi ce anume caracteriza unităţile cel mai bine
echipate ale armatei maghiare! [R]

3
4

Formaţiunile corpului rapid de armată din Ucraina Subcarpatică: bicicliști în Ucraina și mașini de luptă ușoare la Huszt
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Stabiliţi pe care dintre cetăţenii maghiari îi califica
legea ca fiind evrei! Comparaţi
aceasta cu reglementarea primei
și a celei de-a doua legi evreiești!
Prezentaţi care este modificarea
fundamentală făcută în cadrul
legii faţă de precedentele schimbări! [O]

„§9. Este interzis a se încheia o căsătorie dintre un
evreu cu cineva care nu aparţine acestei etnii. Căsătoria femeii evreice cu un nonevreu de cetăţenie străină nu intră sub interdicţia
definită în prezentul §.
În aplicarea prezentului §, evreu este acela ai cărui doi bunici cel puţin s-au
născut ca și membri ai confesiunii izraelite. Tot la fel este și în cazul celui care,
fără a ţine cont de origine, este membru al confesiunii izraelite. Regula nu mai
este valabilă pentru acea persoană în cazul căreia doi dintre bunici s-au născut
ca membri ai confesiunii izraelite, dar el însuși s-a născut și a și rămas membru
al confesiunii creștine, iar pe lângă aceasta ambii părinţi, pe timpul încheierii
căsătoriei, au fost creștini. Pentru asemenea persoane, este interzis a încheia o
căsătorie nu numai cu un evreu, dar și cu un nonevreu la care unul sau doi bunici
s-au născut ca membri ai confesiunii izraelite. (…)
Dispoziţii punitive (…)
§14. Acel nonevreu cetăţean maghiar, care încheie căsătorie cu evreu, iar acel
evreu care încheie căsătorie cu nonevreu cetăţean maghiar, de asemenea acel
bărbat evreu cetăţean maghiar care încheie căsătorie cu femeie nonevreică de
cetăţenie străină, încălcând interdicţia cuprinsă în §9, comite o nelegiuire. În
aceste condiţii, el este pasibil de pedeapsa cu închisoarea de până la cinci ani, cu
pierderea serviciului, respectiv suspendarea exercitării drepturilor politice. Tot așa,
este pasibil de pedeapsă și acel funcţionar civil care știe că există impedimentul
căsătoriei cuprins în §9, iar la încheierea căsătoriei comite culpă. Pedeapsa, în acest
caz, constă în închisoare de până la trei luni.” (Legea XV din anul 1941 despre modificarea dreptului căsătoriei – așa-numita cea de-a treia lege evreiască, august 1941)

Precizaţi cu ce scop s-a alcătuit Comitetul de Comemorare Istorică! Evidenţiaţi care
a fost importanţa apelului în
acel context tensionat de război!
Justificaţi-vă constatările cu citate
din text! [C]

„Ne apropiem de mari aniversări istorice.
Zilele, săptămânile, lunile și anii ce urmează sunt tot atâtea
aniversări centenare.
În presă, de săptămâni încoace, apar articole care atrag atenţia societăţii
maghiare asupra îngrijirii tradiţiilor și a colectării relicvelor rătăcite și neîngrijit
păstrate pretutindeni în ţară. Aceste articole deja au trezit un mare ecou la nivelele sociale, profund atașate tradiţiilor istorice. De aceea, am considerat necesară
chemarea la viaţă a unei asemenea mișcări sociale naţionale, care poate da un
cadru viabil diferitelor iniţiative particulare. Așa s-a născut Comitetul Maghiar de
Comemorare Istorică. Comisia nu în sine și nu pentru sine vrea să trăiască. Este
nevoie de mobilizarea întregii societăţi maghiare.
Să intre în rândurile noastre toţi aceia care păstrează în ei curat tradiţiile istorice
și, pe lângă aceasta, cred că îngrijirea și adâncirea acestei minunate moșteniri
este o importantă sarcină naţională.” (Apelul Comitetului Maghiar de Comemorare
Istorică, martie 1942)

Precizaţi care este acel exemplu de solidaritate la care se
face apel! În cadrul acestei manifestări comune, despre care forţe
este vorba! Treceţi în revistă acele
partide pe care se putea conta în
acel context! [O]

„Am deschis larg acest număr al nostru festiv pentru glasul care revendică marea
idee a independenţei și suveranităţii naţionale, eternul ideal al libertăţii poporului,
precum și necesitatea istorică a progresului social. Și, pentru că acești trei factori
uriași ai vieţii, ai dăinuirii și progresului popoarelor nu sunt – pentru că nici nu pot
fi probleme de partid, întrucât avem convingerea de nezdruncinat că fiecare om
de treabă al acestei ţări trebuie ca acum – înlăturând orice altă activitate – să-și
așeze în slujba acestor trei idei călăuzitoare întreaga știinţă, întreaga putere și toată
bunăvoinţa, i-am invitat aici pe acei bărbaţi: politicieni, scriitori și cugetători care,
deși nu împărtășesc programul socialismului, vor cu intenţie curată ca această ţară
a noastră să fie și să rămână independentă, să-și trăiască viaţa în suveranitate și
să-și croiască independent calea proprie, pe care trebuie să avanseze. (…)
Szakasits Árpád”
(Din suplimentul ziarului Népszava la numărul de Crăciun, 1941)

5

DESTITUIREA LUI BÁRDOSSY

6

ACCENTUAREA
REZISTENŢEI

7

8

„Frig, senin, –35 grade Celsius. (…) Conform raportului sosit
la
orele 12, corpul de armată italian învecinat a început reStabiliţi cum anume vedea
tragerea.
Precum a reieșit mai târziu, el nu a primit dispoziţie
șeful statului major situaţia
în acest sens de la Heeresgruppe B [- armata germană sub
armatei! Precizaţi ce anume a propus el! Specificaţi cum a reacţionat autoritatea căreia aparţinea armata a 2-a maghiară].
Impresia conducerii statului major al armatei, de la orele amiezii, este aceea că,
conducerea militară germană și
care a fost consecinţa acestei prin dezagregarea corpului de armată Cramer, armata maghiară și-a pierdut ultima
reacţii! Precizaţi în ce măsură a rezervă. Previzibil, inamicul ar fi vrut să împingă armata maghiară spre sud, prin
prevăzut aceasta șeful statului Alekseevka și, eventual, să atace și pe teritoriile situate la vest de aceasta, unde
major! [O]
trupe proprii nu mai stăteau la dispoziţie pentru apărare. În acest caz, și forţele
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n
Do

germane aflate la est de Veretie urmau să fie
N
Voronej
resprinse, iar armata să fie separată de baza
30 km
0
15
sa de aprovizionare.
Armata a
În asemenea caz, rezistenţa armatei nu
2-a germană
putea fi îndelungată. Ca urmare, conducerea
statului major al armatei a accentuat conducerii
statului major al Heeresgruppe B faptul că ar fi
necesar, chiar și împotriva ordinului primit, să
fie retrasă armata, tocmai pentru ca nu cumva
să se ajungă să fie dezagregată complet. La
Armata Roşie
acea întrebare a conducerii statului major al
armatei, care sunt planurile conducerii superioare germane, ce posibilităţi există și care
sunt contramăsurile puse în funcţie, întrucât
cunoașterea acestora ar da suflet rezistenţei
de aici, răspunsul comandantului de stat major
Armata a
al Hgr. B a fost acela că trebuie să li se asigure
2-a
maghiară
marșul pe căile ferate, iar pentru aceasta, armata maghiară urma să pună în practică reţinerea
unei mari forţe în luptele ce urmau să fie date.
Ordinul OKH [Oberkommando des Heeres =
comandament suprem] era rezistenţa până la
ultima limită. Comandamentul statului major
Comandamentul armatei maghiare
Armata a
al Hgr. B a luat la cunoștinţă că, în condiţiile
Aşezare
8-a italiană
prezente, nu se putea conta pe o rezistenţă
Linia frontului 11. I. 1943
îndelungată, astfel că, și astăzi inclusiv, aștepta
Ofensiva sovietică începând cu 12. I. 1943
Contraofensivă germană
de la armata Cramer rezultate hotărâtoare.
Privitor la contramăsurile luate, respectiv la
planurile conducerii superioare, generalul Încercuirea armatei maghiare la Don
Sondenstern nu a făcut declaraţii.” (Raportul
de situaţie din data de 16 ianuarie 1943 al lui
Comparaţi cele învăţate despre echiparea și efectivul armatei cu
Vitéz Kovács Gyula, general-maior, șeful statului
lungimea liniei de front apărate de maghiari! Prezentaţi poziţiile
major al armatei a 2-a, raport dat cu patru zile
sovietice la cap de pod, precum și etapele operaţiunii de încercuire! [C]
după pornirea ofensivei sovietice)
„Stimate Domnule Ambasador,
Răspunzând scrisorii Dumneavoastră din data de 5 iunie, în care vă ocupaţi de
acel reportaj pe care l-a publicat Daily Telegraph. (…) Vă anunţ că guvernul sovietic a luat la cunoștinţă declaraţia guvernului britanic conform căreia nu are bază
acea declaraţie legată de faptul că – la fel cum a publicat și reportajul – Gibson a
dus tratative secrete cu stiinţa guvernului britanic, iar acesta va publica în presă
o informare în acest sens.
Guvernul sovietic consideră declaraţiile domnului Gibson ca fiind nejustificate;
după părerea sa, acestea nu au fost menite să câștige aprobarea opiniei publice
și a guvernului sovietic. Acesta consideră că, pentru acel ajutor armat pe care l-a
acordat Ungaria Germaniei, precum și pentru crimele, faptele de violenţă, jafurile și mârșăviile comise pe teritoriile ocupate, răspunderea trebuie să o poarte
nu numai guvernul maghiar, ci într-o măsură mai mare sau mai mică, inclusiv
poporul maghiar.
Guvernul sovietic consideră posibil ca aliaţii să aibă legături neoficiale cu cercuri de opoziţie din Ungaria și să înceapă tratative cu aceștia (ar fi de dorit, dacă
despre ele ne-am informa reciproc, în prealabil), dar este de părere că, în relaţiile
aliaţilor cu Ungaria, precum cu alţi acoliţi ai Germaniei și Italiei, ar trebui fixate
principiile de bază de mai jos:
1. capitularea necondiţionată;
2. restituirea teritoriilor ocupate de către aceștia;
3. despăgubirea pentru pagubele de război cauzate;
4. pedepsirea persoanelor răspunzătoare pentru război.
Guvernul sovietic este deci de părere să nu se ajungă la nici un fel de legătură
care este în contradicţie cu principiile de mai sus. În această conexiune, trebuie
luat în consideraţie și aceea că guvernul sovietic se străduiește să menţină statele
acolite și nu ascunde planuri împotriva independenţei lor.” (Nota lui Molotov către
ambasadorul britanic la Moscova, 1943)
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Stabiliţi cum au reacţionat
sovieticii la tratativele anglo-maghiare! Dezvăluiţi ce se
ascunde în spatele punctului lor
de vedere! Analizaţi pe ce aprecieri putea conta ţara din partea
sovietică! [S]

Marșul morţii prizonierilor de război maghiari și germani, pe un frig de – 30 de
grade pe nesfârșitele întinderi înzăpezite
din estul Europei

10

11

Cu ajutorul ilustraţiei, investigaţi și discutaţi despre
factorii care au făcut și mai tragică
înfrângerea de pe Don! [O]
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Ocupaţia germană în Ungaria (19 martie 1944) și măsurile maghiare legate de aceasta au fost și sunt pretextul
a numeroase controverse. Au știut, oare, conducătorii maghiari despre planurile germanilor, și dacă au știut,
de ce nu au făcut nimic împotrivă? De ce s-au deplasat la Klessheim aproape toţi factorii de decizie? S-ar fi
putut opune ţara Wehrmachtului? Armata maghiară s-ar fi aliniat în spatele guvernului, dacă acesta alegea
rezistenţa? Ce urmări ar fi avut, pe termen scurt și lung, o rezistenţă sortită eșecului ?
„a) Dacă ni se alătură cea mai puternică parte a armatei [maghiare] precum și
o parte a populaţiei, așa precum, pare-se, mulţi o cred în locuri mai înalte (…) b)
Aceasta nu se întâmplă așa. Și eu mă îndoiesc de posibilitatea unei rezolvări tip a).
În acest caz, trebuie luată în consideraţie marea mândrie naţională. (...) insuccesul
trupelor lor pe frontul de răsărit nu trebuie să ne înșele. Adică să gândim, terminăm
și
cu maghiarii ca și cu italienii. Ei vor lupta până la sfârșit pentru libertatea ţării lor.
Precizaţi cum judeca conducerea nazistă reacţia gu- Să ne gândim numai la răscoala pe care, pe atunci, puternicii austrieci nu au putut-o
vernului și a populaţiei maghiare niciodată reprima definitiv. (…) După un șoc scurt, trebuie să ne așteptăm la răscoală
la plănuita ocupaţie! Specificaţi generală, în care evreii și diverse influenţe comuniste au un rol mare. Aceasta pentru
ce părere avea despre aceasta noi va aduce acel mare dezavantaj, că vom fi nevoiţi să zdrobim rezistenţa, și mai
Weichs! Prezentaţi cum a apreciat târziu, pentru momentul ocupaţiei, să reţinem mari forţe pentru mult timp, ceea ce, în
Weichs consecinţele ocupaţiei! situaţia noastră de acum, nu este de dorit.” (Din însemnările șef-mareșalului Maximilien
[O]
von Weichs, comandantul suprem al trupelor germane care au ocupat Ungaria)
„În primul rând: mare discreţie și camuflaj. În al doilea rând: descoperirea
parţială a cărţilor noastre de joc în faţa maghiarilor, prin răspândirea știrilor
despre ocupaţia iminentă. În mod evident, astfel exercităm presiune politică
asupra maghiarilor. Intrarea noastră, ca ultimul atu al ameninţării, adică repetarea
Definiţi pe baza textului reţetei Hácha [Hácha a fost, în 1938, președintele Republicii Cehoslovace, mai
esenţa reţetei Hácha! Mo- apoi a Protectoratului Ceho-Morav]: la marele cartier general, Horthy va fi silit
tivaţi de ce a fost aceasta cea să modifice guvernul, ca să nu existe împotrivire. Conform acestora, acţiunea
mai favorabilă rezolvare pentru noastră trebuie astfel pregătită, încât să poată fi oprită și în ultimul moment.”
Germania! [R]
(Din însemnările șef-mareșalului Maximilien von Weichs)
„Ca urmare a atitudinii tot mai antigermane, atât din cadrul vieţii politice, cât și a
guvernului, respectiv a domnului guvernator, a faptului că trupele noastre combatante nu au luat parte la război, ca urmare a situaţiei generale de conflict, s-a ajuns
la ocuparea Ungariei. Primele știri despre intenţia ocupării au fost foarte amestecate
și contradictorii. S-a constatat că, la graniţa noastră de vest, se adună trupe germaStabiliţi ce măsuri a luat ne. Eu, în această chestiune, am adresat o întrebare atașatului militar german, iar
șeful statului major la vestea ministrul de externe, ministrului plenipotenţiar german, la care aceștia au dat un
concentrării de trupe germane. răspuns totalmente liniștitor. Cum a reieșit ulterior, ambii au minţit. Atât guvernul, cât
Evidenţiaţi de ce nu i-a fost tea- și eu însumi consideram aproape imposibilă o ocupaţie germană, întrucât credeam
mă lui Szombathelyi de ocupaţia că nemţii sunt într-o situaţie atât de grea, încât nu-și vor asuma escaladarea până
germană! Cu ce motivează șeful la maxim a unei noi tensiuni militare și politice. Din păcate, ne-am înșelat.”
statului major pasul făcut de (Din memoriile lui Szombathelyi Ferenc, 1945)
germani! [O]

16
Trupe de ocupaţie germane în aer și pe uscat, la 19 martie
Prezentaţi factori politici și militari, care au asigurat succesul
rapid al ocupaţiei germane! [S]
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26. Ocupaţia germană, regimul de teroare al „Crucilor cu săgeţi”
şi catastrofa războiului

OCUPAŢIA GERMANĂ ȘI ÎNCERCAREA DE IEȘIRE DIN
RĂZBOI Forţele anglo-saxone, în pofida așteptărilor,
nu s-au apropiat, astfel că armistiţiul nu a avut urmări
practice. În același timp, serviciul secret german a aflat
de tratative. Hitler și-a pierdut încrederea în Horthy, de
aceea, în umbra frontului de răsărit ce se apropia de
graniţele ţării, germanii au ocupat Ungaria (19 martie
1944). Din punct de vedere militar, ea era destul de slăbită
și – în ciuda știrilor primite despre concentrările de trupe
germane – nu s-a pregătit pentru apărare. În aceste condiţii,
Horthy, ademenit în Germania, în locul rezistenţei a decis
să colaboreze în continuare cu ocupanţii germani.
Prin aceasta, el și-a păstrat, în ţara care și-a pierdut
independenţa, o bună parte a influenţei. În același timp,
a făcut posibilă, pentru germani, folosirea aparatului
de stat și a armatei. Prin decizia sa, a devenit și el răspunzător pentru evenimentele care au influenţat negativ
aprecierea de după război a Ungariei. Horthy, la cerinţele
venite dinspre partea germană, l-a numit prim-ministru
pe fostul diplomat trimis la Berlin, Sztójai Döme. În aceste condiţii, guvernul colabora atât cu armata germană,
cât și cu Gestapoul. Ba chiar mai mult decât atât, el a
început și arestarea opoziţiei, adică a politicienilor
antigermani (Kállay și Bethlen au ajuns forţat în ilegalitate). Forţa armată maghiară a fost mobilizată și trimisă
din nou la război.
Cu această ocazie, au urmat noi măsuri antievreiești:
s-a impus ca fiind obligatorie purtarea stelei galbene,
iar mai apoi, evreii au fost siliţi să stea în ghetouri.
După aceasta, autorităţile au început deportarea evreilor din provincie (mijlocul lui mai 1944). Gestapoul și
detașamentul Eichmann sosite în ţară au demarat „soluţia
finală” a problemei evreiești. În decurs de câteva luni, ei
au deportat sute de mii de evrei. Pentru acţiune, ei s-au
folosit de organele și datele aparatului de stat maghiar.
Au existat persoane care au acceptat colaborarea, ca de
pildă cei doi secretari de stat aderenţi la grupul „Crucilor
cu săgeţi”, Baky László și Endre László. Fără colaborarea
jandarmeriei, nu s-ar fi putut executa atât de repede
adunarea evreilor. Horthy, la presiune internaţională și
la vestea deschiderii celui de al doilea front, în decursul
verii, a oprit deportările, însă prin aceasta doar evreimea
de la Budapesta a scăpat de nimicire.
Ca urmare a pasului făcut de către România, care
a întors armele împotriva Germaniei (august 1944),
a crescut și posibilitatea ieșirii Ungariei din război.
Aceasta mai ales în condiţiile în care Armata Roșie s-a
impus în Bazinul Carpaţilor, iar trupele maghiare care
luptau pe frontul ce se apropia tot mai mult, puteau
fi întoarse împotriva germanilor. Guvernatorul însă a
acceptat greu ideea de a trata cu sovieticii. Doar sub
influenţa înfrângerii trupelor maghiare din Ardeal, el și-a
trimis delegaţii (sfârșitul lui septembrie) la negocieri. Molotov a predat acestora condiţiile sovietice cerute pentru
capitulare: restabilirea graniţelor din 1937 și renunţarea
participării la război alături de germani. Horthy a acceptat
exigenţele sovietice.
Ieșirea din război a fost însă prost organizată. În
anturajul lui Horthy, încă se mai găseau militari și politicieni de încredere, dar în guvern și printre comandanţii
armatei, majoritatea erau de partea germanilor. Situaţia
a fost agravată și de faptul că germanii l-au trimis la
Budapesta pe Skorzeny, experimentatul ofiţer SS. Cu
ajutorul său, s-a reușit răpirea comandantului orașului
Budapesta, fidel lui Horthy, iar mai apoi a fost răpit chiar
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și fiul guvernatorului. Conducerea forţei armate maghiare
a fost paralizată, guvernatorul fiind șantajat cu viaţa fiului
său. Tragic era că o parte a corpului ofiţeresc nu voia săl urmeze pe guvernator, iar o parte importantă șovăia.
Horthy a anunţat la radio armistiţiul (15 octombrie
1944), dar armata nu a primit un ordin fără echivoc
pentru depunerea de arme. Guvernatorul nu a mers
printre trupe, ci a așteptat desfășurările ulterioare în
cadrul orașului, în Cetate în spatele sechestrului tehnic.
Nu s-a făcut apel nici la sprijinul armatei sovietice, astfel
că forţele germane au putut fi folosite liber împotriva
lor. Doar Dálnoki Miklós Béla, comandantul armatei 1-a
maghiare a trecut de partea sovieticilor cu circa 20 000
de soldaţi maghiari de partea sa. Însă pe aceștia, contrar
înţelegerii, i-au calificat drept prizonieri de război, fiind
în cele din urmă dezarmaţi. Încercarea de ieșire din
război a căzut într-o singură zi.
REGIMUL DE TEROARE AL „CRUCILOR CU SĂGEŢI”
ȘI CATASTROFA NAŢIONALĂ Ca urmare a tentativei
nereușite de ieșire din război a lui Horthy, naziștii au
adus la putere pe cei din organizaţia „Crucilor cu săgeţi”.
Aparatul maghiar de stat a ajuns în mâna minorităţii
naţional-socialiste (Szálasi ca și „conducător al naţiunii”
reunea funcţiile de conducător de stat și șef de guvern).
Ei puteau sacrifica aproape fără rezistenţă toate resursele
umane și materiale ale ţării în slujba unui război care
era pierdut.
Membrii organizaţiei „Crucile cu săgeţi” au început
exterminarea evreimii din Budapesta. Nu mai exista
posibilitatea deportării, dar în mine, în fabricile de
cărămidă părăsite, pe malul Dunării au reușit să ucidă
între 20–25 000 de oameni. Firește, cu această ocazie, s-a
intensificat activitatea populaţiei și a bisericilor, astfel că
zeci de mii de evrei, au fost ascunși în oraș. A apărut și
un grup evreiesc de rezistenţă, dar el dispunea de efective reduse. Pe lângă numeroșii anonimi care-și riscau
viaţa, trebuie remarcaţi, între alţii nunţiul papal Angelo
Rotta și diplomatul suedez Raoul Wallenberg, care, prin
eliberarea de acte diplomatice ce facilitau plecarea, au
salvat mii de oameni. „Crucile cu săgeţi” au intervenit cu
asprime împotriva oricărei rezistenţe, astfel că au executat
mai mulţi conducători ai Comitetului Naţional Maghiar
al Luptei de Eliberare, de exemplu pe Bajcsy-Zsilinszky
Endre și Kiss János.
În urma regimului de teroare impus de „Crucile cu
săgeţi” ţara a devenit un veritabil teatru de război,
căzând în ruină. Populaţia a suferit mult de pe urma luptelor și atrocităţilor comise de către armatele beligerante.
Ungaria, sub autoritatea „Crucilor cu săgeţi”, a luptat
alături de naziști până în ultima clipă a războiului. În
zona orașului Debreţin a început, încă înaintea preluării
puterii de către „Crucile cu săgeţi”, una din cele mai dure
lupte de tancuri, iar Budapesta, declarată fortăreaţă, a
fost ocupată de către sovietici după un sângeros asediu
care a durat mai multe luni (decembrie – februarie 1945).
Armata germană în retragere a încercat la Székesfehérvár
o contraofensivă nereușită. Armata Roșie a eliberat ţara
de dominaţia nazistă în luna aprilie a anului 1945.
PIERDERILE DE RĂZBOI ALE UNGARIEI Ţara noastră, calculând pe teritoriul din 1944, a pierdut în război aproape
un milion de oameni. Jumătate din pierdere a constituit-o
evreimea maghiară, deportată și ucisă.
Importante au fost și pierderile pe plan militar:
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pe parcursul catastrofei de la Don, mai apoi în ultima
etapă a războiului, după tentativa de ieșire din război, și
mai ales sub dominaţia de teroare a „Crucilor cu săgeţi”,
pe front au căzut aproape 150–200 000 de soldaţi. În
jur de 800–900 000 de soldaţi au ajuns în prizonierat,
aproape două treimi în lagărele sovietice, de unde
cea mai mare parte nu s-a mai întors niciodată acasă.
Numărul locuitorilor civili pieriţi în timpul bombardamentelor și a luptelor de pe front se poate estima la
aproape două sute de mii. Forţa aeriană aliată a bombardat,
la început, doar terenuri industriale, mai apoi au atacat
și la noi ţinte urbane. Nici chiar după încheierea luptelor

suferinţele populaţiei civile nu s-au sfârșit, aceasta mai ales
în condiţiile în care mulţi au fost deportaţi în Uniunea
Sovietică, la muncă forţată.
Supravieţuitorii, care au suferit violenţele armatei,
au putut părăsi pivniţele, ieșind la suprafaţă dar aici au
regăsit o ţară aflată în ruine. Războiul a distrus cea mai
mare parte a patrimoniului naţional: nu au rămas nici
poduri, nici mijloace de circulaţie nevătămate. O parte a
întreprinderilor au fost demontate, în vreme ce altele erau
în ruine. Șeptelul a fost distrus sau sechestrat de către
careva dintre armate. Cea mai mare parte a locuinţelor
de asemenea zăceau în ruine.

Arhiva
1

„Părăsim dulcea și iubita noastră ţară. (…) Scriem această scrisoare cu sângele inimii noastre. Ziua – noaptea
plângem și ne rugăm ca Atotputernicul să dea Domnilor
noștri putere și voinţă, să ne salveze vieţile. (…) Marea
majoritate a poporului evreu este dușman de moarte al bolșevismului, care a călcat
în picioare religia, fără de care nu este și nici nu poate fi viaţă. Evreimea este disciplinată, îndeplinește fidel ordinele Guvernului. În timpul ocupaţiei, ne-am gândit
fără încetare la ţara noastră de o mie de ani, am vorbit și am făptuit ungurește. La
eliberare, am plâns și am dansat de bucurie, am vrut să fim ostași fideli ai dulcei
noastre ţări. Majoritatea evreimii nu a greșit niciodată cu nimic ţării noastre dulci.
Să ne ia averea, să ne pună la muncă, dar să ne lase pe noi și locuinţele noastre și
să ne salveze viaţa. Să ne trateze măcar ca pe animale, dar să ne dea de mâncare
și să ne cruţe vieţile. Creatorul și Lumea va cere socoteală pentru suferinţele și
viaţa noastră. Conducătorii poporului maghiar, poporul maghiar, sfântul pământ
maghiar, sunt răspunzătoare pentru noi. (…) Știm, situaţia este grea, dar evreii
nu sunt cauza acesteia. Nu au comis lucruri împotriva statului, iar, dacă în trecut
a avut loc așa ceva, să-i pedepsească statul pe cei care le-au săvârșit, dar să nu-i
extermine pe nevinovaţi: (…) Să ne evacueze după război în mod uman, dacă
așa doresc. Plecăm din ţara noastră dulce și iubită, în care și noi trăim de o mie
de ani, dar până atunci să fim oameni. (...) Înduraţi-vă, graţiaţi-ne încă azi, fiecare
clipă contează. (...) S.O.S. S.O.S. S.O.S.” ”Fragment din petiţia purtătorilor de cuvânt
ai evreimii din Ujgorod și Ucraina Subcarpatică, 20 aprilie 1944)
OCUPAŢIA GERMANĂ ȘI
ÎNCERCAREA DE IEȘIRE DIN
RĂZBOI

Specificaţi la ce puncte de
vedere fac referire membrii
comunităţii ajunși în primejdie
capitală! [O]

Trei momente, gradaţii ale încercărilor la care a fost supusă evreimea:
ghetoul,
pornire către lagărul morţii
și femei maghiare la Auschwitz

2
3
4

Prezentaţi ce rol
au avut cele trei
momente distincte în
faptul că evreimea a
fost deportată aproape
fără rezistenţă! [O]

Tort4_roman 1-148-korr 2.indd 144

10/2/07 9:31:44 AM

III. Al Doilea Război Mondial
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R O M Â N I A

Izraeliţi dintre 100 de locuitori

KORBAVA

1-5

5-10

10-15 15-20 20-30

peste30

Graniţa Ungariei la 1914
Graniţa Ungariei la 1942

Plasarea teritorială a evreimii în Ungaria și deportările făcute
Specificaţi ce anume caracteriza situarea teritorială a evreimii în Ungaria istorică! Stabiliţi cum s-a schimbat proporţia
evreilor în urma realipirii de teritorii! Explicaţi în ce ordine au început deportările și definiţi-le direcţiile! [C]

POPULAŢIA EVREIASCĂ ÎN UNGARIA, 1938 – 1941
Numărul locuitorilor
%
Ungaria de după
400 980
4,3
Trianon
Ungaria de Nord
77 700
7,3
Ucraina Subcarpatică
80 960
11,6
Transilvania de Nord
151 125
5,9
Ungaria de Sud
14 242
1,4
Total
725 007
4,9

„Ungaria este obligată să evacueze toate teritoriile cehoslovace,
iugoslave și românești pe care le-a obţinut și le deţine în posesie
începând cu 31 decembrie 1937. Ea este obligată să retragă toate
trupele maghiare și toţi funcţionarii publici. Evacuarea trebuie să
aibă loc în decurs de zece zile. Data de început se consideră acea zi
în care guvernul maghiar a primit declaraţia. Pentru observarea și
controlul evacuării, cele trei guverne aliate vor trimite în Ungaria o
comisie interaliată, sub președinţie rusă. Ungaria se obligă să întrerupă
orice legătură cu Germania și să-i declare acesteia imediat război, iar
guvernul sovietic declară că este pregătit să ofere ajutor cu trupele
sale.” (Propunere preliminară de armistiţiu, 8 octombrie 1944, predată
general-colonelului Faraghó, conducătorul delegaţiei maghiare pentru
armistiţiu trimisă la Moscova)
Însumaţi care sunt cele mai importante puncte ale condiţiilor de
armistiţiu! [C]
Stabiliţi la ce teritoriu al ţării fac referire datele menţionate! Specificaţi care grup al evreilor maghiari a suferit cea mai mare pierdere! De care grup au aparţinut pierderile din teritoriile care, iniţial au
fost realipite, iar mai apoi au fost pierdute din nou! Estimaţi pierderile
evreilor maghiari! [C]
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MODIFICAREA NUMĂRULUI EVREILOR DIN
UNGARIA, 1941 – 1945
Total, o
mie de
persoane

Dintre
aceștia,
proporţia
celor din
provincie
(%)

Izraelit, conform
recensământului din anul
1941

401

56

Nonizraelit, dar poate fi
considerat evreu (art.l.IV:
1939, art.l.XV: 1941)

90

30

491

49

Pierderi la muncă forţată,
1941 – 19 martie 1944

25

50

Deportarea din iulie 1941

5

40

Deportaţi, ucişi, morţi în
timpul ocupaţiei germane

328

68

Refugiaţi în străinătate pe
timpul ocupaţiei germane

3

33

Întorşi din deportare, până
la 31 decembrie 1945

65

69

Diferenţa dintre cei
deportaţi şi cei întorşi

263

67

Numărul evreilor la 31
decembrie 1945

195

26

Efectiv, cauza schimbării
de efectiv

Efectiv total în 1941

6

7

8
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Prezentaţi capacitatea militară și situaţia strategică a
Ungariei în perioada ieșirii din
război! Analizaţi ce rol ar fi putut
primi armata maghiară pe parcursul ieșirii din cadrul conflagraţiei!
Evidenţiaţi spaţiul politic și militar
de manevră al Ungariei în perioada ieșirii din război! Precizaţi de
când până când au ţinut operaţiunile de război din Ungaria! Specificaţi unde s-a înregistrat o
tentativă mai importantă de rezistenţă germană faţă de Armata
Roșie! Explicaţi care a fost importanţa Budapestei, din punctul de
vedere al apărării naziste! Analizaţi ce consecinţe politice, sociale, economice au avut luptele din
Ungaria! [S]

Specificaţi ce scop a slujit
această proclamaţie! Stabiliţi
pentru ce anume face apel această proclamaţie! Evidenţiaţi cum
anume trata guvernatorul relaţia
cu Germania și trupele acesteia! Prezentaţi ce fel de aspecte
lipsesc din textul proclamaţiei!
Explicaţi de ce acestea au rămas
pe dinafară! [O]
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Bătălii în Ungaria
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„(…) Azi, deja pentru toţi cei care gândesc lucid este neîndoios că Imperiul German a pierdut acest război. Guvernele răspunzătoare de soarta patriei lor trebuie să
tragă consecinţele acestui fapt, căci precum a afirmat-o marele om de stat Bismarck,
niciun popor nu se poate jertfi pe altarul loialităţii faţă de o alianţă. În cunoștinţa
responsabilităţii mele istorice, trebuie să fac toţi pașii în direcţia evitării unei vărsări
inutile de sânge și de aici înainte. Un asemenea popor, care într-un război deja
pierdut ar permite cu slugărnicie transformarea gliei strămoșești în teatrul luptelor
de ariergardă, și-ar pierde respectul în faţa opiniei publice mondiale. Trebuie să
constat cu tristeţe că Imperiul German, din partea sa, a încălcat deja de mult faţă
de noi loialitatea de aliat. Deja de un timp mai îndelungat, împotriva dorinţei mele,
a aruncat în luptă, peste hotarele ţării, noi și noi părţi ale forţei armate maghiare.
Iar în luna martie a acestui an conducătorul Imperiului German, tocmai legat de
stăruinţele mele pentru rechemarea armatei maghiare, m-a convocat la tratative
la Klessheim, iar acolo mi-a comunicat că Ungaria va fi ocupată de trupe germane
și, în ciuda protestului meu, a și efectuat-o în timp ce mă reţineau pe mine acolo.
Concomitent, a pătruns în ţară și poliţia politică germană, arestând numeroși
cetăţeni maghiari, printre ei mai mulţi membri ai corpului legislativ, precum și pe
ministrul de interne al guvernului de atunci. Premierul a reușit să evite arestarea
în condiţiile în care s-a refugiat la ambasada unei ţări neutre.
La promisiunea fermă primită din partea conducătorului Imperiului German
că, dacă va fi numit un guvern care se bucură de încrederea germanilor, va pune
capăt nedreptăţilor și restricţiilor ce aduc atingere suveranităţii maghiare, am
numit Guvernul Sztójay. Germanii însă nu și-au ţinut promisiunea. Sub protecţia
ocupaţiei germane, Gestapoul, prin aplicarea metodelor specifice, a luat în mâini
tratarea problemei evreiești în felul cunoscut, care contravine dezideratelor omenirii. Pe când războiul se apropia de hotarele ţării, ba chiar le-a și trecut, germanii,
în mod repetat, au promis ajutor corespunzător, dar nici această promisiune nu
au respectat-o, în felul și în măsura promisă. Au făcut din teritoriul ţării, cu ocazia
retragerii lor, teatrul jafurilor și al distrugerilor. (…)
M-am decis să păstrez onoarea naţiunii maghiare și faţă de fostul aliat, atunci
când acesta, în locul ajutorului militar corespunzător promis, a intenţionat să
lipsească definitiv naţiunea maghiară de cea mai mare comoară a sa, libertatea
și independenţa. De aceea, am comunicat reprezentantului de aici al Imperiului
German că vom încheia armistiţiul preliminar cu adversarii noștri și vom înceta
orice dușmănie împotriva lor. Având încredere în spiritul lor de dreptate, am
dorit să asigur, în înţelegere cu ei, continuitatea vieţii viitoare a naţiunii, precum
și realizarea scopurilor sale pașnice. Pe comandanţii armatei i-am îndrumat corespunzător, de aceea trupele, conform jurământului lor, în sensul ordinului de zi
eliberat de către mine, concomitent sunt obligate să se supună comandanţilor pe
care eu i-am numit.
Fac apel către toţi cetăţenii maghiari cinstiţi, să mă urmeze pe calea plină
de jertfe a salvării maghiarimii.” (Din proclamaţia lui Horthy Miklós, la radio, 15
octombrie, 1944)

10/2/07 9:31:57 AM

III. Al Doilea Război Mondial
„Cum am putut decădea până aici? Înfricoșătoarele furtuni
de sânge ale războiului, pericolele fatale care devastează
la hotarele noastre nu explică în sine aceste simptome
triste. Naţiunea a mai fost în pericol, dar niciodată nu a
salutat jugul străin ca pe un fapt mântuitor. Politicienii noștri, în privinţa punctelor
de vedere concrete, au fost induși în eroare de multe ori, dar judecata morală a
naţiunii, recunoașterea a ceea ce poate fi compatibil cu cinstea, onoarea, cavalerismul și dragostea creștină niciodată nu s-a clătinat în așa măsură ca și astăzi.
Demnitatea și mândria naţională niciodată nu au pierit dintre noi, în așa manieră
ca acum.” (Memoriile lui Bethlen István, 1944)
REGIMUL DE TEROARE AL
„CRUCILOR CU SĂGEŢI” ȘI
CATASTROFA NAŢIONALĂ

/ 147

Formulaţi din ce puncte de
vedere consideră autorul
dominaţia „Crucilor cu săgeţi” ca
fiind o soluţie mai rea decât toate
cele de dinainte! [R]

„(…) presupunând, dar neadmiţând că Germania totuși ar fi putut câștiga războiul,
era exclus de la început că aceasta, după războiul câștigat, ar fi putut recompensa la
încheierea păcii, fie România, fie Slovacia sau Croaţia, care i-au fost aliate în timpul
războiului și care au luptat împreună cu ea pentru câștigarea victoriei întocmai
ca și Ungaria, luându-le alte teritorii, în folosul ei. Aceasta ar fi fost imposibil chiar
și moral, dar lăsând asta la o parte, Germania nu ar fi făcut-o niciodată, pentru
că politica lui Hitler în bazinul Dunării niciodată nu s-a orientat spre aceea ca
imperiul Sfântului Ștefan, în care neamul maghiar este factorul conducător, să fie
reconstruit și astfel să-l facă element dominant în valea Dunării. Ar fi făcut în așa
fel încât relaţiile reciproce de forţă dintre neamurile care trăiesc în acest spaţiu să
nu încline în favoarea nici uneia, iar rivalitatea lor reciprocă să continue, și astfel
rolul dominant al Germaniei asupra tuturora să se permanentizeze.
Acea idee că Germania arde de dorinţa de a face din Ungaria din nou stat
de 21 milioane de oameni, un stat puternic care, în calitate de acolit fidel, să
menţină în locul său ordinea în Bazinul Dunării, ţine de acele iluzii politice
mai vechi cu care le place politicienilor noștri de cafenea sau celor mai naivi
decât ei, celor din gruparea „Crucilor cu săgeţi”, a-i amăgi pe maghiarii de bună
credinţă. Dacă am examina puţin ce a și făcut Germania în ultimii 10–15 ani în
legătură cu Ungaria, ne-am putea trezi curând din aceste iluzii otrăvite.”
(Memoriile lui Bethlen István, 1944)

11

12

Stabiliţi care este părerea lui Bethlen despre „Crucile cu săgeţi” și despre credinţa lor în Germania nazistă! [R]

Afișul mișcării „Crucile cu săgeţi” care în„Maghiari! Trupele Armatei Roșii fiind în urmărirea dușmanului, au pășit pe deamnă la continuarea războiului
pământ maghiar. (…)
La ce anume îndeamnă afiIntrarea trupelor sovietice pe teritoriul Ungariei a făcut-o inevitabilă exclusiv
șul! Stabiliţi esenţa argumenacea necesitate militară conform căreia trupele germane și forţa militară a Ungariei tării sale! [O]
aliate cu Germania să opună rezistenţă în continuare.
Armata Roșie îndeplinește ordinul comandamentului său suprem de a urmări
trupele inamice până la completa lor înfrângere și depunere de arme.
Tâlharii hitleriști și cozile lor de topor maghiare vă înspăimântă cu intrarea
Armatei Roșii în Ungaria. Nu aveţi nici un motiv de teamă! Armata Roșie nu vine
în Ungaria în chip de cuceritor, ci ca eliberator al poporului maghiar de sub jugul
german fascist.
Armata Roșie nu are alt scop decât să zdrobească armata germană inamică și
să nimicească domnia Germaniei lui Hitler în ţările subjugate de ea.
Autorităţile militare sovietice nu intenţionează să schimbe ordinea socială de azi
din Ungaria, și să-și introducă ordinea proprie lor în teritoriile ocupate de ele.
Proprietatea privată a cetăţenilor rămâne neatinsă și este sub protecţia autorităţilor militare sovietice. Organele locale ale puterii și toate organele autoguvernării
locale, care au funcţionat până la intrarea Armatei Roșii, rămân la locurile lor.
Cetăţeni! Comandamentul Armatei Roșii face apel la voi, ca să vă păstraţi calmul,
să ţineţi ordinea și să executaţi întocmai ordinele emise de autorităţile militare
cu luarea în consideraţie a condiţiilor de război.
Rămâneţi pe locurile voastre și continuaţi-vă munca pașnică! Îngrijiţi-vă de
funcţionarea netulburată a întreprinderilor industriale, comerciale, comunale și
altele, precum și a autorităţilor! Muncitori și meseriași! Vă puteţi continua liniștit
munca în fabrici și ateliere! Comercianţi și întreprinzători! Aranjaţi-vă afacerile
fără nici o grijă! Funcţionari! Asiguraţi funcţionarea netulburată a tuturor oficiilor și ramurilor administrative. Preoţii și credincioșii își pot săvârși fără opreliște Foaie volantă contra „Crucilor cu săgeţi”
Dezlegaţi mesajul manifesceremoniile religioase.

13
14

15

tului: ce semnificaţie are
măgarul și ce semnificaţie
are scaiul! [O]
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Puncte de vedere

Stabiliţi ce scopuri majore
i-au condus pe autorii documentului! Prezentaţi imaginea
sovieticilor, respectiv, cea a Armatei Roșii care se presupunea
că există în rândurile populaţiei
maghiare! Arătaţi care dintre promisiunile făcute nu s-au realizat
și care da! [O]
Să discutăm valoarea, ca sursă, a memoriilor! Precizaţi ce
factori pot influenţa autenticitatea
memoriilor! Care pot fi avantajele
și dezavantajele faptului că memoriile sunt aproape sau departe
în timp de evenimentul descris,
respectiv realitatea că ele au fost
scrise în străinătate sau acasă? [R]

16

Stabiliţi de ce proclamaţia
lui Horthy, s-a auzit imediat
după ședinţa de guvern! Oare de
ce nu au cerut contrasemnătură
de la Lakatos pentru proclamaţie?
Specificaţi la ce făceau referire
aceste fapte și cum au influenţat
ele șansele ieșirii din război! Prezentaţi ce a considerat Lakatos
ca fiind greșit în proclamaţie!
Explicaţi la ce face referire aceasta
și cum a influenţat ea eficacitatea
ieșirii din război! Evaluaţi constatarea lui Lakatos despre facilitarea
ducerii la bun sfârșit a armistiţiului! Formulaţi, din punctul de
vedere al tentativei de ieșire, ce
posibilităţi ne face să întrezărim
procedura lui Hlatky! [O]

17

18
19

Szálasi Ferenc, „conducătorul naţiunii”
La ce face referire titulatura
lui Szálasi? [R]

Stabiliţi la ce probleme se
referă memoriile celor doi
ofiţeri! Prezentaţi ce deosebire
putem afla între cele două fragmente! [O]
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Maghiari! Germania lui Hitler a pierdut războiul. Situaţia armatei germane fasciste este fără speranţă, stă înaintea prăbușirii. Ajutaţi întru totul Armata Roșie!
Cu aceasta, grăbiţi prăbușirea armatei germane fasciste. Iar cu aceasta se apropie
acel ceas, când războiul pe pământ maghiar se termină și îi izgonim definitiv pe
tâlharii germani din ţara voastră.” (Apelul Armatei Roșii către populaţia Ungariei,
septembrie 1944)

Analiza cauzelor încercării nereușite de ieșire din război – și pentru urmările
sale deosebit de grave pe termen scurt și lung – a avut și are loc în faţa interesului opiniei publice largi. S-ar fi putut întâmpla altfel? Cine și ce factori
sunt răspunzători pentru eșec? Ce ar fi trebuit făcut altfel? Azi, memoriile
contemporanilor sunt tot mai accesibile, astfel putem câștiga o mai largă
privire asupra resorturilor motrice ale evenimentelor.

„Am ieșit din biroul guvernatorului. Tocmai în acest moment, am auzit la aparatul radio aflat la adjutant proclamaţia șefului statului. Am adus textul scris și
am constatat că proiectul de ieri a rămas neschimbat, cu excepţia unei expresii și
anume aceea că ajungem în stare de război cu Germania. În textul binecunoscut,
au răsunat constatări stupefiante. Toate conţineau adevăruri potrivite, totuși nu
erau proporţionale cu raporturile noastre de forţe. Prima dată, m-am gândit că un
asemenea ton îl poate folosi doar cel mai puternic. Comunicarea textului aproape
neschimbat a avut loc, așa că Ambrózy [șeful de cabinet al guvernatorului] l-a
chemat pe secretarul de stat Hlatky și i-a indicat ca proclamaţia să fie imediat citită
la radio. Cu privirea sa ascuţită, Hlatky a văzut imediat că eu nu am contrasemnat
textul. Și-a comunicat imediat observaţia. Însă Ambrózy a invocat instrucţiunea
superioară, spunând: Hlatky să nu se ocupe de asta și să se grăbească. Secretarul
de stat a acţionat în acest sens.
Nici azi nu știu, din ce cauză s-a omis contrasemnarea de către prim-ministru
[a proclamaţiei lui Horthy Miklós]. Pe drept, puteam gândi că nu se va ajunge
la proclamaţie, doar despre asta în 15 nu se mai discuta. Astfel, nu mi-a venit în
minte să reclam (deși așa ar fi fost corect). De altfel, tot nu am ajuns la guvernator
înaintea începerii consiliului de coroană. Însă pentru Ambrózy era clar faptul că,
dacă cântăream raporturile noastre de forţă, eu voi găsi ca fiind exagerat tonul
textului. Este posibil că – poate la indicaţia guvernatorului – de aceea au vrut să
mă ocolească. Ideea a fost total greșită și răspunderea apărută în urma pasului
hotărâtor eu a trebuit să mi-o asum. Și mi-am asumat-o. Însă i-am menţionat lui
Henyei [general locotenent și ministru de externe] că, până acum, s-au întâmplat
două asemenea greșeli care au dat neapărat apă la moară nemţilor: aventura lui
Horthy Miklós jun. [fiul guvernatorului a dorit să discute cu delegaţii lui Tito, dar
Gestapoul l-a răpit] și textul proclamaţiei. Nu consider exclus că, fără cele două
incidente, Horthy și guvernul său ar fi dus mai simplu la bun sfârșit armistiţiul,
în general, multe altele ar fi putut evolua altfel – mai norocos. Pe de altă parte,
este adevărat că tonul puternic al apelului către naţiune nu și-a greșit efectul
către străinătate. În realitate, acesta a fost scopul de prim rang al proclamaţiei.”
(Lakatos Géza: Precum am văzut eu, 1972)
„Cea mai mare confuzie printre trupele care luptau pe front a cauzat-o proclamaţia: nu au primit instrucţiuni de sus ce trebuie să facă. (…) În această situaţie complicată, comandanţii de armată erau nevoiţi să hotărască independent,
încercând să execute intenţia guvernatorului după cum au crezut ei mai bine,
conform situaţiei lor.” (Din jurnalul lui Dálnoki Veress Lajos, comandantul armatei
a 2-a maghiare)
„Îmi aștept numirea. Nimic. Atunci trupele vor da ascultare comandanţilor
adepţi ai mișcării „Crucilor cu săgeţi” și cu sentimente filogermane? Unde rămân
instrucţiunile referitoare la împotrivire, unde rămâne ordinul pentru trupele de
front: a se deschide frontul în faţa trupelor sovietice? Și, în general, ce prostie să
dai sfoară-n ţară prin radio, înainte de a fi acţionat ceva? Am simţit imediat că întreaga această „trecere” sau „ieșire” este sortită eșecului. Am simţit că Guvernatorul
a pierdut jocul. (…)” (Din memoriile lui Kádár Gyula, conducătorul contraspionajului
statului major, având titlul: De la Ludovika la Sopronkőhida, 1978)
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27. Începutul războiului rece
REORGANIZAREA PUTERII – NAȘTEREA SUPERPUTERILOR Războiul mondial a transformat fundamental
relaţiile de forţă. Economia ţărilor învinse zăcea în
ruine, ba chiar mai mult, ele și-au pierdut puterea
militară și, temporar, inclusiv suveranitatea. Chiar
și economia Marii Britanii, victorioasă în război, s-a
zdruncinat, astfel că ea s-a îndatorat complet către
Statele Unite. De una singură, îi era imposibil să-și
asume uriașele cheltuieli de înarmare – pe care și
până acum le-au putut finanţa doar cu ajutor american – indispensabile rolului de mare putere. De aceea,
Anglia a ajuns o mare putere de rangul al doilea.
Aceasta era valabil și pentru Franţa. Ea a putut ajunge
și printre învingători – uitată fiind politica guvernului
de la Vichy – doar pentru că, astfel, aliaţii apuseni
puteau contrabalansa mai bine Uniunea Sovietică în
Germania ocupată.
În contrast cu celelalte părţi beligerante, economia
Statelor Unite s-a întărit în continuare și, fiind în
posesia bombei atomice, a devenit fără echivoc, cea
mai mare putere a planetei. Deși Uniunea Sovietică a
suferit pierderi uriașe, prin armata sa de 12 milioane de
oameni creată în decursul războiului, ponderea sa de
mare putere se putea compara doar cu cea a Statelor
Unite. Lumea a devenit bipolară, iar în următoarele
decenii asupra problemelor fundamentale a decis
atitudinea celor două superputeri.
CONSTITUIREA ONU ȘI STRUCTURA SA Noile raporturi
de forţă, precum și experienţele istorice de dinaintea
războiului mondial au fost valorificate cu ocazia creării noii organizaţii mondiale, ONU. Structura ONU
asigura dominaţia marilor puteri victorioase. Deși
fiecare stat-membru admis devenea paricipant cu un
vot la Adunarea Generală, socotită forul suprem, în
organul suprem de decizie, în Consiliul de Securitate,
din 11 membri, cinci dintre ele (Statele Unite, Uniunea
Sovietică, Franţa, Marea Britanie și China) erau membri
permanenţi și dispuneau de dreptul de veto. Acest
drept de veto a împiedicat dezbaterea a numeroase
probleme (între 1946 și 1964, Uniunea Sovietică și-a
folosit dreptul de veto de 103 ori, Marea Britanie de
4 ori, Franţa de 3 ori și China o dată). Fără acest ultim
instrument al valorificării intereselor, marile puteri
nu ar fi luat parte la activitatea ONU, iar organizaţia
ar fi devenit imponderabilă. Mai târziu, puterile învinse au ajuns în organizaţia mondială, dar membrii
permanenţi ai Consiliului de Securitate au rămas,
neschimbat, aceiași.
Sub patronajul ONU, s-au creat numeroase organizaţii de specialitate (UNESCO – învăţământ,
IMF – Fondul Monetar Internaţional etc.) O importantă
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condiţie preliminară a funcţionării ONU a fost bugetul,
pe care-l asigurau contribuţiile ţărilor membre – în cea
mai mare proporţie ale Statelor Unite.
EUROPA DE MIJLOC DUPĂ RĂZBOI Ţările învinse au
ajuns sub ocupaţie, iar până la încheierea păcii nu și-au
recâștigat în totală măsură suveranitarea. Activitatea
lor era îndrumată de Comisia Aliată de Control, care
dispunea de o largă competenţă juridică (de ex.: putea
declara nule legi, putea opera arestări). În Comisie,
teoretic, toţi reprezentanţii marilor puteri învingătoare erau egali, însă practic se impunea voinţa acelei
mari puteri, a cărei forţă militară era prezentă, ca
ocupantă, în ţara respectivă (și reprezentantul acestei
puteri era și conducătorul Comisiei).
Ca urmare a reorganizării puterilor, în primul rând,
nu apartenenţa la partea victorioasă sau învinsă
decidea soarta ţărilor spaţiului ( și a Germaniei) ci în
sfera de influenţă a cărei mari puteri a ajuns respectiva
ţară învinsă. În cazul prezenţei militare apusene întrun teritoriu, rezistenţa comunistă care reprezenta o
mare forţă, nu a putut prelua puterea, chiar dacă, din
cauza luptei antifasciste ce s-a dat, aceasta a dispus
aici de forţe armate, ca în cazul Greciei, iar în Polonia,
rezistenţa civilă a fost înfrântă de comuniștii care
beneficiau de sprijinul sovietic.
După ce sovieticii și-au asigurat teritoriile câștigate
prin pactul Ribbentrop-Molotov – lărgite cu Ucraina
Subcarpatică – Europa de Mijloc, cu excepţia Greciei
a ajuns sub influenţa directă a U.R.S.S.
În ţările sferei de influenţă – sub semnul colaborării
de început dintre marile puteri – sovieticii, în mare,
au menţinut aparenţa democraţiei (în Ungaria și
Cehoslovacia mai mult, în România sau Polonia mai
puţin). Chiar și așa, ei nu au permis reorganizarea
forţelor de dreapta și au făcut astfel încât să ajungă
în mâna comuniștilor organismele publice, respectiv
poziţiile-cheie ale economiei. Deja în această perioadă,
s-au străduit la dezagregarea celor mai importante
partide democratice (fraude electorale, procese inventate și, în ultimă instanţă, intervenţie sovietică). După
deteriorarea relaţiilor sovieto-americane (1947),
Stalin a accelerat transformarea, iar în aceste condiţii
instrumentele partidelor comuniste locale au devenit
tot mai dure. Ele au risipit forţele democratice, iar mai
apoi au forţat partidele cu caracter social-democrat
să intre în partidul comunist. În anul 1948, în „anul
schimbării”, în fiecare stat acolit s-a încheiat crearea
condiţiilor dictaturii comuniste. Pretutindeni, comuniștii au lichidat sistemul real multipartit, iar partidul
comunist și-a întărit forţa și prin spectacole electorale.
Cu aceasta, s-a încheiat edificarea regimurilor de tip
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sovietic, direct subordonate Uniunii Sovietice. Punerea de ocupaţie. În Germania, situaţia era complicată
de acord a politicii partidelor comuniste, conform și de faptul că, în zona sovietică, au ajuns la putere
intereselor sovietice – în locul Internaţionalei a III-a, comuniștii, iar în zona apuseană forţele burgheze.
desfiinţată din consideraţie pentru aliaţii apuseni în În același timp, din cauza despăgubirilor cuprinse
anul 1943 – a efectuat-o Cominformul (Biroul de în tratatul de pace, Uniunea Sovietică a demontat și
Informare al Partidelor Comuniste și Muncitorești), transportat sute de fabrici, astfel condiţiile de viaţă
înfiinţat în anul 1947 (a funcţionat până în 1956).
nu s-au îmbunătăţit. În zona apuseană în schimb, s-a
efectuat o reformă valutară și s-a început sprijinirea
RĂZBOIUL RECE Americanii, pentru început, nu au economică a teritoriului. Din acest motiv, sovieticii
luat în calcul că sovieticii își folosesc prezenţa mi- au instituit blocada Berlinului de Vest, dar puterile
litară pentru mărirea imperiului lor, și s-au străduit apusene au asigurat aprovizionarea orașului printr-un
să colaboreze cu Stalin. Aceasta a favorizat crearea pod aerian. Criza berlineză (1948 – 1949) s-a terminat
dictaturilor comuniste în Europa de Mijloc. În Grecia, cu cedarea sovietică. În curând, s-au născut cele două
intervenţia hotărâtă a englezilor a putut împiedeca state germane, corespunzătoare zonelor de influenţă,
edificarea regimului sovietic (1946).
Republica Federală Germană (RFG) și Republica
Prim-ministrul englez Churchill a fost acela care, din Democrată Germană (RDG). În acest context, s-a
momentul victoriei, i-a tratat pe sovietici cu rezervă. permanentizat divizarea Germaniei.
Văzându-le avansarea, el a ţinut celebrul discurs de
Președintele american Truman a proclamat, împotrila Fulton (1946) în care a proclamat o atitudine mai va cuceririlor teritoriale sovietice, politica de stăvilire
fermă faţă de avansarea sovietică. Un semn al opo- (1947). Următoarele decenii au fost caracterizate de
ziţiei ruse a fost și acela că programul Statelor Unite opoziţia celor două mari puteri. În umbra armelor atode ajutor pentru reconstrucţie, Planul-Marshall, a mice, nu a izbucnit un nou conflict mondial, dar cu sprifost refuzat de către statele aflate sub influenţă jinul celor două superputeri, războaiele locale urmau
sovietică.
unul după altul. Această opoziţie o numim război rece.
În atmosfera opoziţiei în curs de desfășurare, s-a
Statele Unite și aliaţii săi, în spiritul politicii de stăviliîncheiat Pacea de la Paris (1947) care punea punct re, și-au format organizaţia militară (NATO, 1949). Ca răsrăzboiului european. Aliaţii însă nu s-au putut înţele- puns, Uniunea Sovietică – după ce și RFG a fost admisă
ge în problema Germaniei și Austriei, astfel că cele în alianţa militară apuseană – a realizat un bloc militar
două ţări au fost și pe mai departe împărţite în zone cu statele sale acolite (Tratatul de la Varșovia, 1955).

Arhiva
1

REORGANIZAREA PUTERII – NAȘTEREA
SUPERPUTERILOR

Trageţi concluziile de rigoare din datele
celor trei tabele! Analizaţi în detaliu datele
privitoare la Statele Unite și Uniunea Sovietică!
Comparaţi cheltuielile pentru apărare și forţa
economică din spatele acestora, în cazul unor
mari puteri! Care state pot fi considerate puteri
atomice! [O]

2

PRODUSUL NAŢIONAL BRUT TOTAL ŞI CEL REPARTIZAT PE O
PERSOANĂ ÎN CAZUL MARILOR PUTERI (ANUL 1950)
GNP total
GNP pe o persoană
Ţara
(miliarde de dolari)
(dolari)
Statele Unite
381
2536
Uniunea Sovietică
126
699
Regatul Unit
71
1393 (1951)
Franţa
50
1172
Germania de Vest
48
1001
Japonia
32
382
Italia
29
626 (1951)

CHELTUIELILE PENTRU APĂRARE ALE MARILOR PUTERI ÎNTRE 1948 - 1970 (ÎN MILIARDE DE DOLARI)
Marea
Statele
Uniunea
Italia
Japonia
China
RFG
Franţa
Anul
Britanie
Unite
Sovietică
1948
10,9
13,1
–
0,9
3,4
0,4
–
–
1950
14,5
15,5
–
1,4
2,3
0,5
–
2,5
1952
47,8
21,9
–
3,0
4,3
0,8
–
2,7
1954
42,7
28,0
–
3,6
4,4
0,8
0,4
2,5
1956
41,7
26,7
1,7
3,6
4,5
0,9
0,4
5,5
1958
45,5
30,2
1,2
3,6
4,4
1,0
0,4
5,8
1960
45,3
36,9
2,9
3,8
4,6
1,1
0,4
6,7
1962
52,3
49,9
4,3
4,5
5,0
1,3
0,5
9,3
1964
51,2
48,7
4,9
4,9
5,5
1,7
0,6
12,8
1966
67,5
69,7
5,0
5,4
6,0
2,1
0,9
15,9
1968
80,7
85,4
4,8
5,8
5,6
2,2
1,1
17,8
1970
77,8
72,0
6,1
5,9
5,8
2,4
1,3
23,7
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TRANSPORTATOARE DE RACHETE NUCLEARE ALE MARILOR PUTERI ÎN ANUL 1974
Statele
Uniunea
Marea
Franţa
Unite
Sovietică
Britanie
Rachete balistice intercontinentale
1054
1575
–
–
Rachete balistice cu rază medie de acţiune
–
600
–
18
Rachete balistice ce se pot lansa de pe
656
720
64
48
submarine
Bombardiere cu rază mare de acţiune
437
140
–
–
Bombardiere cu rază medie de acţiune
66
800
50
52

„Art.1. Scopul Naţiunilor Unite este de 1. a menţine
pacea și securitatea internaţională și de aceea de a
lua măsuri colective eficiente pentru prevenirea și
încetarea delictelor care ameninţă pacea, pentru reprimarea faptelor de atac sau
a tulburării păcii. De asemenea, de a reglementa sau de a rezolva cu mijloace
pașnice, conform justeţei și a principiilor dreptului internaţional, acele conflicte
și situaţii internaţionale care pot duce la tulburarea păcii. (…)
Art.9.1. Adunarea Generală este formată din toţi membrii Naţiunilor Unite. 2. La
adunarea Generală fiecare membru poate avea cel mult cinci reprezentanţi. (…)
Art.10. Adunarea Generală (…) poate discuta toate chestiunile sau cauzele și
(…) poate face recomandări membrilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, respectiv
Consiliului de Securitate. (…)
Art.23.1. Consiliul de Securitate se compune din cincisprezece membri ai Organizaţiei. Republica Chineză, Franţa, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste,
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Statele Unite sunt membri
permanenţi ai Consiliului de Securitate. Ceilalţi zece membri sunt aleși de către
Adunarea Generală în calitate de membrii nepermanenţi ai Consiliului de Securitate. Aceasta se duce la îndeplinire, cu consideraţie specială, în primul rând
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3

China
–
aprox. 80
–
–
100

CONSTITUIREA ONU ȘI
STRUCTURA SA

Consiliul de Securitate

5

participare
(fără drept
de vot)

propunere

Tribunal
Internaţional

Comparaţi textul cu schema!
De unde primim mai multe
informaţii, din text sau din schemă? [C]

New York

5 membri permanenţi (cu drept de veto):
Uniunea Sovietică, Statele Unite, Marea Britanie, Franţa,
China (până la 1971, Taiwan)
6 membri care se schimbă anual (din anul 1966, un număr
de 10 membri cu mandat de doi ani)
(pentru decizii, sunt necesare 7 voturi „pro”)
Haga

4

Secretar
general
(ales pe cinci ani)
re
ge

ale

New York

Adunare generală
(sesiuni anuale cu participarea tuturor ţărilor membre)

Paris

Washington

FAO

IMF

(alimentaţie
şi agricultură)

(Fond Monetar
Internaţional)

admitere

Roma

Geneva

UNESCO

WHO

(educaţie, ştiinţă,
cultură)

(sănătate)

Ţările de pe Glob
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Forţe
armate
ONU

Structura ONU și organizaţiile sale.
Figura reprezintă situaţia din anul
1949. Începând cu 1966, în Consiliul
de Securitate s-a ridicat la 10 numărul
membrilor nepermanenţi și s-au ales noi
membri, tot la doi ani. Mai este interesant
și faptul că, pe lângă Uniunea Sovietică,
Ucraina și Belarus, încă de la început, au
fost separat state membre ONU
Urmăriţi apariţia unei decizii
în cadrul ONU! Explicaţi care
state, respectiv care dintre corpuri
au un rol distinct în organizaţia
mondială! Prezentaţi care sunt
cauzele și consecinţele acestui
fapt! [R]
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Ce organizaţie internaţională a înlocuit ONU! Ce îi asigură funcţionarea mai eficientă?
Stabiliţi care a fost cel mai important scop al creării organizaţiei mondiale! [R]

asupra contribuţiei oferite de către membrii Organizaţiei Naţiunilor în privinţa
menţinerii păcii și securităţii internaţionale, respectiv a altor ţeluri, precum și
asupra echitabilei împărţiri geografice. (…)
Art.24. În interesul asigurării acţiunii rapide și eficiente a Organizaţiei, membrii
Consiliului de Securitate transmit consiliului principala răspundere pentru menţinerea
păcii și securităţii internaţionale, tocmai pentru ca la îndeplinirea îndatoririlor care
decurg din această obligaţie, Consiliul de Securitate să acţioneze în numele lor.
Art.25. Membrii Organizaţiei sunt de acord să primească și să execute hotărârile
Consiliului de Securitate conform prezentului document de bază.
Art.27.1. Fiecare membru al Consiliului de Securitate are un vot. 3. În toate
celelalte probleme, Consiliul de Securitate trebuie să-și aducă hotărârile cu nouă
voturi afirmative, cuprinzând voturile consonante ale tuturor membrilor permanenţi. (…)” (Din Documentul de bază al ONU, 1945)

Stabiliţi ce fenomen schiţează Churchill! Definiţi noţiunea de „Cortină de Fier”! Ce
soluţie propune Churchill? [R]

„De la Stettin, lângă Marea Baltică până la Triest, lângă
Marea Adriatică, peste Europa, se lasă o cortină de fier. În
spatele acestei linii, sunt toate capitalele vechilor state ale
Europei Centrale și de Est – Varșovia, Berlin, Praga, Viena,
Budapesta, Belgrad, București și Sofia. Toate aceste orașe vestite și populaţia
ţării lor se află în sfera sovietică și sunt supuse nu numai influenţei sovietice, ci
și controlului tot mai mare al Moscovei. (…) Nu cred că Rusia dorește război. Ea
dorește fructele războiului și extinderea infinită a dominaţiei și a învăţăturilor ei.
Noi acum trebuie să examinăm, cât mai avem timp, prevenirea durabilă a războiului și crearea condiţiilor pentru libertate și democraţie în toate ţările, aceasta
cât se poate de rapid. (…)
Din ceea ce am văzut în timpul războiului la prietenii și aliaţii noștri ruși, am
ajuns la concluzia că nu există nimic ceea ce ar admira mai mult decât puterea.
Și faţă de nimic altceva nu nutresc mai puţin respect, decât faţă de slăbiciunea
militară.” (Din discursul lui Churchill de la Fulton, 1946)

6
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Prezentaţi ţările care au
ajuns în zona sovietică! Explicaţi ce factori au determinat,
în fond, acest proces! [C]

CEH

RFG

ELVEŢIA

S PA N I A

1955
1947

RDG

BELGIA

Nașterea blocului socialist

S O V I E T I C Ă

GRECIA
State membre NATO 1949
1952
Statele Tratatului de la Varşovia
Membră a Tratatului
1948 Momentul preluării puterii
de la Varşovia până
de către comunişti
la 1968
MALTA
Cortina de fier

T U R C I A

1952

CIPRU
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„Docilitatea faţă de ordinul Kremlinului este acel criteriu, pe baza căruia definim
un stat «acolit». Deci, conform acestei definiţii, Albania, Bulgaria, Cehoslovacia,
Polonia, Ungaria și România sunt state acolite.
Anatomia puterii sovietice în statele acolite. În ce constă anatomia puterii
sovietice în aceste state? Influenţa și controlul sovietic se fundamentează pe
patru factori de bază:
a) anumite legături tradiţionale, de exemplu panslavismul sau ortodoxia, respectiv teama comună din unele pături ale populaţiei statelor acolite în ceea ce
privește reînvierea agresiunii germane;
b) prezenţa sau apropierea sufocantă a elementelor identificabile ale forţelor
rusești înarmate și a grupurilor de siguranţă;
c) pătrunderea și rolul dominant al Kremlinului în guvern, partid și în toate
celelalte organizaţii de masă (inclusiv intreprinderile economice) prin elemente
sovietice și de naţionalitate locală;
d) ideologia comunistă comună, căreia i se conformează grupurile dominante.”
(Principiile de bază ale politicii americane în privinţa statelor acolite Uniunii Sovietice din Europa de Est, 14 septembrie 1949)

„Unul din scopurile primordiale ale politicii externe a Statelor
Unite este crearea de asemenea condiţii, în cadrul cărora noi
și alte naţiuni să poată beneficia de un mod de viaţă liber de orice constrângere.
Aceasta a fost miza de bază a războiului împotriva Germaniei și Japoniei. Am
repurtat victoria asupra ţărilor care se străduiau să-și impună voinţa și modul de
viaţă faţă de alte naţiuni.
În interesul asigurării dezvoltării pașnice a naţiunilor, libere de constrângere,
Statele Unite și-au asumat un rol conducător în constituirea Naţiunilor Unite. Menirea Naţiunilor Unite este de a face posibilă pentru toţi membrii săi libertatea și
independenţa. Însă nu ne vom realiza ţelurile, dacă nu suntem dispuși să ajutăm
naţiunile libere în menţinerea instituţiilor lor libere și a integrităţii lor naţionale
împotriva mișcărilor agresive, care se străduiesc să le impună sistemul totalitar.
Ajutorarea naţiunilor libere nu înseamnă mai mult decât recunoașterea deschisă
a faptului că impunerea, prin agresiune directă sau indirectă, a regimurilor totalitare asupra popoarelor libere sapă temeliile păcii internaţionale și, prin urmare,
ale securităţii Statelor Unite.
Peste câteva popoare ale ţărilor lumii, recent, împotriva voinţei lor, s-au impus
regimuri totalitare. Guvernul Statelor Unite a protestat adeseori împotriva aplicării
forţei și întimidării în Polonia, România și Bulgaria, ceea ce violeză înţelegerea
de la Ialta. Trebuie să constat că în mai multe alte ţări s-a ajuns la evenimente
asemănătoare. (…)
Convingerea mea este că trebuie să sprijinim popoarele libere să-și formeze
în felul lor propriu o soartă proprie. Ajutorul nostru ar trebui să se manifeste sub
forma sprijinului bănesc, care este neapărat necesar pentru stabilitatea economică
și pentru funcţionarea normală a instituţiilor politice. (…)
Germenii regimurilor totalitare se hrănesc din mizerie și din nevoie. Se răspândesc și cresc în pământul rău al sărăciei și al războiului civil. Se dezvoltă deplin
atunci când într-un popor a murit speranţa în viitorul mai bun.” (Din mesajul la
congres al președintelui Truman, martie 1947)
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8

9

Explicaţi pe ce bază sunt
definite de către SUA, statele
acolite! Însumaţi pe ce factori se
bazează influenţa sovietică în
statele subordonate! Prezentaţi
exemple concrete pentru justificarea „anatomiei” în statele
acolite! [C]

RĂZBOIUL RECE

„S-au format două politici opuse: pe de o parte politica Uniunii Sovietice și
a ţărilor democratice care dirijează spre subminarea imperialismului și întărirea
democraţiei, pe de altă parte politica Statelor Unite și Angliei, care se dirijează
spre întărirea imperialismului și sugrumarea democraţiei. (…) Astfel s-au format
două tabere. (…) Lupta celor două tabere opuse (…) se desfășoară în condiţiile
ascuţirii în continuare a crizei generale a capitalismului, a slăbirii forţelor capitalismului și a sporirii forţelor socialismului și democraţiei.”
(Luarea de poziţie a Cominformului, 1947)
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10

Porumbelul păcii washingtonian (caricatură
sovietică)

11

Interpretaţi mesajul caricaturii! [R]

Definiţi pe baza textului ce
înţelegem prin principiul
Truman! Comparaţi textul cu discursul de la Fulton! Care sunt
asemănările și care sunt deosebirile? Care este diferenţa în ceea
ce privește importanţa celor două
discursuri? [O]

Care este sinonimul democraţiei care apare de mai
multe ori în text? Cum apreciază
Cominformul situaţia internaţională? în ce directie se îndreptau
evenimentele politice în anul
1947? [R]

12
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PARTICIPAREA LA PLANUL
MARSHALL, 1948 – 1951 (%)
Marea Britanie
26,2
Franţa
20,0
RFG
11,4
Suma
Italia
10,0
totală:
Olanda
8,7
10,26
Belgia,
miliarde
5,2
Luxemburg
dolari
Austria
4,8
Grecia
3,8
Altele
9,9

Puncte de vedere

13

14

Cu ce factori motivează textul necesitatea programului de ajutorare? Stabiliţi care
ţări au primit ajutor în cea mai mare măsură? Explicaţi fundalul acesteia! Specificaţi
de ce statele socialiste au refuzat acceptarea ajutorului venit prin Planul Marshall!
Explicaţi în ce măsură a contribuit Planul Marshall la împărţirea în două a Europei! [O]

Urmând războiului mondial, pe plan naţional și pe plan internaţional – conform înţelegerii de la Potsdam a puterilor învigătoare – a început căutarea și tragerea a răspundere a criminalilor de război. Chestiunea, care părea
simplă, totuși a ridicat multe probleme: este vinovat oare cel care a acţionat la ordin, sunt vinovaţi participanţii
la viaţa economică, până la ce nivel să aibă loc tragerea la răspundere, ce să se întâmple cu colaboraţioniștii,
să decidă judecăţi populare, curţi marţiale sau suspecţii să fie trași la răspundere în procese legale?

Prezentaţi cum au fost trase la răspundere persoanele acuzate de crime de război! Specificaţi diversele forme de
represalii din punct de vedere legal și moral! Ce factori au determinat generarea represaliilor? [O]

15
16

„Necesităţile Europei în următorii trei – patru ani vor fi mult mai mari în ceea ce
privesc alimentele și produsele de bază străine – în special americane – aceasta
în comparaţie cu ceea ce este ea în stare să plătească în prezent. De aceea, e
nevoie de ajutor și pe mai departe, căci fără acesta va trebui să înfruntăm foarte
grave greutăţi economice, sociale și politice. Lăsând la o parte influenţa demoralizatoare a tuturor acestora asupra situaţiei internaţionale, precum și posibilitatea
ca situaţia oamenilor să poată provoca tulburări, este clară și influenţa acestora
exercitată asupra economiei Statelor Unite. De aceea, este logic că SUA trebuie
să conlucreze în toate felurile la restabilirea ordinii economice sănătoase a lumii,
pentru că, fără aceasta, nu poate exista stabilitate politică și nici pace sigură.” (…)
(Despre ajutorul Marshall, 1947)

17
Partizanii italieni l-au spânzurat pe Mussolini
cu picioarele în sus laolaltă cu cei care se
refugiau împreună cu el
Marele industriaș Alfred Krupp în faţa
tribunalului de la Nürnberg. Tribunalul i-a
condamnat la moarte pe politicienii naziști,
iar industriașul a primit 12 ani de închisoare.
Umilirea unei
colaboraţioniste din Franţa
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28. Destrămarea sistemului colonial şi anii războiului rece
PRĂBUȘIREA SISTEMULUI COLONIAL Dominaţia
colonială a puterilor europene s-a zguduit deja în decursul Primului Război Mondial, întrucât în conflagraţia
mondială ţările coloniale au slăbit, iar tendinţele de
independenţă ale coloniilor s-au întărit. În mult mai
mare măsură aceasta s-a impus după cel de-al Doilea
Război Mondial. În cadrul mai multor colonii, a luat
naștere și o serioasă forţă armată locală (de ex.: în
Vietnam, ori în lupta împotriva Japoniei).
Schimbarea fundamentală s-a datorat modificării
raportului de forţe: cele două superputeri nu sprijineau restabilirea sistemului colonial, ba chiar în
interesul creșterii influenţei lor – în mod diferit – i-au
sprijinit lichidarea.
INDIA Britanicii s-au angajat să ofere Indiei o constituţie, aceasta încă înainte de război. Pe parcursul
derulării conflictului, prin promisiuni de noi concesii,
ei au încercat să-i împiedice pe indieni de a se întoarce
spre japonezi, aceasta în condiţiile în care economia
coloniei, și implicit pătura sa conducătoare, în curs
de îmburghezire, se întărea tot mai mult. Englezii nu
au vrut să-și respecte promisiunile, însă atunci când
situaţia a devenit tot mai tensionată, au acceptat ca
guvernul să fie format de Nehru, candidatul Partidului
Congresul Naţional, care de mult lupta pentru independenţa coloniei. Pe atunci, nu contradicţia angloindiană, ci cea a hindușilor cu musulmanii a condus la
tulburări. Întrucât credincioșii celor două religii trăiau
în parte amestecaţi, s-au permanentizat conflictele
sângeroase. Când s-a proclamat independenţa Indiei
(1947) subcontinentul forjat de englezi într-o unitate,
s-a destrămat pe baze religioase, în trei ţări: în India, majoritar hindusă, în Pakistanul mohamedan și
în Ceylonul budist. Milioane de oameni și-au părăsit
domiciliul, tocmai ca să se mute în ţara corespunzătoare religiei lor. Atitudinile pătimașe sunt ilustrate
și de faptul că un fanatic l-a ucis pe Gandhi (1948)
pentru că și-a ridicat glasul pentru pacea între culte.
CHINA În cadrul acestei uriașe ţări partidul Kuomintang [Gomindan] sprijinit de americani și Partidul
Comunist Chinez (PCC) protejat de sovietici, luptau
unul împotriva celuilalt și, simultan, contra japonezilor.
După ce, în anul 1945, Armata Roșie a ocupat Manciuria, Kuomintangul s-a restrâns tot mai mult. Cât timp
relaţia celor două superputeri a fost una prietenească,
ostilitatea încă era întreruptă de tratative. Însă după
ce PCC a început să susţină programul împărţirii
pământului, în ţara locuită în proporţie de 98% din
ţărani, situaţia celor din gruparea naţională s-a pecetluit. Forţele naţionale conduse de către Ciang Kai-șek
s-au restrâns în Taiwan, iar conducătorul PCC, Mao
Tze-dung a proclamat Republica Populară Chineză
(octombrie 1949). Ţara cea mai populată a lumii a
devenit astfel parte a blocului comunist.
RĂZBOIUL DIN COREEA Stalin a vrut să extindă
influenţa sovietică pe noi și noi teritorii, justificându-și astfel teza despre accentuarea luptei de clasă
și a contradicţiilor internaţionale, despre al treilea
război mondial aflat în prag. După 1945, lumea s-a
aflat foarte aproape de izbucnirea unui nou război
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mondial, mai ales din cauza a ceea ce s-a întâmplat
în Coreea. În urma ocupaţiei sovietice și americane,
în Coreea au luat naștere două state distincte: unul
comunist, în partea de nord și un sistem democratic,
în partea de sud. În anul 1950, cei din nord au pornit
un atac împotriva Coreei de Sud. Statele Unite și
aliaţii săi însă, cu împuternicirea ONU, au replicat,
și au ocupat aproape întreaga Coree de Nord. Atunci
chinezii – ca „voluntari” coreeni – au intrat în război
și au împins trupele ONU pe linia de demarcaţie (care
se întindea pe lângă paralela 38). Nu s-a semnat un
tratat de pace, dar armistiţiul încheiat (1953) este și
astăzi în vigoare.
ORIENTUL APROPIAT După destrămarea Imperiului
Otoman, spaţiul a ajuns sub control francez și englez
(în fond, în situaţie de colonie). Deja înaintea celui de
al Doilea Război Mondial, numeroase ţări au devenit
independente, în principiu, deși influenţa ţărilor
coloniale s-a păstrat. După al Doilea Război Mondial,
slăbirea celor două ţări coloniale a accelerat demersul
de obţinere a independenţei, iar în anul 1948 în zonă
a încetat dominaţia colonială.
Însă pacea mult așteptată nu a sosit, pentru că, în
locul conflictelor de eliberare colonială, a apărut conflictul arabo-izraelian. Imigraţia evreiască, a stârnit
nemulţumirea arabilor, deja înainte de război, astfel
că britanicii – luptând cu germanii nu voiau conflict
cu arabii – au limitat imigrarea. Dar în ciuda acesteia,
ca urmare a holocaustului, imigraţia evreiască a
devenit un fenomen de masă.
Englezii, întrucât nu puteau rezolva chestiunea – și
ambele părţi au recurs la instrumentele terorii – au
lăsat decizia în mâna ONU. Din motive diferite, ambele
superputeri au decis constituirea Izraelului. În aceste
condiţii, ONU a împărţit Palestina în două părţi:
un stat arab și unul evreu. Când prim-ministrul Ben
Gurion a declarat nașterea statului evreu (1948), ţările
arabe învecinate au recurs la un atac. Arabii aflaţi în
superioritate de forţe, dar divizaţi, au suferit o mare
înfrângere.
În armistiţiul încheiat, Izraelul a reușit să-și procure un teritoriu mai mare decât cel atribuit lui mai
devreme, refuzând să accepte la circa un milion de
refugiaţi palestinieni să se întoarcă la vechile domicilii.
Problema nu s-a rezolvat și, din cauza situaţiei nefaste
a refugiaţilor, situaţia a continuat să se învenineze.
Mai mult, conflictul a devenit din ce în ce mai mult
scena de desfășurare a opoziţiei dintre cele două
superputeri. Uniunea Sovietică, de pildă, a început
să sprijine o parte a ţărilor arabe (de ex.: Egiptul)
ca să-și mărească influenţa în zonă. În anul 1956,
Izraelul, în aliaţă cu trupele franceze și engleze
care doreau să păstreze controlul Canalului de Suez,
a pornit un atac împotriva Egiptului. Războiul l-au
câștigat, dar întrucât Statele Unite nu au sprijinit
intervenţia independentă a marilor puteri europene
în teritoriu, la presiunea celor două superputeri, cele
două ţări învingătoare s-au retras. După conflictul
Suezului – în interesul contrabalansării sovieticilor și
din consideraţie pentru evreimea americană– Statele
Unite s-au aliniat în spatele Izraelului, acordându-i
un semnificativ ajutor militar-financiar.
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NEOCOLONIALISMUL – LUMEA A TREIA Până pe
la mijlocul anilor ‘50, majoritatea coloniilor asiatice
s-au eliberat. Englezii se retrăgeau mai degrabă din
coloniile lor, în vreme ce francezii – cum au făcut-o
în Vietnam sau în Algeria – și-au abandonat poziţiile
numai după lupte îndelungate. Pe la mijlocul anului
1960, s-au eliberat în cea mai mare parte și ţările
coloniale ale Africii.
Ţările, care-și câștigau independenţa, ajungeau
într-o situaţie economică grea. Erau la ordinea zilei
luptele pentru putere pe bază tribală sau religioasă, fiind înteţite de sărăcie și înapoiere economică.
Grupurile în opoziţie erau sprijinite, pe de o parte de
sovietici, iar pe de alta de foștii colonizatori, respectiv
de americani. Cea mai mare parte a noilor ţări eliberate au edificat o societate bazată pe proprietate
privată, dar care nu putea să se dezvolte independent.
Economia lor depindea, în mare măsură, de lumea

dezvoltată. Menţinerea dependenţei prin mijloace
economice (plasamente financiare, credite, investiţii
economice) o numim neocolonialism. În același timp,
neocolonialismul reprezenta, în multe ţări, unica sursă
a dezvoltării economice.
În lumea bipolară, fostele ţări coloniale au încercat
conturarea unei direcţii de evoluţie noi, independente.
„Lumea a treia”, prin mișcarea celor neangajaţi și-a
expus punctul de vedere la conferinţa de la Bandung
(1955). Conducătorii spirituali ai mișcării erau premierul indian Nehru și președintele egiptean Nasser. Dar
după succesele diplomatice iniţiale, nu s-a reușit să
se contureze rezultate serioase. Aceasta se poate
explica prin slăbiciunea ţărilor aderente și mai ales
prin contradicţiile lor interne. Participanţii nu și-au
putut valida principiile nici măcar între ei – de ex.:
principiul suveranităţii sau al inviolabilităţii frontierelor– dacă acelea erau opuse intereselor lor.

Arhiva
1

2
Stabiliţi cum se raportează Statele Unite la eliberarea popoarelor din colonii! Explicaţi conexiunile
economice și sociale! Stabiliţi cum
se raportează Uniunea Sovietică la
eliberarea popoarelor din colonii!
Explicaţi conexiunile economice și sociale! Prezentaţi raportarea celor două
mari puteri la eliberarea popoarelor
din colonii, precum și modul cum a
influenţat obţinerea independenţei
în cazul acestor popoare! [C]

3

Tort4_roman 149-272korr 2.indd 156

„Suntem interesaţi pe de o parte în securitatea mondială,
pe de altă parte ca pretutindeni în lume fiinţele omenești
să trăiască în libertate și dreptate. Prin aceasta, nu vreau
să susţin că nu am avea interesele noastre economice legale și că nu trebuie să
ne menţinem dreptul de a face comerţ liber cu oricare parte a lumii. (…) O bună
parte a acestor ţări din rândul coloniilor și așa își vor câștiga independenţa, dacă
într-adevăr se dorește foarte tare, pentru că puterile coloniale tot nu au suficientă
autoritate ca să le împiedice în aceasta (…) aș putea aduce o mie și una de motive, ce nu ar fi în ordine dacă această sau acea ţară colonială ar fi (…) liberă. Dar
pentru mine nici unul dintre aceste argumente nu stă în picioare. Eu nu propun
să aţâţăm revoluţii în toată lumea, dar susţin cu tărie că Statele Unite nu au voie
să participe în nici un asemenea demers internaţional al cărui rezultat poate fi
întărirea, pentru toate timpurile, a unor regimuri politice, ce nu dau libertate reală
și deplină poporului, deși acesta o dorește.” (De la consilierul lui Roosevelt)
PRĂBUȘIREA SISTEMULUI
COLONIAL

„Popoarele care scutură lanţurile colonizării au ajuns la diverse grade ale eliberării. Interesele noilor naţiuni pretind nimicirea rămășiţelor sistemului colonial
(…) crearea industriei naţionale, încetarea regimului feudal și al reminiscenţelor
sale, executarea de reforme agrare radicale (…) continuarea politicii de pace, de
democratizare a vieţii sociale, întărirea independenţei politice. Rezolvarea sarcinilor
întregii ţări este interesul tuturor forţelor patriotice și progresiste ale naţiunii. Pe
acest teren, este posibilă unirea tuturor forţelor.
Odată cu câștigarea independenţei politice, revoluţia de eliberare naţională
încă nu a luat sfârșit. Dacă revoluţia nu duce la schimbări adânci în viaţa socială
și economică și nu rezolvă sarcinile arzătoare ale înnoirii naţionale, independenţa
va fi labilă.” (Programul PCUS, 1961)
„Este un obicei straniu al englezilor că propriile rezultate
economice și sociale din India de azi le compară cu cuceririle
societăţilor străvechi. Schimbările pe care ei le-au impus în India le compară, cu
vădită satisfacţie, cu transformările petrecute cu secole în urmă. Când vorbesc
despre India, le scapă din vedere acel fapt că revoluţia industrială, mai precis uriașa dezvoltare tehnologică a ultimilor cincizeci de ani i-a schimbat total ritmul și
pulsul vieţii. Uită și faptul că India nu a fost o ţară neproductivă, pustie și barbară
atunci când au sosit ei aici, ci a fost o naţiune foarte dezvoltată și cultivată, care
temporar s-a anchilozat și a întârziat de la dezvoltarea tehnică.” (..)
„Nu pot spune multe despre ce s-a întâmplat în alte părţi, dar știu că partidul
comunist, în India, s-a rupt total de tradiţiile naţionale existente în conștiinţa
poporului și nici nu știe nimic despre ele. Comunismul în mod necesar înseamnă
INDIA
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Kashmir

NE

Explicaţi ce tendinţe politice și economice simbolizează construcţia! Ce
semnalează prezenţa inginerilor germani
și austrieci la construcţie? [O]

N

4

A

Ceylon
1948

PA

L

ANIA
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1

M a r e a A ra bi ei

Construirea oţelăriei din Rurkela, India, sub îndrumarea
inginerilor germani și austrieci
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1947

Hinduşi
Budişti
Mahomedani
Contradicţie

H
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BANGLADESH
(Pakistanul de Est)
1947

Frontiera Imperiului
Indiei Britanice până la 1936
Noi frontiere de stat
Anul obţinerii independenţei
Refugiaţi mohamedani
Refugiaţi hinduşi

5

Subcontinentul indian după eliberarea de stăpânirea colonială
Prezentaţi contradicţiile care se pot observa pe hartă după caracterul
lor! Explicaţi care sunt acele considerente pentru care, atât Pakistanul,
cât și India sunt interesate asupra Kashmirului! [C]

dispreţuirea trecutului. După părerea sa, lumea a început în noiembrie 1917 și
tot ce a existat mai înainte nu e decât pregătire pentru ajungerea într-acolo. Luat
în general, într-o ţară ca India unde masele zac la limita sărăciei, iar structura
economică este în curs de prăbușire, comunismul ar trebui să însemne o mare
putere de atracţie. Într-un anumit sens, chiar are atracţie, dar partidul comunist
nu știe să o exploateze, pentru că s-a separat de resorturile sentimentului naţional
și vorbește o limbă care nu găsește ecou în inima poporului. Un grup energic, dar
mic – fără rădăcini reale.” (Nehru: Descoperirea Indiei, 1965)

Stabiliţi ce anume menţionează englezii și Nehru
despre rolul colonizării în viaţa
Indiei! Precizaţi care este părerea
lui Nehru despre mișcarea comunistă și rolul său în India! [R]

„Era o practică comunistă să nu execute pe cei care se predau,
6
tratând bine toţi prizonierii. În acest fel, îi puteau câștiga pe
soldaţii simpli, care în marea lor majoritate proveneau din familii de ţărani săraci.
Comuniștii nu au instituit lagăre de prizonieri. Doar pe ofiţerii de rang inferior și
superior i-au ţinut prizonieri, pe ceilalţi însă imediat i-au pus în libertate. Le-au
organizat »ședinţe de plângeri«, unde îi încurajau să se plângă, cât de grea le-a
fost viaţa ca ţărani fără pământ. Revoluţia, spuneau comuniștii, va face totul să dea
pământ tuturor. Soldaţii puteau alege: ori se întorc acasă și atunci li se restituie
cheltuielile de drum, ori rămân cu comuniștii și ajută la gonirea Kuomintangului
[Gomindan] ca nimeni, niciodată să nu le mai poată lua pământul. Majoritatea
rămâneau de bunăvoie și se alăturau armatei comuniste. Erau, bineînţeles, și
din aceia care nu s-ar fi putut întoarce acasă, doar se desfășura războiul. Mao a
învăţat din artele marţiale străvechi că cel mai eficient mod al cuceririi poporului
este să îi cucerești inima și gândurile. Modul de tratare al prizonierilor s-a dovedit a fi de mare succes. Mai ales după Jinzhou, tot mai mulţi ostași Kuomintang
[Gomindan] se lăsau prinși. Mai mult de un milion șapte sute cincizeci de mii de
luptători Kuomintang s-au predat și au trecut de partea comuniștilor în războiul
civil. În ultimul an al războiului civil, numărul celor căzuţi în luptă era mai puţin
de douăzeci de procente din totalul pierderilor armatei Kuomintang [Gomindan].
(…) Yibin era un loc bogat. După zicala locală: aici dacă ţăranul lucrează un an,
poate trăi doi ani din el. Dar luptele neîncetate au epuizat pământurile; și încă
peste aceasta veneau impozitele grele, care trebuiau plătite din cauza luptelor
și a războiului de opt ani cu Japonia. Pustiirea a presupus măsuri tot mai mari.
Când Ciang Kai-șek, pe timpul războiului, și-a stabilit la Seciuan capitala: în re- Tineri ovaţionându-l pe Mao Tze-dung în China
giune au apărut funcţionari corupţi și aventurieri politici. Ultima lovitură a fost
când Kuomintangului [Gomindan] a păstrat Seciuanul ca ultimă șansă, și în 1949,
Ce rol le-a impus Mao Tze7
înaintea sosirii comuniștilor, a mai impus niște extraimpozite. Toate acestea îngredung tinerilor? [O]
CHINA
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Enumeraţi argumentele autorului privitoare la expansiunea comunistă! Explicaţi legătura
dintre această cucerire de teren și
ideologia comunistă ! [C]

unate cu rapacitatea proprietarilor de pământuri, au generat o sărăcie uluitoare
în regiunea bogată. Optzeci la sută dintre ţărani nu aveau suficiente alimente
pentru întreţinerea familiei. Dacă recolta era proastă, mulţi se hrăneau doar cu
plante sălbatice și cu zeama de la cartoful dulce, care în condiţii normale se dau
la porci. Foametea era generală, vârsta medie se mișca în jur de patruzeci de ani.
Sărăcia pe un pământ atât de bogat – acesta a fost unul dintre motivele pentru
care tatăl meu a fost atras de comunism.” (Jung Chang: Lebede sălbatice – trei fete
ale Chinei, 1995)

Definiţi cine pe cine vrea să
convingă despre necesitatea
intervenţiei! Caracterizaţi concepţia lui Stalin despre situaţia internaţională și despre pace! [O]

„China nu poate conta pe concesii [din partea Statelor Unite] prin așteptarea
pasivă, fără o luptă serioasă, iar fără o nouă și convingătoare prezentare a forţei
sale (…) nu primește nici Taiwanul. (…) Firește, eu am luat în calcul faptul că, deși
astăzi Statele Unite nu sunt pregătite pentru un război mai mare, pe motiv de
prestigiu, totuși se amestecă și vor trage și China după ele, și împreună cu aceasta
prin acordul de ajutor reciproc, și Uniunea Sovietică. Trebuie să ne temem de
aceasta? După părerea mea, nu, întrucât noi doi împreună suntem mai puternici
decât Statele Unite și Anglia, celelalte state capitaliste europene – fără Germania,
care astăzi încă nu este în stare să dea un ajutor serios Statelor Unite – nici împreună nu constituie o forţă militară serioasă. Dacă războiul este inevitabil, atunci
mai bine acum, decât peste câţiva ani, când, în calitate de aliat al Statelor Unite,
renaște militarismul japonez, iar Statele Unite și Japonia vor avea pe continent un
spaţiu de desfășurare gata pregătit, Coreea lisinmanistă [Li Sin-man, conducătorul
Coreei de Sud].” (Scrisoarea lui Stalin către Mao, 1950)

8
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RĂZBOIUL DIN COREEA

Schimbarea liniilor frontului
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Urmăriţi, cu ajutorul hărţii, evenimentele militare!
Însumaţi care ţări au fost atinse
de război direct și care indirect!
Stabiliţi care a fost cel mai mare
pericol al războiului! [C]
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Operaţiunile militare ale armatei nord-coreene
Operaţiunile militare ale trupelor sud-coreene şi ale ONU
Operaţiunile militare ale armatei sud-coreene şi ale unităţilor chineze

„1. Mandatul palestinian trebuie anulat, cât de curând posibil,
în nici un caz nu mai târziu de 1 august 1948.(…)
2. Puterea mandatară va face tot posibilul ca, în cel mai scurt timp cu putinţă,
dar în orice caz nu mai târziu de 1 august 1949, să evacueze un teritoriu aflat pe
spaţiul
Statului Evreu, care cuprinde un port și spaţiul de protecţie potrivit, pentru
Stabiliţi cum au reglemenfacilitarea
în continuare a imigraţiei.
tat marile puteri conflictul
3. În Palestina, trebuie înfiinţat Statul Independent Arab și cel Evreu, precum
arab-evreu! Însumaţi problemele
rămase în mod evident în sus- și orașul Ierusalim aflat sub Administraţie Specială Internaţională.”
(Hotărârea ONU din 29 noiembrie 1947)
pensie! [C]
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Frontieră statală la 1948
Frontieră statală la 1956
Izraelul în 1956
Iordania în 1956
Atac izraelian în 1956
Intervenţia franco-britanică X 1956
Refugierea arabilor 1948 – până la 1968
Imigranţi evrei 1920 – până la 1968
Tabără de refugiaţi palestinieni
Teritoriile ocupate în războiul din 1967

Stabiliţi ce rol a jucat în istoria Izraelului imigraţia
evreiască! Explicaţi ce urmări a
avut, pentru generaţii de palestinieni, viaţa în taberele de refugiaţi! Urmăriţi, prin folosirea hărţii,
schimbările teritoriale petrecute!
[R]

NEOCOLONIALISMUL – LUMEA A TREIA
„Cele zece principii
Naţiunile să trăiască unele lângă celelalte fără neîncredere și teamă, ci cu încredere și bunăvoinţă unele faţă de altele, cu răbdare și în pace, ca buni vecini și
să înceapă colaborarea prietenească pe baza următoarelor principii:
1. Respectarea drepturilor omenești fundamentale, în acord cu scopurile și
principiile proclamate în Documentul de bază al ONU.
2. Respectarea suveranităţii și inviolabilităţii teritoriale a tuturor naţiunilor.
3. Recunoașterea egalităţii tuturor raselor omenești și tuturor naţiunilor – mari
sau mici.
4. Neamestec în treburile interne ale altei naţiuni.
5. Recunoașterea dreptului fiecărei naţiuni, ca în acord cu Documentul de bază
ONU, să se apere individual sau colectiv.
6. a) Abţinerea de la intrarea în asemenea sisteme colective de apărare, al
căror scop este servirea intereselor speciale ale anumitor mari puteri - oricare ar
fi aceste mari puteri;
b) abţinerea – din partea oricărei puteri – de a exercita presiune asupra altor
puteri.
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Prim-ministrul chinez Ciu En-lai discută cu
colegul său indonezian, la Consfătuirea de
la Bandung (1955)
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Analizaţi și dezbateţi rolul
Chinei la Consfătuirea de la
Bandung! [O]

10/2/07 9:59:49 PM

160 / IV. Lumea bipolară

Puncte de vedere

Reuniţi punctele care vizează
drepturile generale omenești
și de independenţă naţională!
Dezvăluiţi importanţa politică a
celor „zece principii”! Explicaţi în
ce măsură au jucat pricipiile un rol
în succesul mișcărilor de eliberare
colonială și în autoorganizarea
„lumii a treia”! [C]

Franţa – contrar Angliei – și-a cedat greu coloniile. În Vietnam, a dus un război colonial care a ţinut mai mulţi
ani, și doar după înfrângerea din 1954 de la Dien Bien phu, s-a retras din ţară. Franţa a fost scoasă din criza
internă de figura legendară a războiului mondial, De Gaulle. El și-a asumat cedarea coloniilor, de aici spera
menţinerea parţială a influenţei franceze. Situaţia era critică îndeosebi în Algeria, unde, prin imigraţie, trăiau
aproape un milion și jumătate de francezi, care nu voiau să-și părăsească pământul natal. În cele din urmă, De
Gaulle i-a constrâns. După aceasta, aprecierea lui De Gaulle a devenit definitivă: mulţi îl considerau salvatorul
Franţei, însă refugiaţii algerieni îl considerau trădător și au comis mai multe atentate împotriva sa.

14

15
De Gaulle la Brazzaville, una din staţiile
turneului său african din 1958

16

Explicaţi posibilitatea de opţiune a Franţei în problema
colonială! [O]

Ce cauze i-au determinat pe
coloniști, în Algeria, să asedieze clădirea radioului! [O]

17

7. Abţinerea de la agresiune, de la ameninţarea cu agresiunea sau de la aplicarea
forţei faţă de integritatea teritorială sau independenţa politică a altor ţări.
8. Reglementarea cu instrumente pașnice – pe calea tratativelor, a medierii,
arbitrajului sau tribunalelor internaţionale – a tuturor conflictelor internaţionale,
în acord cu Documentul de bază al ONU.
9. Favorizarea intereselor mutuale și a colaborării.
10. Respectarea dreptului internaţional și a obligaţiilor internaţionale.”
(Cele zece puncte ale Declaraţiei de la Bandung, 1955)

La Oran (Algeria), coloniștii francezi asaltează clădirea radioului (1958)

„Este sigur că, pe când erau încă alte vremuri, balanţa dintre cheltuielile
pentru coloniile noastre și venitul provenind de acolo era pozitivă. Când în sfârșit – într-un fel sau altul – am câștigat puterea asupra lor, cheltuiala menţinerii
și dirijării acestor popoare lente, retrograde nu trecea de puterile noastre, pe
când posibilităţile de investiţii și creșterea performanţelor nu erau de neglijat.
Dar dintr-o lovitură, totul s-a schimbat! Dezvoltarea a produs pretutindeni noi
necesităţi, pe teritorii uriașe ne revenea răspunderea administraţiei publice, a
lucrărilor publice, a învăţământului, a instituţiilor sociale, a dotării serviciului
sanitar, a cheltuielilor crescânde ale siguranţei, și, în acest timp, la supușii noștri
dorinţa de eliberare, care se adâncea în faţa ochilor noștri, înfăţișa jugul francez
împovărător, ba chiar insuportabil. Cu atât mai mult cu cât împreună cu civilizaţia
noastră, le-am dus – în locul divizării haotice de odinioară – în toate domeniile,
un sistem centralizat conducând la statul naţional și am educat o elită pe care
au străbătut-o idealurile noastre de drepturi și de libertate, iar această elită
acum vrea că ne înlocuiască pe noi pe toate treptele ierarhice.”
Explicaţi cum vede De Gaulle influenţa colonizării asupra vieţii coloniilor! Explicaţi ce posibilităţi vede el pentru Franţa! [R]

„În primul rând, am exclus dintre posibilităţi ca musulmanii să se asimileze în
poporul francez. Aceasta, în urmă cu o sută de ani, poate ar mai fi fost imaginabil,
având în vedere că atunci încă puteam coloniza în Algeria mai multe milioane
de francezi din ţara mamă, și în schimb puteam primi tot atâţia musulmani
imigranţi în Franţa. Atunci, la toţi cetăţenii patriei, se refereau aceleași legi și cu
toţii beneficiau de aceleași drepturi. După Primul Război Mondial, în mândria
euforică a victoriei, poate aceasta mai era imaginabilă. Sau după al doilea, în
spiritul eliberării poate mai existau șansele realizării unei Algerii autonome,
care mai apoi să se dezvolte independent până într-acolo ca, în cadru federativ, să devină stat aparţinător Franţei. Această soluţie o purta în sine legea de
bază, care s-a născut moartă. Acum însă nu mai poate fi menţinută nici un fel
de relaţie de subordonare. Comunitatea musulmană, având în vedere originea sa etnică,
religia, modul său de viaţă, după îndelungata
opresiune, excludere și înfrângere s-a împietrit
în așa măsură, încât nu se mai lasă nici convinsă,
nici aplecată în jug și mai ales nu într-un timp
în care popoarele, peste tot în lume, își iau din
nou în mână soarta proprie.” (Charles De Gaulle,
Memorii I. Renașterea, 1958 – 1962)

Explicaţi cum se raportează autorul la independenţa Algeriei! Evidenţiaţi argumentele
aduse în favoarea retragerii franceze! [O]
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29. Opoziţie şi destindere
RELAXAREA OPOZIŢIEI După moartea lui Stalin
(1953), noul secretar general al partidului în Uniunea
Sovietică, Hrușciov, a efectuat o schimbare de direcţie
politică. El a înţeles că, dacă continuă înarmarea, ţara
sa nu are șansă nici măcar pentru ridicarea modestă
a nivelului de trai. În politica sa internă, s-a ridicat
împotriva absurdităţilor stalinismului (cultul personalităţii, taberele disciplinare, epurări), în politica
externă a încercat să se apropie de Apus. În faptul
deschiderii, au avut un rol rezultatele sovietice obţinute în cursa înarmării, dezvoltarea bombei atomice
(1949), mai apoi a bombei cu hidrogen, care sporeau
senzaţia de securitate a conducerii sovietice.
În numeroase domenii, s-au născut concesii: s-a
terminat războiul din Coreea, s-a încheiat Tratatul de
stat austriac (1955). În sensul acestuia, și sovieticii se
retrăgeau din Austria, care s-a angajat la neutralitate
eternă. Hrușciov și-a reglementat, pe baza egalităţii
în drepturi, relaţiile cu Tito, conducătorul Iugoslaviei,
care umbla pe alte căi.
Însă nici această perioadă nu a fost scutită de conflicte. În interiorul blocului comunist, nu se permitea
„destinderea”: în RDG revolta anticomunistă (1953) a
fost reprimată cu tancurile. În anul următor, RFG a fost
admisă în NATO, iar ca răspuns, Uniunea Sovietică a
înfiinţat Tratatul de la Varșovia. În anul 1956, au reprimat cu armele lupta pentru libertate din Ungaria.
Hrușciov nu a scăpat ocazia pe care a oferit-o revoluţia din Cuba (1959). Au susţinut mișcarea constituită sub conducerea lui Fidel Castro, îndreptată
împotriva mizeriei și a dictaturii, și care astfel a îmbrăcat tot mai mult un caracter comunist. După victoria revoluţiei, sovieticii au plasat rachete atomice
în Cuba (1962). Pericolul războiului mondial era
uriaș. Forţa militară a celor două superputeri era în
opoziţie directă. Președintele american John Kennedy
a luat o atitudine hotărâtă și, aproape în ultimul moment, cei doi conducători au reușit, prin compromis
(sovieticii au retras rachetele, Statele Unite au renunţat la invadarea Cubei), să evite războiul mondial.

săi, nici el nu tolera desprinderea din sfera sovietică
de interese sau politica de independenţă. Tentativa
cehoslovacă de reformă a fost reprimată de intervenţia
militară a Tratatului de la Varșovia („primăvara de la
Praga”, 1968). De numele lui Brejnev se leagă teoria
suveranităţii limitate (doctrina Brejnev).
În același timp, dezvoltarea tehnicii rachetelor
(rachetele intercontinentale) a pus capăt invulnerabilităţii ambelor părţi și a făcut practic lipsită de
speranţă victoria oricăreia dintre părţi. Astfel, în
urma dezvoltării tehnicii militare și a capacităţii sovietice de negociere, au început tratative de limitare
a înarmărilor. S-a dorit să se oprească cursa înarmărilor, pe baza echilibrului de putere al celor două
superputeri, maximizând cantitatea de arme-rachete
(convenţia SALT, 1972). Punctul culminant al procesului de destindere l-a reprezentat Conferinţa de la
Helsinki (1975), unde participanţii s-au înţeles asupra
dezarmării, asupra protecţiei mediului și a respectării
drepturilor omului.
Procesul de destindere a fost ajutat și de înnoirea
bisericii catolice, care se leagă de numele papei Ioan
XXIII. La Conciliul Vatican II (1962–1965), biserica a
potrivit liturghia în funcţie de necesităţile epocii (de
exemplu, s-a introdus slujba în limba maternă), și s-a
evidenţiat rolul activităţii caritative. În politica internaţională, papa s-a declarat pentru convieţuirea pașnică,
ba chiar mai mult, a jucat un rol activ în rezolvarea
conflictelor locale (de exemplu, criza cubaneză).
NOUA POLITICĂ RĂSĂRITEANĂ Germania constituia
un punct cardinal al opoziţiei celor două sisteme
mondiale. Împărţirea Germaniei în două părţi după
încheierea războiului, apoi criza berlineză dintre
anii 1948–1949, aderarea celor două state germane
la blocuri militare opuse, construirea, mai târziu, a
Zidului Berlinului (1961) toate acestea nu fac decât
să reprezinte câte o probă de forţă la „tragerea funiei”.
Între timp, RFG, sub conducerea cancelarului Konrad
Adenauer, a obţinut reconcilierea dintre germani și
statele occidentale, reconciliere a cărei bază o forma
deblocarea contradicţiilor franco-germane.
Devenea tot mai evident că Apusul nu poate lichida
divizarea Europei, iar politica sovietică în Europa nu dorea continuarea extinderii influenţei. De aceea, ca parte
a destinderii, a venit și rândul soluţionării chestiunii
germane. „Noua politică răsăriteană” sau „politica
realistă” se leagă de social-democraţia germană în
renaștere, respectiv de numele conducătorului partidului, Willy Brandt. El a câștigat scaunul de cancelar
și a făcut să-i fie acceptată politica de către întreaga
opinie publică. A încheiat tratatul germano-sovietic, iar
mai apoi cel germano-polonez (1970), în care au fost
recunoscute noile frontiere germane (inclusiv mult
discutata frontieră de răsărit pe râurile Oder–Neisse).
În scurt timp, s-a reglementat, pe baza status quoului, relaţia celor două state germane (1972), iar,
în anul următor, ambele state au fost primite în ONU.
Reglementarea chestiunii germane a contribuit semnificativ la întărirea stabilităţii europene.

DESTINDEREA Schimbarea de direcţie a lui Hrușciov
a ascuţit contradicţiile dintre Uniunea Sovietică și
China, de asemenea o mare putere comunistă. La începutul anilor șaizeci, a survenit ruptura deschisă. Opoziţia se baza pe motive ideologice, economice și mai
ales de putere. Conducătorul Chinei, Mao Tze-dung
persista alături de stalinism și pretindea un ajutor
„prietenesc” din ce în ce mai mare. Nu era deschis – din
pricina lipsei de dezvoltare a ţării sale – reformelor
economice, nu a acceptat principiul hrușciovian al
„coexistenţei pașnice” și, înainte de toate, nu era dispus
să-și subordoneze imperiul intereselor sovietice.
La hotarul chino-sovietic, s-a ajuns și la ciocniri armate mai mici, iar aceasta a silit conducerea sovietică
să-și regrupeze spre răsărit o parte a forţelor armate.
Exploatând situaţia, politica americană s-a apropiat
de China. Sovieticii au fost nevoiţi să negocieze cu
Apusul și au devenit mai deschiși tratativelor.
Conducerea sovietică, găsind exagerate reformele
lui Hrușciov, l-a înlăturat pe acesta din funcţie (1964).
Noul secretar general al partidului, Leonid Brejnev, a CONFLICTE LOCALE Politica de destindere însă nu
dus o politică mai conservatoare. Precum predecesorii a înlăturat definitiv conflictele, astfel că cele două
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superputeri au continuat să fie prezente în fundalul
a diferite războaie locale. Dintre acestea, s-a evidenţiat prin dimensiuni războiul vietnamez. În ţara
care se diviza în două după retragerea francezilor
(1954), nordul comunist lupta cu sudul de orientare
apuseană. Statele Unite – care sprijiniseră material
și pe francezi – din 1964, au luat parte la război și din
punct de vedere militar (aici au ajuns să lupte mai
mult de jumătate de milion de soldaţi americani).
Uniunea Sovietică sprijinea cu arme și bani pe cei din
nord conduși de Ho Și Min, respectiv, pe partizanii din
sud. La presiunea opiniei publice americane, care-și
manifesta deja poziţia antirăzboinică, datorită proporţiilor luate de pierderile americane (au căzut cca
60 000 de soldaţi americani), America a fost nevoită

să încheie pace (Paris, 1973), iar Vietnamul s-a unit
sub conducere comunistă.
În Orientul Apropiat, s-a permanentizat tensiunea.
Izraelul, în așa-numitul război de șase zile (1967), a
învins din nou statele arabe din jur și a cucerit teritorii importante: Peninsula Sinai și Cisiordania). În anul 1973, cu
sprijin sovietic, arabii au vrut să riposteze, însă au suferit
un eșec, iar Izraelul a păstrat teritoriile ocupate. În semn
de protest, statele arabe au lansat așa-numita arma
petrol. Întrucât beneficiau de o contribuţie decisivă în
exploatarea ţiţeiului, prin reducerea producţiei, i-au putut ridica preţul de patru ori (criza petrolului, 1973–1974).
Aceasta a generat în lume schimbări economice profunde.
Între anii 1960–1970, și în Africa au izbucnit mai
multe conflicte locale (Nigeria, Etiopia, Angola etc.)

Arhiva
1

Explicaţi care este schimbarea de substanţă în ceea ce
privește situaţia Austriei! Precizaţi însemnătatea acesteia pentru politica mondială! Dezbateţi
în ce măsură amintește tratatul
încheiat de Sistemul de Pace de
la Versailles! Definiţi cum au interpretat marile puteri răspunderea
Austriei în războiul mondial [O]

2

Definiţi sub ce aspect a fost
criticată politica externă a lui
Hrușciov! Stabiliţi pe ce bază s-a
plasat critica! Prezentaţi motivele
pe baza cărora Hrușciov a respins
critica! [R]

„Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii
și Franţa (…) pe de o parte și Austria pe de altă parte (…)
Consideră nulă și neavenită încorporarea Austriei de către Germania, la 13
martie 1938. (…)
Art.1. Restabilirea Austriei ca stat liber și independent. – Puterile Aliate și Asociate
recunosc că Austria s-a restabilit ca stat suveran, independent și democratic. (…)
Art.4. Interzicerea afilierii la Germania (Anschluss)
1. Puterile Aliate și Asociate declară că este interzisă unirea politică sau economică a Austriei cu Germania. Austria recunoaște în întregime răspunderea ce
îi revine în acest domeniu și nu va începe cu Germania nici un fel de unificare
politică sau economică. (…)
Art.20. (…) 3. Trebuie retrase din Austria forţele armate ale Puterilor Aliate și Asociate, iar membrii Comisiei de Control Austriece, în decurs de 90 de zile sau cel mai
târziu până la 31 decembrie 1955 - de la intrarea în vigoare a prezentului tratat.
Art.21. Despăgubire – De la Austria, decurgând din starea de război instituită
în Europa de după 1 septembrie 1939, nu se pretinde despăgubire.”
(Din Tratatul de stat austriac, 15 mai 1955)
RELAXAREA OPOZIŢIEI

„Tovarăși delegaţi! Trebuie să îmi aduc aminte că, pe timpul reglementării pașnice
a crizei izbucnite în zona mării Caraibilor, s-au vociferat nemulţumiri și din celelalte
rânduri, din partea unor asemenea oameni care se numesc marxiști-leniniști, când
colo faptele lor nu au nici o legătură cu marxism-leninismul. Mă gândesc, printre
altele, la conducătorii albanezi. Critica lor, pe care au adresat-o Uniunii Sovietice,
în fond s-a alăturat celei mai reacţionare și celei mai gălăgioase critici, pornite de
la cercurile apusene. (…)

3

În faţa palatului Belvedere, mulţimea
sărbătorește semnarea Tratatului de stat
austriac (15 mai 1955)

4
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Caracterizaţi atmosfera din
rândul mulţimii! Argumentaţi-vă părerea! [R]
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A

New York
Washington

CUBA
12

00 km

1 850 k m
4 070 k m

AMERICA
DE SUD

Raza de acţiune a bombardierelor
Rachete cu rază medie de acţiune
Rachete cu rază intermediară de acţiune

Criza cubaneză

5

Explicaţi de ce, pentru sovietici, prezenţa militară în Cuba reprezenta o șansă
uriașă! Specificaţi de ce, pentru americani, nașterea și politica Cubei comuniste,
a fost ameninţătoare! [O]

– Ce vor acești oameni care se numesc pe ei înșiși marxiști-leniniști? De ce se
străduie, în fond, pentru același lucru ca Adenauer, adică de ce vor să împingă lumea spre conflicte, spre situaţia internaţională acutizată? Are dreptate acea zicală
care spune că, dacă o pornești la stânga, ajungi la dreapta. Dacă privim lucrurile
obiectiv, acești oameni, pe timpul crizei cubaneze, au procedat exact așa ca aceia
care voiau să provoace un conflict.” (Din cuvântarea lui Hrușciov, 1962)
„Acasă nu toată lumea aproba politica tatălui meu în Orientul Apropiat. (…)
Când se vorbea despre faptul că am aruncat în zadar milioane pentru ajutorarea
ţărilor slab dezvoltate, tatăl meu de obicei amintea Afganistanul. Dăm milioane
regelui, îl ajutăm să construiască străzi, întreprinderi, să dezvolte agricultura.
În schimb, câștigăm o frontieră liniștită, pentru întărirea căreia ar fi nevoie de
miliarde. El era de părere că, prin acest ajutor, noi suntem direct în câștig. ”
(Serghei Hrușciov despre politica tatălui său, 1989)
Stabiliţi la ce sistem de instrumente ale războiului rece face referire autorul!
Dezvăluiţi ce motive erau în favoarea acestei politici și prezentaţi în ce măsură
a fost unitară, în aceasta, conducerea rusească! Comparaţi și dezbateţi posibilităţile
celor două superputeri în această privinţă! [O]

„Încă nu a existat un asemenea război, când bomba sau obuzul unui stat străin
să fi căzut pe orașe și fabrici americane: nici nu au putut cădea, pentru că nu exista
pentru aceasta tehnica potrivită, nu exista posibilitate pentru aceasta. Acum există
o posibilitate reală. În caz de agresiune americană, ca revanșă, ar putea cădea
bombe cu hidrogen și pe orașele americane, iar imperi aliștii americani nu s-ar
putea ascunde și nici fabricile lor nu și le-ar putea feri din faţa acestora. De această
dată, războiul pentru ei nu ar fi izvorul înavuţirii, ci le-ar aduce numai pustiire și
nimicire.” (Cuvântarea lui Mikoian la Congresul XX, februarie 1956)
„Dacă reduceţi unilateral linia principală a mișcării comuniste
internaţionale la »convieţuirea pașnică«, »întrecerea pașnică«
și »tranziţia pașnică«, prin aceasta violaţi declaraţia din 1957 și principiile revoluţionare de bază ale poziţiei din 1960 [luarea de poziţie a consfătuirilor partidelor
comuniste]. (…) Unele persoane exagerează unilateral colaborarea dintre statele
socialiste și statele imperialiste, încercând să schimbe luptele revoluţionare ale
popoarelor oprimate cu principiul coexistenţei pașnice.” (Scrisoarea Comitetului
Central al Partidului Comunist Chinez către partidul sovietic, iunie 1963)

Hrușciov și Kennedy în timpul crizei cubaneze (caricatură)

6

Redactaţi o scurtă descriere,
pe baza caricaturii, despre
cele două personaje principale
ale crizei cubaneze! Care detalii
ale caricaturii exprimă cât de
complicat era momentul? Daţi un
titlu potrivit caricaturii! [S]

7

Definiţi despre care schimbare strategică raportează
Mikoian! Prezentaţi în ce măsură
noile raporturi de forţe au putut
modifica politica externă sovietică și politizarea caracteristică
războiului rece! [O]

9

DESTINDEREA
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Explicaţi pe ce bază critică
chinezii, conducerea sovietică! Indicaţi ce importanţă și
ce urmare a avut intervenţia
chineză! [R]
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10

Expuneţi ce fel de argumente sunt enumerate în declaraţie împotriva Chinei! Apreciaţi
tonul sursei! [R]

11

Omagiul cancelarului
vest-german Willy Brandt în faţa
monumentului ghetoului din Varșovia

„(…) după un lung șir de ani umbriţi de războiul rece, guvernele Răsăritului și
Apusului au reușit să se înţeleagă pentru prima oară. (…)
Însă conducătorii Republicii Populare Chineze, ascunzându-se după fraze
fals-revoluţionare, și pe mai departe calomniază tratatul care exprimă speranţa
popoarelor.
Ca rezultat al eforturilor desfășurate pentru crearea armei nucleare proprii de
către poporul sovietic și savanţii sovietici, s-a frânt monopolul nuclear american,
iar sistemul mondial socialist a ajuns la propriul scut nuclear. (…) În aceste condiţii,
și problema interzicerii experienţelor cu arme nucleare s-a pus în alt fel.
Din declaraţia din 15 august a purtătorului de cuvânt guvernamental al Republicii
Populare Chineze, se constată că liderii chinezi sunt foarte supăraţi pe Uniunea
Sovietică, pentru că nu a pus la dispoziţia Chinei mostre de arme atomice.
Guvernul sovietic a luat mai multe măsuri, ca să convingă guvernul RPC: împiedicarea răspândirii armelor nucleare servește interesele păcii, interesele ţărilor
socialiste, iar printre ele și interesele Republicii Chineze. Din punct de vedere
istoric, dintre ţările socialiste, singură Uniunea Sovietică a reușit să fabrice arma
nucleară.” (Declaraţia guvernului sovietic, 1963)

Explicaţi care este importanţa politică și morală a omagiului adus de Willy Brandt! [R]

12
13

Răspundeţi întrebărilor pe baza tabelelor de mai jos și a tabelului de la lecţia 27 (p. 150) în care sunt reprezentate
cheltuielile pentru apărare! Prin ce s-au implicat cele două superputeri și aliaţii lor în cursa înarmărilor (felurile armelor, cheltuieli, povara acestora pe economia naţională, ritm)? [S]

NUMĂRUL RACHETELOR INTERCONTINENTALE SOVIETICE ŞI
AMERICANE 1959 - 1975
Uniunea Sovietică anual
Statele Unite anual
Anul
nou
nou
total
total
instalate
instalate
1959
6
6
–
–
1960
6
12
18
18
1961
30
42
45
63
1962
30
72
231
231
1963
60
120
–
444
1964
70
180
436
826
1965
72
262
100
854
1966
76
328
80
934
1967
384
722
220
1054
1968
180
902
100
1054
1969
269
1198
100
1054
1970
300
1498
10
1054
1971
29
1527
100
1054
1972
0
1527
100
1054
1973
20
1547
100
1054
1974
20
1567
90
1054
1975
70
1617
50
1054
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DATE SEMNIFICATIVE ÎN CURSA
ÎNARMĂRILOR
Anul
dezvoltării
Sistemul de armă
SUA
US
Încărcătură atomică unifazică (cu
1945
1949
fisiune)
Încărcătură atomică bifazică
1952
1953
(bomba cu hidrogen)
Avioane de bombardament greu
1955
1958
strategic
Rachetă balistică intercontinentală
1958
1957
Submarin atomic
1955
1959
Submarin atomic purtător de
1962
1967
rachete
Rachetă de uscat cu focos multiplu
1970
1975
Rachetă de punte pentru submarin
1971
1978
cu focos multiplu
Încărcătură cu neutroni
1979
nu au
Avion de cercetare strategică fără
1981
1985
pilot

10/2/07 9:59:56 PM

IV. Lumea bipolară
CONFLICTE LOCALE
Ce concluzii politice se pot trage
din tabel! [R]

Explicaţi de ce a
fost nevoită Uniunea Sovietică să-și
transforme sistemul și
politica de apărare,
după ce a ajuns în
contradicţie cu China!
Prezentaţi ce strategie
au aplicat Statele Unite ale Americii faţă de
Uniunea Sovietică!
[O]

Ţara
Lumea, în total
Din aceasta:
Uniunea Sovietică
Statele Unite
Arabia Saudită
Mexic
Marea Britanie
China
Iran
Canada
Venezuela
Nigeria
Irak
Indonezia
Libia
Kuwait
Norvegia

/ 165

PRODUCŢIA MONDIALĂ DE ŢIŢEI (MILIOANE DE BARILI*)
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
20162 21851 22607 23134 24011 23059 21645 20645

1983
20441

1984
20744

3600
3653
2583
294
12
562
1953
633
856
651
826
477
540
761
69

4528
3730
1657
1075
861
778
891
608
657
451
401
455
403
385
237

4506
3800
1493
1103
942
838
744
650
621
508
447
469
360
426
273

3822
3563
3139
343
91
636
2153
582
840
756
884
550
707
785
102

4013
3600
3358
396
287
684
2067
587
817
761
857
615
753
719
102

4204
3750
3030
485
405
760
1913
582
790
692
935
597
724
778
130

4307
3700
3479
591
583
775
1156
667
860
840
1269
581
763
913
149

4432
3722
3624
779
603
773
537
645
792
753
969
577
670
609
193

4476
3716
3580
932
670
739
480
591
769
525
328
586
405
412
185

4506
3723
2366
1096
773
745
873
579
692
470
369
484
415
301
191

* 1 baril = 163,66 litri (depinzând de calitate 130 – 140 kg.).Ţările membre ale Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de
Petrol (OPEC) sunt marcate

14

Rachete intercontinentale şi balistice sovietice la sfârşitul anilor ’50
Raza de acţiune a bombelor şi rachetelor forţei aeriene americane în anii ’50
Raza de acţiune a rachetelor atomice şi a avioanelor bombardiere sovietice la începutul anilor ’60
Raza de acţiune a rachetelor submarinelor sovietice în 1970
Raza de acţiune a rachetelor submarinelor atomice americane în 1970

OCEANUL PACIFIC
US 1980
Beijing

US 1970

CHINA

MEXICO
STATELE
UNITE

CANADA
INDIA

Washington

UN IUNE A
SOVIE T IC Ă

Groenlanda

Moscova

PAKISTAN

OCEANUL INDIAN

SUA 1970

ARGENTINA

BRAZILIA

A

F

R

I

C

A

OCEANUL ATLANTIC
SUA 1980

Contradicţii
Ţări neangajate
Uniunea Sovietică şi aliaţii
Statele Unite şi aliaţii săi
Bazele militare ale Statelor Unite
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SAA 1990

Alianţe
militare și conflicte
internaţionale în anii ’60, ’70

15
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Puncte de vedere

16

Definiţi, pe baza articolului,
ce se înţelege prin așa-zisa
doctrină Brejnev! Stabiliţi care
sunt trăsăturile esenţiale ale doctrinei! Evidenţiaţi instrumentele
cu care Uniunea Sovietică și-a
putut menţine autoritatea în ţările
acolite! [R]

Războiul rece era, într-adevăr, un complicat joc politic al cărui instrumente fundamentale erau ameninţarea,
îngrozirea și retragerea la momentul oportun. Dar nici pentru contemporani, nici pentru istoriografie, nu este
clar, până unde dorea să întindă coarda în anumite conflicte, atât conducerea americană, cât și cea sovietică.
Nu este clar cât de serioase au considerat ameninţările și cât le-a influenţat deciziile punctul de vedere al celeilalte părţi. Revoluţia și lupta de eliberare maghiară din 1956 a ridicat această problemă cu deosebită acuitate,
pentru noi în mod vital.

17

18
Cei doi actori principali ai războiului rece:
președintele american Eisenhower și secretarul general de partid sovietic Hrușciov
Explicaţi în ce măsură a
însemnat schimbare evenimentul ce se vede în ilustraţie, faţă
de începutul anilor ’50! [O]
Explicaţi în ce măsură a fost,
de fond, schimbarea politicii
americane? Indicaţi cum o apreciază autorul! Motivaţi-vă răspunsul! [R]

19

„PCUS tot timpul a luptat pentru definirea formelor concrete ale dezvoltării pe
calea socialismului a fiecărei ţări socialiste luând în seamă condiţiile lor speciale,
dar, firește, construirea socialismului are legităţi generale. Abaterea de la acestea poate conduce la abaterea de la socialism. Dacă forţele interne sau externe,
dușmănoase faţă de socialism, ar încerca să întoarcă dezvoltarea vreunei ţări
spre restaurarea sistemului capitalist, dacă în acea ţară socialismul ar fi în pericol,
aceasta ar perclita și siguranţa comunităţii statelor socialiste, astfel că această
problemă nu este numai a ţării date, ci este o problemă generală, cu care trebuie
să se ocupe toate ţările socialiste.”
(Din articolul ziarului Pravda, 1968)

„(…) ceea ce s-a derulat în octombrie și noiembrie 1956
se consideră a fi punctul de cotitură și, nu este exclus,
chiar o întorsătură decisivă în istoria lumii americane.
Acea iniţiativă din partea Uniunii Sovietice, ca America să
întoarcă spatele britanicilor și să intervină împreună cu
ei în Orientul Apropiat, conţinea o anumită recunoaștere
reală, și anume aceea că temerile lui Stalin în privinţa
Statelor Unite au fost fără temei.
În același timp, americanii nu pun sub semnul întrebării
divizarea Europei, autoritatea Uniunii Sovietice asupra
Europei de Est, nu îi adresează provocare, nici asemenea
intenţii nu au, astfel că ei doi, adică Uniunea Sovietică și
SUA, sunt cei care împart lumea. (…)
(…) în octombrie 1956, era cât pe ce să izbucnească o revoltă antisovietică în
Polonia, mai apoi în Ungaria. După o scurtă ezitare, Uniunea Sovietică, pentru că
americanii nu mișcau, s-a decis și a acţionat. Nu trebuie desconsiderată importanţa imobilităţii americane, mai ales după ce guvernarea americană republicană a
susţinut tot timpul deviza »eliberării« în locul »stăvilirii« de mai înainte, respectiv
retoric dădea impresia ca și cum scopul politicii sale ar fi fost eliberarea Europei de
Est. Pentru sprijinirea acesteia, CIA acţiona dincolo de Cortina de Fier. Dar, când a
izbucnit răzvrătirea de mai devreme, din 1953 în Berlinul de Est, iar în octombrie
1956 în Ungaria, guvernul american s-a limitat la declaraţii, iar în realitate nu a
făcut nimic. Poate că nici nu a acţionat prostește când a acţionat astfel, sau n-a
acţionat. Este problematic dacă oare Berlinul de Est sau Ungaria ar fi valorat un
război atomic. (…)” (John Lukács, 1984)

„(…) am primit o telegramă de la Dulles [ministrul de externe al SUA]. Mi-a
indicat să predau urgent un mesaj conducerii sovietice în sensul că Statele Unite
nu consideră Ungaria sau oricare membru al blocului sovietic, ca aliat militar. (…)
A accentuat în telegramă că a scris discursul după o convorbire la cel mai înalt
nivel, ceea ce este o referire clară la președintele Eisenhower.
În acea după-amiază, la o recepţie, am avut posibilitatea predării mesajului lui
Hrușciov, Bulganin și Jukov, dar asigurarea americană nu le-a făcut nici o impresie.
E neîndoielnic că ei atunci deja hotărâseră: revoluţia maghiară trebuie înăbușită.
(…) La 3 noiembrie (…) l-am întrebat pe Hrușciov, ce părere are despre declaraţia
lui Nagy Imre conţinând stăruinţa asupra îndepărtării trupelor sovietice și intenţia
Însumaţi ce constatări cu- ieșirii din Tratatul de la Varșovia. Hrușciov a răspuns că discuţii sunt în curs și că
prindea mesajul ministrului totul va fi aranjat. Iar cu asta a trecut la criza ce bântuia în jurul Canalului de Suez.
de externe american! Indicaţi (…) Am cerut și primit permisiunea de la Department [ministerul de externe]
cum apreciază autorul influenţa ca împreună cu ceilalţi ambasadori să boicotez sărbătorirea marii revoluţii din
telegramei și de ce evidenţiază octombrie. Din păcate, manifestarea unitară apuseană a indignării declanșate de
reacţiile conducătorilor sovietici! acţiunea rusească în Ungaria, în parte a fost făcută ineficace de acel ton cordial
Caracterizaţi și dezbateţi „regulile în care Eisenhower a primit felicitările lui Bulganin [cu ocazia realegerii sale].”
jocului” războiului rece! [C]
(Bohlen, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Moscova, 1956)
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30. Micul război rece şi criza sistemului sovietic
MICUL RĂZBOI RECE Conducerea sovietică nu a
încălcat litera scrisă a tratatelor de limitare a înarmării,
dar în zonele care nu intrau sub incidenţa tratatului,
în schimb, a început o dezvoltare într-un ritm uriaș
a armelor tradiţionale (blindate, avioane, mașini de
transport).
Uniunea Sovietică se străduia să exploateze superioritatea și să sporească influenţa imperiului peste
tot în lume. A și cucerit, de altfel, teren în Africa
(Etiopia, Angola etc.). În anul 1979, la Viena, s-a semnat
înţelegerea SALT-II, dar nu s-a ajuns la punerea sa în
practică pentru că avansarea sovietică a continuat:
marea putere socialistă a ocupat Afganistanul.
În mod tradiţional, Afganistanul era statul-tampon
al zonei. Când prim-ministrul a smuls puterea de la
suveranul afgan (1973), Uniunea Sovietică s-a plasat
în spatele forţelor care s-au revoltat împotriva noii dictaturi. După ce și cei revoltaţi au ajuns să se confrunte,
sovietele și-au ajutat propriul candidat să ajungă la
putere, mai apoi au intrat în ţară (1979), și au început
construirea regimului „cu caracter socialist”.
Sovietele s-au apropiat astfel de Oceanul Indian
și de cele mai bogate rezerve de ţiţei ale planetei.
Pentru Apus, situaţia era îngreunată în continuare, de
faptul că, în Iran, ţara cea mai puternică și cea mai
importantă din acel spaţiu, aliată cu Statele Unite, a
izbucnit o revoluţie islamică. Puterea a ajuns în mâna
antiamericanului aiatolah (preot prelat) Khomeini, s-a
proclamat republica islamică, care funcţiona pe baza
legislaţiei religioase. Ca răspuns, Statele Unite au proclamat așa-numita doctrină Carter, care declara că
cele mai importante rezervoare de ţiţei vor fi apărate
chiar și cu armele. Guvernarea americană a adoptat
numeroși pași, care atingeau sensibil blocul socialist,
mai ales din punct de vedere economic. De exemplu, au
sistat exportul tehnologiilor și mașinilor avansate (lista
Cocom). După amestecul militar sovietic, Statele Unite
au sprijinit cu arme gherilele afgane. Astfel, sovieticii
s-au complicat într-un sângeros război de partizani,
care pretindea tot mai multe vieţi omenești și resurse
materiale (efectivul trupelor sovietice care luptau aici a
întrecut suta de mii). În sfârșit, Uniunea Sovietică a fost
nevoită să se retragă din Afganistan (1988), unde, după
aceasta, au ajuns la putere forţele extremiste islamice.

din anii șaptezeci, se lega cu tot mai multe fire de economia mondială, a început înglodarea lor în datorii.
Le îngreuna situaţia faptul că, în comerţul mondial,
proporţiile schimbului evoluau defavorabil pentru
ele: creștea preţului la produsele de înaltă tehnologie faţă de preţul materiilor de bază și al produselor
semipreparate. Toate acestea au dus la prăbușirea
economică. O asemenea criză în formare, atât în Uniunea Sovietică precum și în statele acolite, a coincis
cu încheierea condiţiilor industrializării extensive, în
timp ce încercările depuse pentru facilitarea dezvoltării
(de exemplu, reformele cehoslovace și maghiare), din
motive politice, au fost oprite.
CRIZA POLONEZĂ Criza economică a condus la prăbușirea politică, mai întâi în Polonia. Ea nu putea
asigura muncă pentru populaţia în creștere și, întrucât
s-a împiedicat dezvoltarea gospodăriilor ţărănești,
aprovizionarea cu alimente se făcea cu întreruperi.
Au izbucnit astfel greve, al căror centru a devenit
Șantierul Naval Lenin din Gdańsk. Mișcarea grevistă
a forţat ca partidul-stat să renunţe la monopolul sindicalist și să permită înregistrarea unei reprezentanţe
independente, „Solidaritatea” (1980). Muncitorii, în
frunte cu noul lor conducător Lech Wałęsa, au continuat lupta pentru condiţii mai bune de viaţă. În același
timp, conducătorii statelor socialiste atacau exemplul
periculos pentru ei. Situaţia politică internă din Polonia
se înrăutăţea tot mai mult, iar sovieticii preconizau
amestecul militar. Nu s-au hotărât pentru acesta,
întrucât relaţiile politice internaţionale le erau mult
mai defavorabile, decât pe timpul intervenţiei din 1968
în Cehoslovacia. În plus, se puteau teme de rezistenţa
polonezilor – care decurgea și din tradiţiile istorice.
Intervenţia militară sovietică cu urmări incalculabile a
fost scoasă de pe ordinea de zi prin preluarea puterii
de către generalul Jaruzeltski și proclamarea stării de
urgenţă (1981). „Solidaritatea” a fost interzisă, iar liderii ei au fost închiși. După ciocnirile sângeroase de la
început, opoziţia poloneză s-a organizat în continuare
ilegal, astfel că dictatura comunistă nu mai putea fi
consolidată în Polonia.

RĂSPUNSUL APUSULUI Economia sovietică, deja în
criză, a ajuns la marginea prăpastiei datorită înarmăCRIZA SISTEMULUI SOVIETIC Explozia preţului rii și a prezenţei militare și politice simultane, în mai
ţiţeiului, care s-a repetat în 1979, a provocat o criză multe puncte de pe Glob. Câștigul de teren al Uniunii
economică de proporţii mondiale. Tabăra socialistă, Sovietice a provocat contrapașii Statelor Unite, înaîncrezându-se în producţia sovietică de ţiţei și în inte de toate avântul luat de înarmare. Superioritatea
parţiala sa izolare de economia mondială, a sperat, la militară a sovieticilor a fost contracarată de dezvoltarea
început, în slăbirea capitalismului. Dar s-a întâmplat bombei cu neutroni (1981) astfel, poziţia în raport
tocmai inversul acestui fapt: din cauza cheltuielilor cu adversarii lor s-a echilibrat. Ulterior, președintele
energetice ridicate, se putea obţine stabilitatea american Ronald Reagan a decis construirea unui nou
internă doar prin intensificarea productivităţii, re- sistem antirachetă, care, prin folsirea instrumentelor
spectiv, prin dezvoltările tehnologice rapide (de ex.: de luptă plasate în spaţiul cosmic, ar fi reprezentat
autovehicule mai economice, tehnologii de producţie apărarea împotriva rachetelor sovietice intercontinenmai puţin consumatoare de energie). În încercarea de tale. Planul „războiul stelelor” care necesita cheltuieli
adaptare la situaţia schimbată, regimurile socialiste uriașe, ameninţa Uniunea Sovietică și implicit destrănu răzbeau în competiţia cu economiile de piaţă și marea echilibrului militar dintre cele două blocuri.
rămâneau, în măsură tot mai mare, în urma Apusului Sovieticii nu puteau ţine plasul cu americanii în cursa
în privinţa dezvoltării. După ce economia lor, începând înarmării, nici financiar, nici tehnic.
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„Ţările participante respectă drepturile omului și libertăţile
de bază, inclusiv libertatea gândirii, a conștiinţei, a religiei
și a convingerilor, care se cuvin tuturor, fără deosebire de sex, limbă și religie.
Ele favorizează și stimulează exercitarea eficientă a drepturilor și libertăţilor
cetăţenești, politice, economice, sociale, culturale și altele, care izvorăsc din
demnitatea personalităţii omenești și sunt esenţiale pentru dezvoltarea liberă
și totală a acesteia. În cadrul acesteia, statele participante recunosc și respectă
libertatea individului, ca singur sau împreună cu alţii, în armonie cu porunca
propriei conștiinţe, să-și urmeze și să-și practice religia sau credinţa.
Statele participante, pe teritoriul cărora există minorităţi naţionale, respectă
dreptul persoanelor aparţinând unor asemenea grupuri la egalitate în faţa legii,
le asigură fără rezerve posibilitatea ca efectiv să poată folosi drepturile omului
și libertăţile de bază și, în acest fel, apără interesele legale ale minorităţilor naţionale în acest domeniu.
Statele participante recunosc că drepturile omului și libertăţile de bază au
importanţă universală, că respectarea lor este un factor esenţial al păcii, justeţei
și bunăstării, de care este nevoie pentru asigurarea dezvoltării legăturilor prietenești și a colaborării, atât reciproce, cât și cu toate celelalte state.
Aceste drepturi și libertăţi le vor respecta întotdeauna în relaţiile reciproce și
vor depune eforturi, împreună și separat, incluzând colaborarea cu Organizaţia
Naţiunilor Unite, pentru a favoriza respectarea lor universală și efectivă.”
(Fragmente din Actul Final de la Helsinki, 1975)
MICUL RĂZBOI RECE

Însumaţi drepturile și libertăţile de bază ale omului, definite în document! Stabiliţi din ce
motiv cele fixate în document nu
favorizau ţările socialiste! Explicaţi
în ce măsură a ajutat documentul
adoptat formarea mișcărilor și a
organizaţiilor de opoziţie, în ţările
blocului socialist! [C]

Precizaţi care teritorii aparţineau sferei de influenţă
sovietică și care era importanţa
strategică a acestor teritorii! Care
este legătura dintre hartă și afiș?
[R]
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Răspândirea influenţei sovietice în lume

4

Evidenţiaţi cum s-au schimbat raporturile militare de
forţe! Indicaţi la ce se referă
Brejnev când refuză criticile americanilor! Stabiliţi care este adevărul
și care este »raţionamentul insidios« din argumentare! [R]
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„Aparatul propagandistic al Statelor Unite a pornit o adevărată campanie în jurul
marinei militare sovietice. La Washington, iată, se consideră pericol faptul că navele
noastre apar în Marea Mediterană, în Oceanul Indian și pe alte mări. În același timp,
politicienii americani consideră normal și natural că Flota a 6-a este în permanenţă
în Marea Mediterană, aș putea spune în imediată vecinătate cu Uniunea Sovietică,
iar Flota a 7-a la ţărmurile Chinei și Indochinei. Adică nu am considerat și nu considerăm nici astăzi ideală o situaţie în care flotele militare ale marilor puteri patrulează
îndelung peste »șapte mări și șapte ţări« de propriile ţărmuri. Iar noi suntem gata să
rezolvăm această problemă. Să o rezolvăm, dar pe baze egale.” (Brejnev, 1971)
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Enumeraţi care sunt principalele elemente ale importanţei strategice a Afganistanului
pentru marile puteri! Caracterizaţi
componenţa etnică a Afganistanului! Indicaţi ce raporturi politice
poate avea această situaţie! [O]
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Traseele comerţului
cu stupefiante

„Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Democratică Afgană (…)
au decis încheierea prezentului tratat de prietenie, bună vecinătate și colaborare
și s-au înţeles în cele de mai jos: (…)
Art.4. Înaltele Părţi Contractante acţionând în spiritul relaţiei tradiţionale de
prietenie și de bună vecinătate, de asemenea al Organizaţiei Naţiunilor Unite,
se vor consulta reciproc și vor lua măsuri corespunzătoare cu acordul ambelor
părţi, pentru a asigura siguranţa, independenţa și inviolabilitatea teritorială a
ambelor ţări.
Înaltele Părţi Contractante continuă dezvoltarea colaborării lor în domeniul
militar, pentru întărirea capacităţii de apărare a ţării lor, pe baza convenţiilor corespunzătoare încheiate între ele.” (Din Tratatul de prietenie sovieto-afgan, 1978)
„Am adus la cunoștinţa Comitetului Olimpic: cât timp în Afganistan se găsesc
forţe de invazie sovietice, nici eu, nici poporul american nu sprijinim trimiterea
echipei olimpice la Moscova. (…)
Teritoriul ameninţat de trupele sovietice aflate în Afganistan are o importanţă
strategică imensă: aici se află mai mult de două treimi din ţiţeiul lumii ce se poate
exporta. (…)
Să ne expunem clar poziţia:
Orice încercare a unei puteri străine de a obţine controlul asupra Golfului Persic, o vom considera atac împotriva intereselor vitale ale Statelor Unite. O vom
respinge prin toate mijloacele necesare, chiar și prin angajarea forţei militare. (…)”
(Din mesajul la congres al președintelui Carter, 1980)
„1. Asigurarea formării Sindicatelor Profesionale Libere.
2. Garantarea grevelor.
3. Să se dea publicităţii constituţia modificată.
4. Amnistie pentru cei concediaţi din muncă, pentru deţinuţii politici și ștergerea măsurilor represive.
5. Să se dea publicităţii revendicările comitetului de grevă și să se faciliteze
accesul la informaţia liberă.
6. Stabilirea de retribuţii reale.
7. Plata salariilor pentru muncitori pe timpul grevei.
8. Salariul de bază și creștere salarială. (…)
14. Scăderea limitei de vârstă pentru pensionare. (…)
16. Îmbunătăţirea sanitară a condiţiilor de muncă.
17. 18. Asigurarea de locuri în grădiniţe, creșe și introducerea concediului de
maternitate.
21. Introducerea sâmbetei libere.”
(Revendicările „Solidarităţii” în vara anului 1980. Fragmente din cele 21 puncte)

Prezentaţi fundalul geopolitic al politicii Uniunii Sovietice din Afganistan! Explicaţi în
ce măsură a contribuit conflictul
din Afganistan la deteriorarea
relaţiilor sovieto-americane! [R]

7
Stabiliţi cum a reacţionat
guvernarea americană la
ocuparea sovietică a Afganistanului! Indentificaţi măsurile concrete care au fost luate!Indicaţi
din ce motive pasul sovietic este
considerat de o importanţă hotărâtoare! [R]

8

CRIZA POLONEZĂ
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6

Ordonaţi revendicările în
trei grupe: politice, economice, sociale! Evidenţiaţi de ce
aprobarea sindicatelor libere a
însemnat o piatră de hotar în
lărgirea democraţiei! Explicaţi în
ce măsură au contribuit revendicările la faptul că această criză a
regimului și a idealului comunist
au devenit evidente! [C]
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CRIZA SISTEMULUI
SOVIETIC

4000

„Această criză convinge mai bine masele
despre faptul că, ceea ce se numește capitalism, este o asemenea societate care nu
are viitor, iar criza lui multiplică numărul
adepţilor celuilalt drum, cel socialist. Această
criză nu poate fi oprită nici prin încercările
blocului militar politic al imperialiștilor și prin
cursa înarmărilor, nici prin integrarea economică a monopolurilor, nici prin aparenţa de
reforme sociale și nici prin asuprire.”
(Cuvântarea lui Brejnev, 1976)

9

Export american în Uniunea Sovietică

3800

Stabiliţi cum aprecia secretarul general al
partidului sovietic perspectivele capitalismului și socialismului, pe timpul crizei petrolului! Indicaţi pe ce își fondează părerea! Dovediţi
că această apreciere este greșită! [O]

Export sovietic în Statele Unite
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Legături comerciale sovieto-americane
și evoluţia preţului ţiţeiului

10

Evidenţiaţi cum se raportează evoluţia
preţului la ţiţei, pe termen scurt și pe
termen lung, la ţările lagărului socialist și la
Uniunea Sovietică! Stabiliţi ce proces se poate
percepe în relaţia comercială dintre cele două
superputeri! Motivaţi-vă constatările! [R]
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„Până acum destinderea a fost o stradă
cu sens unic, pe care doar Uniunea
Sovietică înainta spre ţelul său (…) iar aceste ţeluri atestă
următoarele: ea a hotărât că extinde revoluţia mondială și
crează un stat unic socialist sau comunist. Ca singură morală, o
recunoaște doar pe cea potrivită intereselor sale. Se consideră
îndreptăţită să comită orice nelegiuire, să mintă și să înșele,
pentru a-și atinge scopul.” (Ronald Reagan, 1981)
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RĂSPUNSUL APUSULUI
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Rezumaţi concis ideile politice și principiile președintelui Reagan! Ce este nou faţă de politica
anilor ’70! [R]

Cheltuielile militare ale Statelor Unite

Armată de uscat
Forţă aeriană
Marină militară
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Să comparăm legătura dintre schimbarea situaţiei
internaţionale și cheltuielile militare americane!
Ce legătură se poate constata între text și ilustraţie?
Evidenţiaţi ce concluzii putem deduce din schimbarea
sumelor destinate diferitelor tipuri de arme! [S]
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„Alegerea lui Ronald Reagan ca președinte al
Statelor Unite în noiembrie 1980 a însemnat cel
puţin un asemenea punct de cotitură în afacerile
americane, ca victoria mea în alegeri, în mai 1979,
în Regatul Unit, dar – natural – asupra politicii
mondiale, alegerea americană a exercitat o influenţă
mult mai mare. Cum treceau anii, modelul britanic
influenţa puternic alte ţări, pe diferite continente,
mai ales în privinţa chestiunilor economice. Dar
victoria electorală a lui Ronald Reagan a fost de o
importanţă fundamentală, demonstrând că Statele
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Unite – cea mai mare putere din lume, militantă
pentru libertate– preia rolul de iniţiator în treburile
lumii. Nu am avut niciodată vreo îndoială cu privire la importanţa acestei schimbări și, din primul
moment, am considerat că e de datoria mea să fac
totul pentru sprijinirea președintelui Reagan și a
strategiei sale, cu care a vrut să câștige războiul
rece, război pe care Apusul părea că îl pierde, încet,
dar sigur.” (Margaret Thatcher, 1995)

oglindă
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satelit
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Specificaţi în ce a văzut Margaret Thatcher importanţa victoriei lui Reagan și rolul istoric al
președintelui american! [O]
Pe baza ilustraţiei, explicaţi esenţa „planului războiul stelelor”! Explicaţi ce influenţă ar fi avut realizarea planului asupra echilibrului militar! Explicaţi ce riscuri
internaţionale și ce riscuri de politică militară implica impunerea planului! [R]

14

Puncte de vedere

„Planul războiului stelelor”. Președintele
Reagan a alocat sume uriașe pentru formarea unui sistem antirachetă eficient

Unul dintre locurile de desfășurare a expansiunii sovietice a fost Etiopia. Populaţia Uniunii Sovietice și a ţărilor
socialiste au aflat despre acest proces într-un mod specific. Evident, nu li s-au prezentat evenimentele ca o
ofensivă, ci conform jargonului ideologic al epocii. Cititorul contemporan ori credea – potrivit scopului comunicatelor – că, într-adevăr, nu este vorba de cucerire și politică de forţă, ori încerca să citească printre rânduri
și astfel să-și formeze propria părere.

M

Încercaţi o reconstruire a gândirii publicului cititor al timpului!
„Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice și
Comentaţi expresiile specifice din text: prietenie, apreciere,
Etiopia Socialistă, pornind de la faptul că dezvoltarea și consolidarea relaţiilor lor de prietenie și colaborare etc.! Extrageţi din text sintagmele ideologice precum
a cooperării multilaterale corespunde intereselor imperialism sau rasism! Prezentaţi acele fragmente din text în 15
fundamentale ale popoarelor celor două ţări și chiar care – de multe ori, în contradicţie cu conţinutul invocării – se
servește cauza întăririi păcii și securităţii mondiale, face referire la noţiuni, tratate și principii pozitive, pentru camuflarea conţinutului real! Dezbateţi de ce a fost nevoie de această
(…) s-au înţeles asupra următoarelor aspecte:
Art.3. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste metodă! [O]
are multă consideraţie pentru politica Etiopiei So16
cialiste, care se bazează pe scopurile și principiile
Organizaţiei Unităţii Africane, respectiv pe cele
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Anul obţinerii independenţei
Victoria
la acţiuni și măsuri care se îndreaptă împotriva
Tendinţă de separare
celeilalte părţi contractante.” (Tratat de prietenie
Ofensivă
și colaborare între Uniunea Republicilor Sovietice
Etiopia
Socialiste și Etiopia Socialistă. Pravda, 1978)
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31. Prăbuşirea lumii bipolare
1989 este anul prăbușirii regimurilor socialiste din
Europa Centrală și de Est. În urma crizei economice,
conducerea comunistă a predat pretutindeni puterea, în
parte din cauza încetării sprijinului sovietic, în parte
din cauza presiunii mișcărilor de opoziţie. Polonia a
devenit prima ţară incapabilă de plată, și astfel nu
a mai putut obţine alte credite. Producţia a scăzut, a
crescut șomajul, iar puterea a fost nevoită să trateze
cu opoziţia. S-a căzut de acord asupra organizării de
alegeri libere, condiţionându-se numărul mandatelor
partidului comunist. Astfel, în anul 1989, comuniștii,
în ciuda înfrângerii electorale, și-au putut păstra o
parte a poziţiilor deţinute anterior.
Și în Ungaria, în urma tratativelor de la masa
rotundă, s-a convenit asupra alegerilor libere, multipartite. După ce Ungaria și-a deschis graniţele de
vest în faţa refugiaţilor RDG (septembrie 1989),
evenimentele au condus, inevitabil, la prăbușirea
RDG. În Cehoslovacia, „revoluţia de catifea” a învins
prin manifestaţii de masă, fără vărsare de sânge.
Conducerea comunistă a trebuit să abdice și în BulCRIZA REGIMURILOR SOCIALISTE DIN EUROPA garia. La sfârșitul anului, în România, dictatura inuCENTRALĂ ȘI DE EST Ţările Europei Centrale și de mană a lui Ceaușescu a fost răsturnată prin intermeEst au devenit state sovietice acolite, de conducere diul unei revolte populare armate, respectiv printrcomunistă instalată în urma prezenţei militare sovie- un puci.
tice. Popoarele care trăiau aici au manifestat de
mai multe ori tentative de a se rupe din blocul EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST DUPĂ SCHIMBAREA
socialist. În RDG, în anul 1953, iar în Ungaria, în anul DE REGIM Odată cu căderea dictaturilor, problemele
1956, numai tancurile au susţinut dominaţia sovietică. nu s-au soluţionat pe deplin. Trecerea la economia de
În anul 1968, în Cehoslovacia, angajarea trupelor Tra- piaţă a fost însoţită de uriașe tensiuni: cel mai dratatului de la Varșovia a împiedicat desprinderea. Și în matic semn al acestora a fost șomajul în creștere și
Polonia au fost de mai multe ori greve și manifestaţii zguduirea sistemelor de protecţie socială. Oamenii
de masă (1956, 1970, 1980) pe care puterea – de multe obișnuiţi cu „egalitarismul” și cu tutelarea de către stat
au trebuit să înveţe dintr-o dată adaptarea la condiţiile
ori brutal – le-a reprimat sângeros.
În a doua jumătate a anilor ’80, în toate statele socia- economiei de piaţă, autoîngrijirea, respectiv, să suporte
liste din Europa, a izbucnit o gravă criză economică. diferenţele de avere tot mai evidente. Ţările care disGuvernele au reacţionat în mod diferit la această criză. Au puneau de o economie, dar și de tradiţii culturale mai
fost cazuri în care s-au închis, ba chiar s-au plătit și dato- dezvoltate (Cehia, Polonia, Ungaria) au putut realiza
riile externe, ca de pildă în România. Ca urmare a acestui trecerea fără tensiuni de mare anvergură.
În urma prăbușirii dictaturilor și a sferei sovietice de
fapt, condiţiile de viaţă s-au deteriorat în mare măsură, iar statul nu mai putea asigura nici măcar funcţionarea putere, au început să se manifeste intens tendinţele
de bază a societăţii (aprovizionarea cu alimente, îngri- naţionale. Statele multinaţionale create artificial după
jirea medicală, încălzirea și iluminatul locuinţelor etc.). dezmembrarea Monarhiei s-au destrămat. CehosloAlte ţări, ca Ungaria și Polonia, luau împrumuturi vacia s-a divizat în două pe cale pașnică (1992), iar
externe tot mai mari cu care, din motive politice, Slovacia astfel apărută și-a păstrat locul printre ţările
finanţau și pe mai departe consumul, respectiv sus- mai dezvoltate ale zonei. În schimb, destrămarea
ţinerea nivelului de trai la care se ajunsese. Astfel, fostei Iugoslavii a dat naștere unui tragic război
aceste state nu au făcut decât să se îndatoreze, iar civil: popoarele acestui stat amestecat din punct de
pentru anii ’80 o parte însemnată a intrărilor de devize vedere etnic și religios (sârbi, croaţi, sloveni, albanezi)
au năzuit spre formarea de teritorii și state naţionale
au fost destinate amortizării dobânzilor.
omogene, iar în lupta tot mai sângeroasă pe care au
ELIBERAREA EUROPEI CENTRALE ȘI DE EST Schim- purtat-o nu au făcut decât să ucidă oamenii cu zecile
bările ce se desfășurau în Uniunea Sovietică au făcut de mii. Mulţi au fost astfel alungaţi de pe pământul
imposibilă intervenţia violentă a comuniștilor din linia natal.
Garanţia avântului economic și a stabilităţii politice a
dură, dând astfel posibilitatea grupurilor cu tendinţă
reformistă ale elitelor de partid să facă schimbări. A spaţiului este aderarea la Uniunea Europeană. Ţările
fost deosebit de importantă influenţa pe care a ma- mai dezvoltate au făcut-o deja (2004). În anul 2007
nifestat-o perestroica asupra societăţilor din statele au aderat România și Bulgaria, iar Croaţia, la rândul
acolite: oamenii simţeau că începe a se destinde acea ei, și-a înaintat și ea cererea.
strânsoare care i-a silit în blocul sovietic, respectiv, în
Majoritatea statelor eliberate de influenţa socondiţiile de viaţă care îl caracterizau. Au început să vietică, în pragul noului mileniu, au aderat la NATO
dispară reflexele de decenii care îi ţineau pe oameni (Ungaria, 1999) ceea ce a favorizat securitatea militară
departe de politică, precum și teama.
și consolidarea păcii europene.
PERESTROICA Din lupta pentru putere, izbucnită după
moartea secretarului general Brejnev (1982), a ieșit
învingător reformatorul Mihail Gorbaciov. Prin introducerea reformelor pe plan intern, el și-a manifestat
dorinţa de a ţine sub control criza cu care se confrunta
ţara. Politica sa numită perestroica (schimbare) și-a
fixat ca și ţel stoparea deteriorării condiţiilor de trai.
Numai prin reducerea creșterii ritmului de înarmare
existau speranţe în acest sens, fapt care presupunea
modificarea politicii externe sovietice, renunţarea
la teritoriile câștigate în timpul micului războiul rece
(din Nicaragua până în Afganistan). Pe această bază,
Gorbaciov a putut începe tratative cu americanii, astfel
că, la întâlnirile la vârf (Geneva, Reykjavik, Washington,
Moscova) avute cu președintele american Reagan, s-a
născut o înţelegere legată de limitarea înarmărilor.
Dar reformele nu mai erau suficiente. Randamentul
economiei sovietice se deteriora în continuare, iar
prin transparenţa (glasnost), anunţată împreună cu
perestroica, oamenii au dat glas nemulţumirii lor.
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DESTRĂMAREA UNIUNII SOVIETICE Uniunea Sovietică,
condusă de Gorbaciov, nu s-a opus proceselor tot mai
defavorabile cu care se confrunta: nu s-a amestecat
atunci când blocul socialist s-a destrămat, iar mai
apoi a acceptat inclusiv unificarea Germaniei. (Despre retragerea sovietică din Europa Centrală și de Est,
Gorbaciov și președintele american Bush senior s-au
înţeles în cadrul întâlnirii de la Malta, din anul 1989).
În schimb, s-a intervenit cu armele împotriva
tendinţelor de independenţă manifestate de către
statele baltice, legate direct de imperiul sovietic. Situaţia – împotriva voinţei lor – a fost rezolvată de către
ofiţerii și politicienii care au vrut să-l înlăture prin puci
pe Gorbaciov și să restaureze vechiul regim. După
înfrângerea lor, conducerea sovietică a recunoscut
statele baltice. Încă în același an, Uniunea Sovietică
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și-a încetat existenţa (decembrie 1991), iar partidul
comunist a fost interzis. Alături de Rusia, și celelalte
republici ale fostei Uniuni Sovietice au devenit ţări
independente, deși, în interesul menţinerii influenţei
ruse, au creat – cu excepţia fostelor state baltice – Comunitatea Statelor Independente (CSI).
În decursul transformărilor petrecute, pe teritoriul
imperiului de odinioară au ieșit la iveală numeroase
conflicte naţionale (ceceni, abhazi etc.). Modernizarea
economiei a înaintat în ritm lent, puţini au fost cei
care au strâns averi uriașe, cât timp nivelul de trai al
maselor nu atingea nici precedentul. Marea întrebare
a viitorului este aceea dacă se va reuși să se confere
un echilibru în ceea ce privește condiţiile de viaţă și
în paralel cu acesta, să se consolideze democraţia din
această uriașă ţară.

Arhiva
„În Apus, unii ar dori să ne forţeze la o asemenea
versiune: socialismul, zice-se, este într-o gravă
criză și conduce societatea spre un drum înfundat. (…) Și, cică, este
o cale de ieșire: preluarea metodelor capitaliste ale economiei și ale
formelor capitaliste de organizare socială, respectiv antrenarea în
direcţia capitalismului.
Se spune că, în cadrul sistemului de astăzi aflat în funcţiune, nu vom
ajunge nicăieri cu transformarea și se propune să schimbăm sistemul,
să ne inspirăm din colecţia de instrumente și din experienţele celeilalte
orânduiri social-politice. Se mai adaugă la aceasta și aceea că, dacă
Uniunea Sovietică pășește pe acest drum și renunţă la opţiunea sa
de cale socialistă, asta cică va deschide bariera și se vor putea forma
legături strânse cu Apusul. Se merge până într-acolo că și revoluţia
din octombrie 1917 a fost o greșeală, care aproape că ne-a tăiat ţara
și poporul de la drumul principal al evoluţiei sociale.
Ca să exclud toate poveștile și speculaţiile legate de această
problemă – și nu puţine auzim din partea Apusului – aș dori să mai
subliniez o dată: ne realizăm toate transformările în armonie cu
alegerea socialistă de drum. (…) (Gorbaciov: Mai mult socialism, mai
multă democraţie, 1985)
PERESTROICA

Stabiliţi, după părerea lui Gorbaciov, cum
interpretează Apusul problemele socialismului! Evidenţiaţi cum se raportează la aceasta
Gorbaciov! Explicaţi care a putut fi scopul lui
Gorbaciov! [R]

„Europa, într-adevăr, ne este casă comună unde geografia și istoria
au legat strâns soarta a numeroase ţări și popoare. Natural, fiecare
ţară și popor își are propriile probleme, fiecare dorește să-și trăiască
propria viaţă și ţine la tradiţiile sale.
De aceea, continuând metafora, putem spune: e adevărat, casa
este comună, dar fiecare familie are locuinţă separată, până și intrările
diferă. Dar această casă, europenii pot s-o protejeze numai împreună,
pot s-o ocrotească de foc sau alte dezastre, respectând normele raţionale ale convieţuirii. Doar așa sunt în măsură s-o facă mai frumoasă Greva minerilor sovietici (Kemerovo, iulie 1989
și mai sigură, întreţinând în ea ordinea necesară. Pentru unii, aceasta
Cum a influenţat situaţia internă din Rusia,
poate părea doar ca fiind o frumoasă fantasmagorie. Dar aceasta nu
politica externă a lui Gorbaciov? [O]
este rezultatul închipuirii, ci al unei serioase analize a situaţiei europene. Dacă lumea are nevoie de noi legături, Europa în mod special
are nevoie de ele, iar popoarele Europei, se poate spune, au suferit
pentru ele și le-au binemeritat.
Noţiunea de casă europeană comună, în primul rând, înseamnă
Stabiliţi în ce măsură cuvântarea lui Gorrecunoașterea unităţii de un anumit grad, deși este vorba de state care
baciov reinterpretează scindarea Europei!
aparţin unor sisteme sociale diferite și sunt membre ale unor alianţe Precizaţi care elemente ale discursului se referă
militar-politice opuse. Această noţiune întrunește necesitatea și posi- la menţinerea status quo-ului și care dintre ele
bilitatea.” (Cuvântarea lui Gorbaciov: Europa, casa noastră comună, 1987) la nașterea unei noi uniuni europene? [O]
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4

Dezvăluiţi la încetarea a
ce se referă propunerea
lui Gorbaciov! Explicaţi cu ce
motivează propunerea de schimbare a ordinii europene de până
atunci! [R]

[miliarde de dolari]

24,4

50

[miliarde de dolari]

5
6

„Este timpul să înlăturăm definitiv cerinţele războiului
rece, întrucât consideram Europa (…) drept scena de
desfășurare (…) a zonelor de influenţă, obiect al confruntării militare, scenă de război. În lumea de astăzi a
interdependenţei reciproce se dovedește că planurile
geopolitice născute într-o altă epocă, în politica reală sunt tot atât de neputincioase ca legile mecanicii clasice în teoria cuantică. (…)
Ce spunem concret în această conexiune? Chestiunile siguranţei stau în
prim-plan. În cadrele noii gândiri, am început să ne chibzuim critic planurile
despre confruntarea militară europeană, despre măsura ameninţării din exterior,
despre rolul factorului de forţă în consolidarea securităţii.” (Cuvântarea lui Mihail
Gorbaciov în Consiliul Europei, Strasbourg, 6 iulie 1989)
CRIZA REGIMURILOR
SOCIALISTE DIN EUROPA
CENTRALĂ ȘI DE EST
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Comerţul dintre ţările membre ale CAER-ului și Occident
Contractarea datoriilor în ţările membre ale CAER

7

Stabiliţi cum s-au
modificat legăturile economice ale lumii socialiste și ale
lumii capitaliste! Prezentaţi ce efecte au
avut legăturile economice ale lumii capitaliste asupra ţărilor
socialiste (urmări economice și politice)!
[S]

ELIBERAREA EUROPEI CENTRALE ȘI DE EST

90
80

Gorbaciov și Bush la conferinţa de presă ţinută după întâlnirea de la Malta (decembrie
1989)

8

numărul ţărilor
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1922 1942 1962 1973 1990
Democratice
Dictatoriale
Wałęsa și Jaruzełski discută

9

Ce rol au jucat evenimentele din fotografiile de mai sus în istoria
spaţiului! Prezentaţi atitudinea politică a persoanelor din fotografii! [R]
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Expansiunea democraţiei
Stabiliţi ce procese istorice au generat
modificarea datelor diagramei! Explicaţi
condiţiile istorice ale acestora! [O]
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EUROPA CENTRALĂ ȘI DE „(…) Bundestagul împreună cu Camera Populară a RDG
EST DUPĂ SCHIMBAREA DE [cele două organisme legislative] azi adresează Poloniei
un mesaj fără echivoc. Considerăm graniţele prezente
REGIM
ale Poloniei și Germaniei o dată și pentru totdeauna
definitive (…) știm că unor colegi, aici în Bundestag, le este greu să voteze această
hotărâre, mai ales dacă se gândesc la istoria de 700 de ani a germanilor care trăiesc
pe teritoriile de dincolo de Oder și Neisse. (…) Cu unificarea Germaniei se îmbină
și posibilitatea ca să ne împăcăm definitiv și durabil cu poporul polonez. A sosit
timpul pentru aceasta. Mai devreme a fost posibil între germani și francezi, poate
deveni posibil acum în sfârșit și între germani și polonezi.” (1990)
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Stabiliţi ce probleme a adus
la zi destrămarea blocului
socialist! Specificaţi ce răspuns a
dat Bundestagul faţă de această
provocare! Explicaţi de ce a fost
decizia atât de grea! Căutaţi contra-exemple din timpul schimbării
de regim! [O]

10

Zidul Berlinului în timpul războiului rece și
mulţimea, care sărbătorea demolarea pe
data de 9 noiembrie 1989

11

La ce face aluzie comportamentul oamenilor care pot
fi văzuţi în ilustraţie? [R]

12

ITALIA

Cum se raportează noile frontiere de stat la cele de dinaintea Primului Război Mondial? Justificaţi-vă afirmaţia! Unde s-a născut un stat naţional și unde a rămas un stat multinaţional,
în cadrul noilor relaţii? Daţi exemple! Cu ce fel de deosebiri sunt împletite liniile de demarcaţie
etnică din teritoriu? [O]
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LITUANIA
1990
LETONIA
1990
BELARUS
1991
MOLDOVA
1991

ESTONIA
1990

State ne-membre ale CSI

DESTRĂMAREA UNIUNII SOVIETICE

RUSIA
1991
UCRAINA
1991
GRUZIA
1991

KAZAHSTAN
1991

ARMENIA
1991
AZERBAIDJAN
1991
TURKMENISTAN
1991
Indo-europeni
Ruşi
Estonieni
Letoni
Lituanieni
Ucraineni
Belaruşi
Armeni
Osetini
Tadjici

Cărbune
Fier
Ţiţei

KIRGHIZSTAN
1991
UZBEKISTAN
1991

TADJIKISTAN
1991

Din Urali

Din Altai
Turkmeni
Tătari
Azeri
Altai şi hakaşi
Uzbeci

Karakalpaci
Ciuvaşi
Kazahi

Kirghizi
Başkiri

Iakuţi
Calmuci
Buriaţi

Laponi
Carelieni
Votieci
Zurieni
Ceremişi
Mordvini

Din Caucaz
Gruzini
Abhazi, cerchezi
Popoare
din Daghestan
Teritorii nelocuite

14

Dezvăluiţi cum a influenţat această schimbare potenţialul economic, demografic, iar prin acestea, potenţialul militar
al Rusiei, pe termen scurt și lung! Enumeraţi teritoriile care s-au desprins total din imperiu! Ce legătură a rămas între
ţările imperiului de odinioară! Indicaţi ce rol au jucat relaţiile economice și etnice în trasarea frontierelor! [R]

15

„Imperiul sovietic, care se întinde pe o șesime din suprafaţa Pământului, s-a
construit – nu încape îndoială – pe baza unui plan strategic cuprinzător. Nimănui
nu-i păsa de contradicţiile interne. Nici un moment nu s-a ivit posibilitatea ca imperiul să renunţe la vreun teritoriu al său, să tolereze crearea de noi state. Așa ceva
nici nu i-a trecut cuiva prin minte. Economia nu se adapta la necesităţile și forma
de viaţă locale, au impus-o, omogen, tuturora. După căderea Uniunii Sovietice,
mase de vorbitori de rusă au ajuns la periferie în acele republici în care, timp de
decenii, ei au mijlocit industria, știinţa și cultura imperiului. Din cauza prăbușirii
pieţei interne, s-a format o situaţie apropiată de catastrofa economică în orașele
mari și regiunile industriale, unde toate alimentele erau aduse din afară, pentru
că pe plan local nu se producea altceva decât oţel, care de luptă, rachete, instalaţii militare. Ofiţerii fără slujbă sporeau numărul șomerilor concediaţi din aceste
ramuri industriale. Trupele noastre staţionate în străinătate au părăsit Europa în
ritm alert.” (Boris Elţin: Note de jurnal nocturn, 2000)

Stabiliţi cum caracterizează
Elţin Uniunea Sovietică de
dinaintea destrămării! Evidenţiaţi
cum caracterizează fosta Uniune
Sovietică, după destrămarea sa! [O]

16

„S-a format o situaţie politică complicată. Partidul comunist deja gusta dulceaţa
victoriei apropiate, vedea puterea la un pas. (…) S-au auzit luări de cuvânt în
dumă: să fie daţi în judecată, condamnaţi și închiși aceia care au semnat documentele din decembrie 1991 de desfiinţare a statului sovietic. Asta era provocare
deschisă. (…)
A trebuit să fac pași radicali. Am dat instrucţiuni echipei mele să pregătească
documentele. Au conceput ordine despre interzicerea partidului comunist, despre dizolvarea dumei, despre amânarea alegerilor prezidenţiale. (…) am depășit
Dezvăluiţi ce intenţiona par- limitele croite de constituţie, dar între timp am remediat una din principalele
tidul comunist! Explicaţi de probleme, cu care mă chinuiam de la începutul funcţionării mele ca președinte.
ce Elţin a ales interzicerea aces- Am crezut că pentru partidul comunist, după interzicere, în Rusia totul s-a sfârșit,
pentru totdeauna.” (Boris Elţin: Note de jurnal nocturn, 2000)
tuia! [R]
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„Cred că tare ar mai trebui să ne batem capetele ca să mai găsim în istoria
universală încă o formaţie statală ca CSI. Locuitorii acestor ţări, nu chiar așa
de demult, încă trăiau și munceau în cadrul aceleiași economii, după aceleași
reguli. Zilele le treceau asemănător, aparţineau unui sistem de învăţământ
uniform, de un singur stat. Se înţelegeau din jumătăţi de cuvinte, doar ne
lăsam scuturaţi de aceleași autobuze și troleibuze demodate, vedeam aceleași filme, povesteam aceleași bancuri. Pe scurt, pretutindeni s-a statornicit
același mod de gândire. Și, în tot acest timp, unele ţări se deosebeau la
extrem de altele din punctul de vedere al climei, al condiţiilor geografice,
istorice și al psihicului naţional. Această unitate mototolită din contradicţii,
acest ceva paradoxal este întrupat de prescurtarea CSI.” (Boris Elţin: Note de
jurnal nocturn, 2000)
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Stabiliţi ce problematică prezintă Elţin! Explicaţi ce influenţă poate avea asupra prezentului, sistemul sovietic care a
dăinuit timp de mai multe generaţii! [R]

Pe parcursul schimbării de sistem, în mai multe democraţii noi, în conducerea politică superioară a ajuns un
politician din opoziţie sau un intelectual, scriitor care și-a asumat rolul de opozant. Pentru aceasta, este exemplul Václav Havel, președintele Cehoslovaciei de odinioară.
Havel s-a născut în 1936 și deja în anii șaizeci, ca scriitor, a luat parte la lupta pentru libertatea de gândire, care a
atins punctul culminant în „primăvara de la Praga” din 1968. În anii șaptezeci, operele sale au putut apărea doar în
samizdat, a fost membru fondator al mișcării pentru drepturile cetăţenești Charta ’77. Puterea l-a șicanat încontinuu,
de două ori i-au aplicat pedeapsa cu închisoarea. A fost una din figurile conducătoare ale schimbării cehoslovace
de sistem, a „revoluţiei de catifea”, iar la alegerile libere a câștigat funcţia de președinte al republicii.
„Sistemul totalitar se prăbușește în Uniunea Sovietică și în cele mai multe
state-satelit. Naţiunile noastre doresc democraţie și independenţă. După
convingerea mea, acesta este un proces istoricește ireversibil. Ca urmare,
Europa își va căuta din nou identitatea și nu va fi silită să stea înarmată până-n
dinţi, ca un continent împărţit. Asta poate este dătător de speranţă ca fiii
Dumneavoastră să nu trebuiască, mai devreme sau mai târziu, să vegheze
asupra păcii Europei, sau să vină chiar să ne salveze. Căci Europa, în sfârșit,
va fi capabilă să se vegheze singură.
Dar nu asta este cel mai important. Cel mai important mi se pare ca aceste
schimbări revoluţionare să facă posibil, pentru noi, să scăpăm de destul de
bine perimata cămașă de forţă a concepţiei bipolare despre lume și, în sfârșit,
să pășim în epoca liberă multicoloră, în care noi cu toţii, mici și, mari, sclavii
de odinioară și domnii de odinioară să încercăm să creăm ceea ce marele
Dumneavoastră președinte Lincoln a numit »familia omenirii«.” (Cuvântarea
președintelui cehoslovac Václav Havel în congresul american, 1990)
Stabiliţi care factor este considerat de Havel cel mai important, în schimbarea de sistem! În ce se transformă politica mondială, în urma schimbării de
sistem! [O]

Trei perioade din viaţa unui om:
Prim-ministrul cehoslovac și
conducătorul opoziţiei, Havel la
tratative

17

Puncte de vedere

IV. Lumea bipolară

18

„Havel credea că globalizarea stârneşte
adeseori naţionalism şi rivalitate etnică. O
asemenea cultură de masă, unde toată lumea
poartă aceiaşi jeanşi, mănâncă aceeaşi masă
din fast-fooduri şi ascultă aceeaşi muzică, nu
aduce mai aproape oamenii unii de alţii, într-o
cultură globală comună. După Havel, aşa ceva
mai degrabă îi lipseşte de siguranţa, pe care
le-o poate da apartenenţa de ceva şi aşa ceva
poate uşor conduce la extremism – fundamentalism religios, violenţă, terorism, epurare
etnică, ba chiar la exterminare rasială, numai
să-şi recâştige identitatea, care îi deosebeşte
de alţii, şi le dă un sprijin sigur. Teoria lui Havel
se referă mai ales la noile democraţii Central şi
Est Europene, în care tensiunile naţionaliste se
înteţesc din nou, în primul rând în Iugoslavia
şi în statele succesorale ale Uniunii Sovietice.”
(Hillary Clinton)

Căutaţi și prezentaţi cariere
asemănătoare cu cea a lui
Havel! [R]

19
20

Havel în opoziţie
Havel ca președinte al Republicii Cehoslovace,
la întâlnirea la vârf de la Visegrád

21

22
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32. Experiment democratic

şi pregătirea dictaturii comuniste în Ungaria

OCUPAŢIA SOVIETICĂ Ţara a fost eliberată de dominaţia nazistă și de cea a „Crucilor cu săgeţi” de către
armata sovietică, dar scopul primar al acesteia nu a
fost restabilirea libertăţii, ci extinderea imperiului și a
ideologiei sovietice. Aveau această posibilitate, pentru
că în ţara care-și pierdea suveranitatea, puterea supremă a ajuns în mâinile Comisiei Aliate de Control
în care, în mod decisiv, se afirma voinţa sovietică.
Conducerea sovietică, la început, din consideraţie
pentru aliaţii apuseni și din cauza slăbiciunii partidului
comunist, vedea ca fiind realizabilă dictatura proletariatului numai după o luptă politică îndelungată,
mascată în democratică. Doreau în schimb să creeze
o situaţie dată, de la bun început: aceasta o asigurau,
pe lângă prezenţa armatei sovietice, și prin predarea în mâna comuniștilor a organizaţiilor de forţă
ale statului (armată, poliţie, ministerul de interne).
Acestea, în luptele politice de mai târziu, au devenit
instrumentele comuniștilor.

împărţirea pământului (martie 1945). În Ungaria, de
la sfârșitul secolului al XIX-lea, împărţirea pământului
era revendicată de către partidele democratice (Károlyi
Mihály, PMA). În anul 1945, pe de o parte, din partea
ţăranilor a apărut o cerinţă de nestăvilit pentru împărţirea
pământului, iar pe de altă parte și comuniștii stăruiau
asupra acesteia, pentru că astfel, doreau să câștige de
partea politicii lor grupul social cel mai numeros al ţării,
adică ţărănimea. Totodată, voiau să tragă terenul de sub
picioarele proprietarilor funciari și al bisericii catolice.
Partidul Micilor Agrarieni, care reprezenta ţărănimea mijlocie și mică, dorea să creeze gospodării
ţărănești de dimensiuni viabile. În schimb, partidul
comunist considera împărţirea pământului doar ca pas
tranzitoriu, pentru că vedea viitorul în cooperativele
de tip sovietic. Astfel, era interesat ca împărţirea pământului să se extindă asupra a cât mai mulţi oameni,
chiar dacă astfel se nasc mii de proprietăţi foarte mici
ce sunt neviabile. PNŢ, care îi reprezenta pe cei fără
pământ, era de acord cu propunerea PCU.
FORMAREA GUVERNULUI PROVIZORIU În Ţinutul de
În decursul reformei agrare, au fost împărţite între
dincolo de Dunăre, încă mai era război când în partea 600 000 solicitanţi de pământ, proprietăţile „domnești”
de răsărit a ţării s-a iniţiat punerea în funcţiune a vieţii de peste 100 iugăre cadastrale, cele „ţărănești” de
economice și politice. Armata Roșie avea nevoie de dru- peste 200 iugăre cadastrale, precum și întregul stoc
muri, alimente și materii prime și, în același timp, trebuia de proprietate al criminalilor de război. Au ajuns a fi
să prezinte o guvernare nouă, socotită a fi democratică. împărţite și proprietăţile bisericești. Solicitanţii de
De aceea, comuniștii care se întorceau de la Mos- pământ au primit în medie 5 iugăre cadastrale. În
cova și beneficiau de sprijinul Armatei Roșii (Rákosi ciuda greutăţilor, reforma agrară a întărit în fond
Mátyás, Gerő Ernő, Révai József, Nagy Imre) au primit stratul micilor proprietari în Ungaria, ceea ce ar fi
indicaţia ca, în locul dictaturii proletare, să reclame putut constitui baza unei democraţii burgheze.
o guvernare democratică. S-a acceptat funcţionarea
partidelor democratice: Partidul Independent al ALEGERILE DIN 1945 Întrucât Uniunea Sovietică a vrut
Micilor Agrarieni (PIMA), Partidul Naţional-Ţărănesc să demonstreze dezvoltarea democratică, deja în toamna
(PNŢ), Partidul Social-Democrat (PSD) și Partidul anului 1945 a putut veni rândul alegerilor. Toţi cetăţenii
Burghezo-Democrat (PBD).
maghiari trecuţi de 20 de ani au primit drept de vot,
Pe deputaţii noului legislativ, i-au „ales” în adunări de cu excepţia persoanelor declarate ca fiind criminali de
mase. Întrucât conducătorii partidelor, în bună parte, război. Alegerea, universală și secretă, era cu sistem
mai erau în Budapesta asediată, iar conducerea militară de liste: alegătorii puteau să-și dea voturile nu pentru
trezea nesiguranţă și teamă între oameni, în cadrul candidaţi individuali, ci pentru partide. Generalul
Adunării Naţionale Provizorii, întrunită în 1944 la sovietic Voroșilov – președintele Comisiei Aliate de ConDebreţin, precum și în Guvernul Provizoriu care se trol – temându-se de buna participare a micilor agrarieni,
forma, proporţia comuniștilor (Partidul Comunist a propus ca partidele să-și împartă mandatele de dinainte,
Ungar – PCU) era mare, și ei au câștigat și poziţiile- indiferent de rezultatul alegerilor. Dar această metodă
cheie. Caracterul „democratic” dorea să-l demonstreze antidemocratică, atunci încă nu putea fi acceptată.
faptul că Dálnoki Miklós Béla, comandantul primei
Alegerile le-au câștigat micii agrarieni (cu 57%).
armate maghiare, care în momentul tentativei de ie- În posesia majorităţii absolute, s-ar fi putut forma și un
șire din război a trecut de partea sovietică, a devenit guvern curat mic-agrarian, dar cuvântul hotărâtor nu
prim-ministru.
poporul ţării l-a putut pronunţa. Micii agrarieni nu se
Lista și programul guvernului au fost alcătuite în puteau gândi să formeze un guvern fără comuniști (PCU),
Uniunea Sovietică. Programul – conform scopurilor ba mai mult, caracteristic pentru situaţie, nici nu ar fi
sale – crea impresia că există posibilitate pentru des- îndrăznit să-și asume fără ei răspunderea guvernării. În
fășurarea democratică. Guvernul a declarat război guvernul de coaliţie format sub conducerea prim-miGermaniei, deși Ungaria nu a mai primit vreun rol în nistrului Tildy Zoltán, la împărţirea portofoliilor, partidul
învingerea Germaniei naziste. A interzis organizaţiile învingător a fost nevoit să cedeze comuniștilor afacerile
de extremă dreapta, a acceptat plata despăgubirilor interne și forţele armate, adică poziţiile-cheie.
de război și a organizat întreţinerea Armatei Roșii. În
locul vechiului aparat de stat, au început organizarea SITUAŢIA ECONOMIEI În ţara care zăcea în ruine, era o
noii administraţii și a forţei armate „democratice”.
chestiune de bază punerea în funcţiune a economiei. Era
de importanţă vitală reînvierea transporturilor, restaÎMPĂRŢIREA PĂMÂNTULUI Măsura cea mai importantă bilirea parţială a căilor ferate, a podurilor, tocmai pentru
și de cel mai mare efect a Guvernului Provizoriu a fost ca industria să poată fi aprovizionată cu materii prime.
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Izvorul primordial al reconstrucţiei l-a constituit
dorinţa de viaţă a oamenilor, precum și uriașa dorinţă de a munci. În condiţii grele, cu preţul muncii
efectuate prin multiplicarea timpului de lucru, ţara
s-a pus repede pe picioare. În orașe, nu se puteau
obţine produse alimentare în schimbul banilor, astfel că populaţia a fost silită la schimbul direct de
produse. Intelectualii își schimbau bunurile mobile
existente – bijuterii, haine, produse industriale - iar
muncitorii schimbau produsele întreprinderilor lor, în
provincie, pe parcursul „mersului cu bocceaua”.
O povară însemnată (solicita cca 30% ale venitului
naţional) o reprezenta întreţinerea armatei ocupante
și transporturile, cu despăgubirile de război. Despăgubirea, în câteva cazuri, însemna demontarea și
transportul fabricilor, respectiv export de mărfuri.

/ 179

Lipsa de mărfuri și greutăţile reconstrucţiei au condus la devalorizarea monedei pengő, iar mai apoi, la
o totală pierdere de valoare. Populaţia ţării a suferit
inflaţia de cea mai mare dimensiune din istorie.
Rezultatele procesului de restabilire (bătălia cărbunelui, bătălia podurilor), frânarea consumului și credite
americane mai mici au creat, pentru august 1946,
condiţiile introducerii noii valute stabile, a forintului.
PCU a văzut importanţa politică a restabilirii economice, de aceea s-a grăbit să facă rost de poziţiile
de frunte din economie. A reușit să înfiinţeze o autoritate supremă de îndrumare a economiei, Consiliul
Superior Economic însușindu-și conducerea sa (Vas
Zoltán). Comuniștii au legat procesul de restabilire
tocmai de intensificarea controlului de stat, respectiv
de extinderea naţionalizării.

Arhiva
„Adunarea Naţională Provizorie s-a întrunit
pentru ca să existe cine, să acţioneze în
numele naţiunii maghiare, a statului maghiar! Delegaţii Adunării Naţionale Provizorii sunt aleșii poporului. S-au adunat
de pe teritoriul ţării eliberat de sub jugul german, prin reprezentarea comitetelor
naţionale cuprinzând forţele democratice patriotice, a sindicatelor, a corpurilor
industriale, a organizaţiilor sociale din agricultură și altele. Deci Adunarea Naţională
Provizorie aleasă liber, democratic, are dreptul și obligaţia de a ridica cuvântul în
numele totalităţii poporului maghiar! Prin formarea Adunării Naţionale Provizorii,
poporul maghiar, în sfârșit, poate decide el însuși asupra soartei sale.
Vrem o Ungarie democratică! Nu e voie să se repete, ca despre poporul maghiar să decidă, fără consultarea sa, aceia care în timpul unei generaţii, au condus
de două ori ţara către prăbușire. Ungaria trebuie să fie ţara poporului maghiar!
Asigurăm libertate, drepturi politice largi maselor muncitoare, tocmai pentru ca
să-și poată apăra interesele și să-și facă auzit cuvântul atunci când se iau deciziile
legate de problemele ţării.
Asigurăm inviolabilitatea proprietăţii private, ca bază a organizării noastre
Membrii Comisiei Aliate de Control la o mare
sociale și economice.
Vrem reforma pământului! Vom face să parvină pământ la multe sute de mii adunare a micilor agrarieni
de ţărani săraci și fără pământ, tocmai ca să sporim forţa naţională maghiară și
Care este legătura între fosă consolidăm pentru secole ordinea de stat democratică maghiară.” (Mesajul
tografie și ilustraţia repreAdunării Naţionale Provizorii către poporul maghiar, 21 decembrie 1944)
zentând componenţa Adunării
OCUPAŢIA SOVIETICĂ ȘI FORMAREA
GUVERNULUI PROVIZORIU

Reuniţi principiile politice de bază, respectiv promisiunile în privinţa viitorului
Ungariei care sunt formulate în cadrul documentului! Stabiliţi ce anume a dat
legitimitate Adunării Naţionale Provizorii! Explicaţi prin ce justificau în document
apariţia problemei agrare! [C]

16,8%

1

2

Naţionale Provizorii? [R]

6,3%

3
21,8%

35,1%

10,2%
5,1%
4,7%

PCU
PIMA

PSD
PNŢ

PBD
Fără de partid

Componenţa Adunării Naţionale Provizorii și a guvernării în anul 1945
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Sindicate

Stabiliţi care forţă politică era
determinantă în Adunarea Naţională! Explicaţi-i cauzele! Pe baza
cunoștinţelor deja însușite, oare componenţa Adunării Naţionale oglindea
real componenţa societăţii maghiare
contemporane, respectiv voinţa sa
politică? Argumentaţi-vă răspunsul!
[R]
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4

Sosirea prizonierilor de război în Gara de
Vest
Explicaţi în ce măsură numărul mare al prizonierilor de
război maghiari a limitat mișcarea
Ungariei în politica sa internă și
externă![R]

5

Precizaţi ce sarcini militare trebuia să îndeplinească
Ungaria pe baza documentului!
Stabiliţi în ce măsură s-au afirmat
în document interesele politice,
sociale, economice ale Ungariei!
Motivaţi-vă răspunsul! [C]

„(…) 1.a) Ungaria a încetat războiul purtat împotriva Uniunii
Sovietice și a celorlalte Naţiuni Unite, printre care Cehoslovacia și-a întrerupt toate relaţiile existente cu Germania și
a declarat război Germaniei.
b) Guvernul Ungariei se obligă să dezarmeze forţele
armate aflate pe teritoriul Ungariei și le predă în chip
de prizonieri de război. Guvernul Ungariei se obligă să îi
interneze pe cetăţenii germani. (…)
7. Guvernul și Comandamentul Suprem al Ungariei se
obligă ca, în calitate de obligaţie de război, să pună la
dispoziţia Comandamentului Suprem Aliat (Sovietic) toate
proprietăţile militare germane aflate pe teritoriul Ungariei
– incluzând și vasele flotei germane. (…)
12. Acele pagube, pe care le-a pricinuit Ungaria Uniunii
Sovietice, Cehoslovaciei și Iugoslaviei prin operaţiunile sale
militare și prin ocuparea teritoriului acestor ţări – Ungaria
le compensează Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei și Iugoslaviei. Pe lângă aceasta,
luând în consideraţie că Ungaria, nu numai că a încetat războiul împotriva Naţiunilor
Unite, ci a și declarat război Germaniei – (…) pagubele cauzate le compensează nu
în întregime, ci numai în parte. Această compensaţie se stabilește în 300 milioane
dolari americani, pe care îi amortizează în decurs de șase ani, în mărfuri (mașini,
vase fluviale, grâne, animale etc.).
18. Pe întreaga durată a armistiţiului, se instituie în Ungaria o Comisie Aliată
de Control, (…) sub președinţia reprezentantului Comandamentului Suprem Aliat
(Sovietic) și cu participarea reprezentanţilor Regatului Unit și ai Statelor Unite.
19. Hotărârile Arbitrajului de la Viena din 2 noiembrie 1938 și Dictatul de la
Viena din 30 august 1940 se declară a fi nule. (…)” (Convenţia de armistiţiu între
Puterile Aliate și Ungaria, 20 ianuarie 1945)

„(…) Consfătuirea reformei agrare s-a deschis la 10 martie
1945, în mod mixt, cu participarea membrilor guvernului și
a conducătorilor de partid. Înţelegerea era urgentă, tocmai
pentru ca să poată fi afișată, ca purtând data de 15 martie în calitate de decret
guvernamental nr. 600. (…)
Având în vedere starea explozivă și importanţa revoluţionară a problemei agrare,
comuniștii au pretins, pentru ei, portofoliul agriculturii în guvernul provizoriu. Astfel
a devenit Nagy Imre ministrul agriculturii. Îi conduceau două puncte de vedere:
pregătirea și executarea programului de reformă a agriculturii să se identifice cu
ei, dar în așa fel, ca în ciuda succesului său, să creeze o situaţie cât mai tulbure și
complicată, cu care mai apoi să poată deschide drumul colectivizării, pentru că,
neîndoielnic, acela le era ţelul final. (…) Eu eram adeptul Ungariei micilor proprietari. (…)” (Nagy Ferenc: Luptă în spatele Cortinei de fier, 1990)

6

ÎMPĂRŢIREA
PĂMÂNTULUI

7
Explicaţi de ce a fost de o
importanţă determinantă pentru partidul comunist discutarea
grabnică a chestiunii pământului!
Relevaţi de ce tocmai ideile radicale ale partidului comunist de
împărţire a pământului s-au afirmat în decret! Însumaţi pe baza
căror motive politice formulează
decretul, transformarea sistemului
de proprietate funciară! Stabiliţi
care putea fi suprafaţa maximă
a proprietăţii rămase, respectiv,
ce suprafaţă maximă de pământ
putea primi un solicitant, conform
decretului! [O]
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„§1. Scopul decretului e (…) să transforme în realitate visul de secole al agricultorului maghiar și să-i dea în proprietate dreptul său strămoșesc, adică pământul.
Lichidarea sistemului feudal de latifundii asigură transformarea democratică a
ţării și dezvoltarea viitorului, iar acordarea în mâna ţăranului a proprietăţilor moșierești deschide în faţa ţărănimii maghiare oprimate de secole, drumul înălţării
politice, sociale, economice și intelectuale. Realizarea reformei agrare este un
interes naţional vital, dar și o necesitate economică. După desfiinţarea sistemului
marilor proprietăţi, agricultura Ungariei se va sprijini pe mici proprietăţi puternice,
sănătoase și productive, care reprezintă domeniul privat, înregistrat cadastral, al
proprietarilor. (…)
§9. La răscumpărare, trebuie avută în vedere situaţia reală a proprietăţii din ziua
de 1 ianuarie 1944. Este necesar să fie calculate la un loc toate proprietăţile imobiliare aflate sub cultivare agricolă, legate de un proprietar. Despre exproprierea
pădurilor ordonă §19.
§10. În scopul împroprietăririi, în schimbul unei răscumpărări, trebuie folosite
proprietăţile de peste 100 iugăre cadastrale, respectiv în zona de 30 de kilometri
de la hotarul Capitalei, peste 50 iugăre cadastrale.
§11. Trebuie folosite în totalitate toate moșiile care trec de 1000 iugăre cadastrale. (…)
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§33. Pământul dat unei persoane îndreptăţite nu poate fi mai mare decât o
unitate de proprietate pe care o familie de agricultori o poate cultiva cu puterile
proprii. La stabilirea acesteia, trebuie luat în consideraţie situarea, calitatea și
ramura de cultură a proprietăţii ce urmează a fi împărţită.
§34. Pământul arabil și livada împreună, date unei persoane îndreptăţite, nu poate
trece de 15 iugăre cadastrale, iar grădina și via împreună de 3 iugăre cadastrale.”
(Decretul Guvernului Provizoriu despre împărţirea pământului, 17 martie 1945)

Unitatea
de proprietate
(iug.cad.)
0–5
5–10
10–20
20–50
50–100
100–200
200–1000
1000–3000
peste 3000
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Stabiliţi cum s-a schimbat,
după împărţirea pământului, repartizarea proprietăţilor
funciare! Explicaţi ce consecinţe
economice, sociale și politice au
avut schimbările! [R]

STRUCTURA DE FUNCŢIONARE A AGRICULTURII ÎN ANUL 1935 ŞI ÎN ANUL 1947
Relaţii de proprietate înaintea reformei agrare
Relaţii de proprietate după reforma agrară
Schimbare (%)
Proprietăţi
suprafaţa
suprafaţa
%
numărul suprafaţa
%
numărul
%
numărul
%
(iug.cad.)
(iug.cad.)
1 184 783 72,5
1 631 246 10,1
1 406 325 68,1
2 871 850 17,9
+18,7
+76,0
204 471 12,5
1 477 376
9,2
388 179 18,8
3 388 657 21,1
+84,9
+122,6
144 186
8,8
2 025 946 12,6
175 428
8,5
2 789 353 17,3
+21,9
+37,6
73 663
4,5
2 172 300 13,5
71 164
3,4
2 359 004 14,7
–3,3
+8,6
15 240
0,9
1 036 162
6,5
14 864
0,7
1 295 506
8,1
–2,4
+25,0
5 792
0,3
805 164
5,0
5 525
0,5
714 512
4,4
–4,6
–11,2
5 202
0,3
2 124 801 13,2
4 034
0,2
1 352 728
8,4
–22,4
–36,3
768
0,1
1 250 599
7,8
504
0,0
796 007
4,9
–34,3
–36,3
302
0,1
3 558 250 22,1
91
0,0
513 919
3,2
–69,8
–88,3

ALEGERILE DIN 1945
Explicaţi de ce, în Ungaria,
s-a format un guvern de
coaliţie! Reuniţi portofoliile obţinute de Partidul Micilor Agrarieni,
după formarea guvernului! Demonstraţi că partidul comunist a
ajuns să aibă o influenţă mai mare
în guvern, decât a fost aceasta
justificată de către rezultatele
electorale! [S]

60,2%

9

17,2%

16,9%
5,7%

PIMA

PCU

PSD

PNŢ

Proporţia mandatelor din parlament și componenţa guvernului după alegerile din 1945

Reţetă din presa vremii: mâncare de urzică
„Se aleg frunzele de urzică și se pun la fiert, în
apă fierbinte, cinci minute. Nu mai mult, pentru
că altfel pierd din conţinutul de vitamine. Se scurg pe-o sită, se macină
fin prin mașina de tocat carne, sau se pot trece prin sită. Se pregătește
un rântaș puţin prăjit (…), care se pune în urzicile măcinate, se sărează
potrivit, se pot condimenta și cu puţin piper pisat și se încinge bine. Toată
lumea o va mânca drept mâncare de spanac. Rântașul, natural – dacă
avem – putem să-l stingem cu lapte, în loc de apă sau cu zeamă de oase,
asta face, bineînţeles, mâncarea mai gustoasă. Putem însă să preparăm
mâncarea numai cu îngroșală în loc de rântaș, astfel economisim untura,
iar mâncarea va fi tot atât de
gustoasă.” (Kis Újság [Micul Ziar],
13 mai 1945)

10

SITUAŢIA
ECONOMIEI

Sfârșitul inflaţiei. Pe stradă se mătură
pengő-ul devalorizat și apare forintul
Colecţionaţi bani vechi de
la membrii familiei voastre!
Cum pot fi folosiţi banii ca sursă
istorică? Ce rol a jucat lichidarea
inflaţiei în reconstrucţia economiei? [C]
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8

11
Femei cu boccele la Budapesta, în primăvara
anului 1945
Stabiliţi despre ce condiţii
de viaţă depun mărturie
ilustraţia și reţeta! Motivaţi-vă
constatările! Explicaţi fundalul
economic și social al „mersului cu
bocceaua” și prezentaţi diferenţele dintre oraș și sat, în raport cu
inflaţia! [O]

12
13
14
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15

Aprecierea evenimentelor din 1945 este una din problemele cele mai controversate ale istoriei Ungariei din
secolul al XX-lea.
Este un fapt neîndoielnic că Ungaria, în urma luptelor duse de trupele sovietice, a reușit să scape de dominaţia germană și de cea a „Crucilor cu săgeţi” care pentru numeroși oameni însemna pericolul nemijlocit de
moarte. Nu se poate contesta nici faptul că, o dată cu victoria armatei sovietice, în ţară s-a făcut pace, s-a putut
ieși din adăposturi și s-a putut începe viaţa normală.
În același timp, trebuie să stabilim că trupele sovietice nu se purtau faţă de populaţie ca și eliberatori. În
timpul luptelor și după lupte, trupele sovietice nu au garantat nimănui siguranţa personală și securitatea averii.
Ungaria, după anul 1945, a ajuns în sfera de interes sovietică, iar asupra ţării s-a impus o asemenea orânduire
socială, pe care marea majoritate a populaţiei nu o voia.
Stabiliţi în ce măsură pierderile omenești depindeau
direct de evenimentele militare și,
eventual, cu ce alte cauze politicosociale se pot explica! [O]

16
17
PIERDERILE UNGARIEI
ÎN %
Reţeaua de căi ferate
40%
Parcul de vehicole
43–60%
feroviare
Industria grea
48,1%
Industria chimică
48%
Industria de confecţii
55,7%
Efectivul de vite cornute
44%
Efectivul de cabaline
56%
Efectivul de ovine
80%
Efectivul de porcine
79%
Averea naţională
40%

18

Budapesta în februarie 1945

19
20

„Din populaţia de 14,5 milioane, în al Doilea Război Mondial au pierit aproximativ
6,2%, adică cca 900 de mii de persoane. Dintre aceștia, putem aprecia la 340–360
de mii numărul soldaţilor și aproape 500 de mii al evreilor. (…) În prizonierat
sovietic, au ajuns cca 600 de mii, în majoritate militari, dar și cca 100–120 mii
persoane civile. Anglo-saxonilor li s-au predat 300 de mii.” (Romsics Ignác: Istoria
Ungariei în secolul al XX-lea. Budapesta, 1999)
„Maghiari!
Trupele Armatei Roșii, în timpul urmăririi inamicului, au pășit pe pământ maghiar.
Când Armata Roșie pășește pe teritoriul maghiar, ea nu este condusă de scopul
de a-i ocupa vreo parte, sau de a schimba ordinea socială prezentă a Ungariei.
(…)” (Proclamaţia Armatei Roșii către populaţia maghiară, 1944)
„(…) Odată cu lăsarea întunericului, orașul a trecut la odihnă, adică numai ar fi
dorit, pentru că rușii atunci începeau să activeze. Lumină electrică nu ardea, pe
străzile întunecoase ei vagabondau în haite și îi jefuiau pe toţi cei care le ieșeau
în cale. Nu cruţau viaţa omenească, grupurile prădătoare trăgeau imediat și mulţi
au murit în luptele banditești de seară și de noapte.
Nici casele nu ofereau protecţie, porţile baricadate le spărgeau sau le aruncau
în aer cu grenade de mână; dacă nu le reușea, sprijineau de perete o scară și se
căţărau pe geam. Altădată desfiinţau pasajele de necesitate din adăposturile
antiaeriene – autorităţile antiaeriene, prevăzătoare asigurau trecerea în pivniţele
vecine, ca locatarii să poată fugi, dacă deasupra lor se prăbușea casa: rușii au
descoperit curând pasajele și de acum încolo circulau nu pe străzi, ci în pivniţe.
Soldaţii care pătrundeau pe poartă, prin geamurile de la etaj sau prin pivniţe, se
aruncau pe femei și jefuiau locuinţele. Noaptea era umplută, timp îndelungat, de
zgomotul ţipetelor și a focurilor de armă, strigându-se după patrulă; și noi eram
pregătiţi în fiecare noapte pentru împiedicarea sau respingerea invaziei. Armata
Roșie a ocupat Budapesta în 45 de zile, dar asediul a ţinut mult mai mult; lupta
fiecărui soldat sovietic a fost propria luptă pentru pradă, pentru femeie.”
(Kovács Imre: Ocuparea Ungariei, 1979)
„Ţărănimea își salva cum putea valorile: au îngropat grâul, vinul, cartofii, au ascuns în pădure
vaca, porcul, calul, au înnegrit cu funingine faţa
fetelor, le-au mascat în bătrâne, așa cum bărbaţii
tineri și-au lăsat barbă, de teamă. Se arătau a fi
oameni bătrâni pentru că se zvonea că rușii adună
și duc cu ei bărbaţii mai tineri. Această veste era
adevărată – dar îi duceau nu numai pe tineri, ci
în general pe toată lumea care le ieșea în cale. O
cunoștinţă de a mea, om de șaizeci de ani, traversa
grăbit, în pantofi și halat de casă, strada din Buda
tocmai eliberată de asediu, când un rus l-a invitat
prietenos la »puţină muncă«; ca mulţi alţii, s-a trezit
la Ekaterinburg și doar după doi ani de zile a ajuns
acasă.” (Márai Sándor: Pământ, pământ!…)

21

Dezbateţi cine sunt răspunzători pentru distrugerea ce se
poate vedea în ilustraţii! [O]
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Colecţionaţi, pe baza amintirilor de familie, evenimente și întâmplări din anul 1945! Care sunt cele
mai importante diferenţe între proclamaţia Armatei
Roșii și conţinutul amintirilor scriitoricești? Explicaţi
motivele posibile ale diferenţelor! [O]
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33. Edificarea dictaturii
LUPTE POLITICE INTERNE – TACTICA SALAMULUI Cele
mai importante forţe politice erau de acord cu faptul
ca forma de stat a Ungariei să fie republica. După proclamarea republicii (1 februarie 1946), parlamentul l-a
desemnat pe prim-ministrul Tildy Zoltán ca președinte
al republicii, iar conducerea guvenului a preluat-o
Nagy Ferenc, de asemenea mic agrarian. (Președintele
republicii avea, în primul rând, un rol reprezentativ).
Dar, în afara formei de stat, aproape în toate problemele s-a desfășurat o luptă ascuţită între PIMA și
PCU. Micii agrarieni au avut o tentativă de a obţine loc
în aparatul de stat, în proporţia conformă rezultatelor
electorale, respectiv, de a ţine schimbările în cadrele
democraţiei burgheze. Partidul comunist dorea să-și
asigure, ba mai mult, să-și lărgească poziţiile de putere. În interesul acesteia, s-a străduit să tulbure baza
politică a democraţiei burgheze, și astfel să devină
posibilă o preluare de putere de colorit democratic. În
luptele pentru putere, a folosit abil masele, instrumentele demagogiei și intimidării. Tactica sa era câștigul
de teritoriu cu pași mărunţi. Adversarii – datorită superiorităţii de putere izvorând din prezenţa Armatei
Roșii – și-i respingea gradat, despărţind de partidele
rivale noi și noi grupuri, periculoase pentru ei,
realmente „tăindu-le în felii”. (Asta se numea tactica
salamului.) În cadrul partidelor, contând drept adversari politici, s-au format așa-zisele grupuri de stânga,
ai căror membri nu treceau în partidul comunist, ci își
dezorganizau din interior partidele, adică sprijineau
politica comunistă.
La iniţiativa PCU, s-a constituit Blocul de Stânga
(martie 1946) cu participarea PCU, al PSD și al PNŢ. Ei
au pornit un atac împotriva dreptei de mici-agrarieni,
afirmând faptul că sunt gata să colaboreze numai cu
micii agrarieni democratici (de stânga, în interpretarea
lor). Mai apoi, exploatând faptul că micii agrarieni au
vrut să examineze prejudiciile suferite în decursul
împărţirii pământului de către ţăranii mijlocii și avuţi,
PCU a făcut ca, pe străzile Budapestei, să demonstreze
o masă de mici proprietari, sub lozinca „Nu restituim pământul!” (martie 1946). Rezultatul nu s-a lăsat așteptat.
Kovács Béla, ministru aparţinând micilor agrarieni, a
demisionat, iar partidul și-a exclus douăzeci de membri.
Aceștia, sub conducerea lui Sulyok Dezső, au format
un nou partid (Partidul Libertăţii Ungare). S-a reușit
să se taie din nou o felie din salamul alegoric.
După aceasta, atacurile împotriva micilor agrarieni
s-au permanentizat. În administraţia publică, s-a efectuat o acţiune de »listă B«, eliberându-se din funcţie
zeci de mii de persoane tocmai pentru ca baza micilor
agrarieni să se reducă. Când a fost împușcat un soldat
sovietic, ministrul de interne comunist Rajk László a
interzis organizaţiile civile, de la străjeri până la cercurile
de filateliști, dând o nouă lovitură forţei de rezistenţă
a societăţii burgheze. Micii agrarieni, în interesul organizării ţărănimii, doreau să înfiinţeze reprezentanţe
ţărănești de interes pe modelul sindicatelor și, întrucât
PCU nu putea împiedeca aceasta, Comisia Aliată de
Control a interzis discutarea parlamentară a problemei.
Sub influenţa tacticii salamului, majoritatea parlamentară și influenţa micilor agrarieni s-a redus
continuu, începând să-și piardă caracterul de partid
colector, căruia îi datora victoria din 1945.
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PACEA DE LA PARIS În februarie 1947, la Paris, a venit
rândul semnării tratatului de pace care încheia al Doilea
Război Mondial. Guvernul maghiar își legase speranţe
serioase de reglementarea lucrurilor. Se credea că ţara
își recâștigă suveranitatea, trupele sovietice se retrag,
iar astfel forţele democraţiei vor fi în măsură să lupte
cu succes vizavi de partidul comunist. Așteptările nu
s-au împlinit pentru că trupele sovietice, referindu-se
la ocupaţia austriacă, au decis să rămână.
În probleme de teritoriu, se spera în primul rând
la menţinerea teritoriilor de lângă graniţă, recâștigate de la România, dar nici aceste așteptări nu s-au
îndeplinit. Pacea, în fond, a reașezat frontierele de
la Trianon, ba mai mult, la cerere cehoslovacă, alte
trei sate maghiare au fost atașate Cehoslovaciei (capul
de pod de la Bratislava).
Tratatul de pace, în privinţa problemei minorităţilor,
era mai defavorabil decât Pacea de la Trianon. După
ce politica nazistă s-a folosit de protecţia minoritară, Uniunii Sovietice i-ar fi fost incomodă susţinerea
ei, motiv pentru care a fost anulată. Astfel, situaţia
minorităţilor a devenit o problemă internă a ţării,
într-o asemenea perioadă în care se evacuau milioane de oameni, iar mulţi dintre ei erau ridicaţi de pe
pământul lor natal.
ZDROBIREA PARTIDULUI MICILOR AGRARIENI În
anul 1947, la presiunea Cominformului, PCU a dorit
să accelereze procesul de tranziţie. Întrucât internele
și poliţia erau în mâna comuniștilor, prin deformarea
și exagerarea conștientă a faptelor, ei au pus la cale
un complot antistatal în care i-au amestecat pe o
parte a politicienilor din grupul micilor agrarieni. Pe
cei mai mulţi dintre ei i-au arestat. Secretarul general al Partidului Micilor Agrarieni, Kovács Béla, nu
a putut fi intimidat, motiv pentru care politicianul a
fost ridicat de către soldaţii ruși (februarie 1947). Pe
prim-ministrul Nagy Ferenc în timpul șederii sale
în Elveţia, l-au acuzat de participare la complot, iar
prin șantaj cu băieţelul său rămas în ţară, l-au silit
să demisioneze.
ALEGERILE DIN 1947 În anul 1947, PCU a considerat
că este momentul potrivit pentru acapararea puterii.
Astfel, având colaborarea prim-ministrului Dinnyés
Lajos, mic agrarian de stânga plasat în locul lui Nagy
Ferenc, s-a reușit forţarea noilor alegeri.
Din cauza zdrobirii Partidului Micilor Agrarieni cu
caracter de partid colector, forţele opuse comuniștilor
au pornit în alegeri în mai multe partide. PCU, după o
propagandă electorală zgomotoasă la alegeri, nu s-a
dat înapoi nici de la frauda electorală. Pe activiștii
comuniști – mai mult tineri fanatici – i-au așezat în
camione, iar aceștia cu biletele albastre asigurate
pentru cei aflaţi departe de domiciliu, au votat lista
partidului comunist în mai multe locuri. (Alegerea era
pe liste, se putea vota nu pe deputaţi, individual, ci
pe partide.) Votul, de mai multe zeci de mii, obţinut
prin fraudă nu influenţa rezultatele electorale, dar
relaţiile politice sunt bine caracterizate de faptul că
cei din gruparea comunistă au nimicit, sub pretextul
fraudei, mandatele Partidului Independenţei Ungare
care a primit aproape 670 000 voturi.

10/2/07 10:00:40 PM

184 / IV. Lumea bipolară
La alegeri, PCU, în ciuda situaţiei date, în comparaţie cu anul 1945, și-a putut spori rezultatele doar
cu 5,4%. Cu aceasta, a devenit cel mai mare partid,
dar forţele democratice burgheze – împreună cu
micii agrarieni – au rămas chiar și așa în majoritate.
Evenimentele însă au dovedit din nou că alegerile
au fost doar o recuzită într-o piesă de teatru. Forţele
democratice nu puteau ajunge la putere, astfel că PCU,
PSD, PIMA și PNŢ au format guvernul, în care, după
regulile democraţiei, PCU era forţa conducătoare.

celorlalte partide comuniste din centrul Europei, și
comuniștii maghiari au primit instrucţiuni pentru
executarea mai rapidă a trecerii la regimul comunist.
La început, s-au unit două partide muncitorești, PCU
și PSD, aparent în mod democratic; e adevărat, i-au
exclus mai întâi din Partidul Social-Democrat pe conducătorii declaraţi de dreapta (de ex. pe Kéthly Anna).
Partidul unic muncitoresc constituit în anul 1948, cu
program și conducere comunistă, Partidul celor
ce Muncesc din Ungaria (PMU) a lichidat în scurt
timp sistemul multipartit, și a introdus dictatura
comunistă deschisă. De aceea, comuniștii care și-au
însușit puterea, au numit, în scurt timp, anul 1948 ca
fiind anul schimbării.

„ANUL SCHIMBĂRII” În anul 1947, fundalul politic
internaţional s-a schimbat; conducerea sovietică s-a
decis pentru o transformare mai radicală. Asemenea

Arhiva
1

2

3

4

„1946. NAŢIONALIZAREA UZINELOR
1 Decembrie. La iniţiativa PCU, ca parte a programului de
stabilizare a guvernului, au ajuns în administrare, odată
cu 1 decembrie 1946, cinci dintre cele mai importante uzine ale industriei grele:
Uzina de Oţel și Metalurgie Weiss Alfréd, Uzina Siderurgică Rimamurány-Salgótarján, Fabrica Ungară de Vagoane și Mașini din Győr, precum și cele trei fabrici Ganz:
Ganz-Mavag, Uzinele de Electricitate, Uzinele de Vagoane și Macarale. Prin acest act,
s-a preluat controlul asupra 100% din producţia metalurgică, mai mult de 60% din
industria siderurgică și metalurgică, mai mult de jumătate din producţia de mașini,
și o parte a industriei ușoare și chimice, toate destinate unor interese diverse. În
același timp cu aceasta, s-au mai naţionalizat și electrocentralele cu capacitate
de douăzeci de mii de kilovoltamperi sau altele mai mari. Astfel, la sfârșitul anului
1946, aproape 150 de mii de muncitori, 43,2% dintre cei angajaţi în industrie și
Explicaţi cum au afectat pier- minerit, au lucrat în întreprinderi de stat.” (Cronica maghiarilor, Officina Nova, 1996)
„PREJUDICIILE BISERICII CATOLICE Din proprietăţile bisericii catolice care însumau
derile materiale activitatea
bisericii! Pe baza căror motive s-a 862.704 iug. cad., în decursul reformei agrare, s-au luat 765.684 iug. cad.; pentru
recurs la restrângerea organiza- proprietăţile bisericești expropiate nu s-a primit răscumpărare. La mijlocul lui iunie,
ţiilor bisericii catolice? Clarificaţi pe Bulevardul Teréz din Budapesta, în împrejurări până azi neelucidate, au fost
în ce măsură au servit acești pași împușcaţi soldaţi sovietici. Ca urmare a acţiunii împotriva presupușilor atentatori,
scopurilor politice ale partidului Comisia Aliată de Control a pretins dizolvarea celor mai multe organizaţii catolice
comunist! [O]
de masă și de tineret (KALOT, KALÁSZ, Asociaţia Tinerilor, Foederatio Emericana,
organizaţii creștin-socialiste etc.).” (Cronica maghiarilor, Officina Nova, 1996)

A Precizaţi care uzine ale
industriei grele au fost naţionalizate la sfârșitul anului 1946!
Explicaţi care factori au făcut
posibilă naţionalizarea rapidă!
Explicaţi ce consecinţe sociale
și economice a avut aceasta!
Explicaţi în ce măsură au ajutat
naţionalizările, pe durată scurtă
și lungă, scopurile politice ale
partidului comunist! [R]

Stabiliţi împotriva cărui partid s-a îndreptat, în primul
rând, tactica salamului! Specificaţi
câteva metode și instrumente
caracteristice pentru tactica salamului! Explicaţi ce relaţii politice
au creat posibilitatea aplicării
eficace și de succes a acestei
tactici! [O]

Precizaţi în cazul Partidului Micilor Agrarieni, care
câștigase mai mult de 50% din
voturi, pe care nivel nu s-a putut
reprezenta, ţinând cont de această
proporţie! În afară de comuniști,
pe baza alegerilor, care puteri
politice au obţinut o forţă mai
mare decât era justificat! De ce
a fost posibil, fără conflicte prea
mari, scoaterea Partidului Micilor
Agrarieni din poziţia sa de forţă,
câștigată la alegeri! [R]
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LUPTE POLITICE INTERNE
– TACTICA SALAMULUI
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comunişti
(1949–52)
reprezentanţii
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(1945)

reprezentanţii
partidului ţărănesc
(1948–50)
reprezentanţii
social-democraţi
(1948–50)

ministere

PCU

reprezentanţii
opoziţiei burgheze
(1947)

reprezentanţii
reprezentanţii
bisericii
partidului micilor
(1945–48)
agrarieni (1946–48)

primarii oraşelor
judeţene

PSD

poliţie

PNŢ

Tactica salamului

prefecţi de judeţe

În afară de partid

PIMA

Participarea partidelor la poziţiile de putere, în primăvara anului 1946
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„(…) Rákosi a început „tactica salamului” (nașul este Pfeiffer Zoltán) cu
care voia să restrângă puterea partidului micilor agrarieni sub patruzeci
la sută, tocmai pentru ca portofoliul de premier să revină Blocului de
Stânga, mai bine zis, comuniștilor: astfel, preluarea puterii nu ar mai
avea piedică. (…)
Ofensiva împotriva Partidului Micilor Agrarieni s-a lărgit prin formarea
Blocului de Stânga. Cele trei partide strânse în bloc au făcut apel, întro declaraţie comună, la Partidul Micilor Agrarieni pentru îndeplinirea
anumitor revendicări. (…)
Caracterul politic al revendicărilor nu a lăsat nici o îndoială asupra
faptului că scopul este reducerea majorităţii parlamentare a Partidului
Micilor Agrarieni. Blocul de Stânga cerea îndepărtarea a 80, grupa „O”
a 36 deputaţi din 245. (…)
Sub pretextul »atentatelor« împotriva Armatei Roșii, NKVD-ul s-a
amestecat chiar și deschis în investigarea problemei politice; nimeni nu
s-a mai simţit în siguranţă, oamenii dispăreau unul după altul, printre ei
și deputaţi (Fillér László), de nu le-am auzit nici de veste. S-a schimbat Pancarte la demonstraţia organizată de către Blocul de
și fraza; după »fasciști« acum îi prigoneau pe »reacţionari«, dar cu o in- Stânga
terpetare asemănătoare, largă.” (Kovács Imre: Ocuparea Ungariei, 1979)

Enumeraţi lozincile și constatările demagogice lansate de către Partidul Comunist
în lupta politică împotriva Partidului Micilor
Agrarieni! Prezentaţi conţinutul de adevăr al
lozincilor precum și minciunile/neadevărurile
din ele! [C]

Explicaţi de ce a putut să intervină eficient Blocul de Stânga, împotriva Partidului Micilor Agrarieni! Cu ce acţiuni politice a ajuns la
rezultate? Explicaţi de ce s-a dovedit a fi un instrument eficace în mâna
Partidului Comunist etichetarea adversarilor politici cu „fasciști” sau
„reacţionari”! [O]

5
6

7

„(…) Domnul Molotov a spus că majoritatea locuitorilor
PACEA DE LA PARIS
Transilvaniei este una românească, deși acolo trăiesc mulţi
maghiari și puţini germani. Aceste naţionalităţi se amestecă temeinic și e important
de trasat o asemenea linie de graniţă care nu ar lăsa mulţi români în Ungaria și
mulţi maghiari în România. A citat scrisoarea domnului Millerand, președintele de
atunci al Conferinţei de Pace de la Paris, pe care acesta a adresat-o în aprilie 1920
conducătorului delegaţiei maghiare. Suna aproximativ așa: »Graniţele stabilite pentru
Ungaria prin Tratatul de Pace de la Trianon s-au născut după studierea temeinică a
relaţiilor etnice și a tendinţelor de acest gen din Europa Centrală. « Este de notorietate că realipirea Transilvaniei la România în 1919 [așa] s-a întâmplat cu aprobarea
guvernelor Statelor Unite, Marii Britanii și Franţei. Guvernul sovietic a fost de acord
cu această decizie. Hitler nu a fost de acord și a invalidat-o. Deci este obligaţia lor
de a invalida decizia lui Hitler și de a valida din nou propria lor decizie.” (Procesul
verbal al consiliului miniștrilor de externe ai marilor puteri victorioase, 1945)

Evidenţiaţi principalele contradicţii dintre caricatură și text! Reuniţi
din text și din caricatură, elementele
care servesc la inducerea conștientă în
eroare (manipulare) a publicului! [C]

Caricatură despre tratativele de pace de la Paris
Molotov: Dar domnilor oberchelneri, pentru că
săracul Magyar Miska s-a trezit târziu, vreţi să-l
faceţi să plătească întreaga consumaţie?

Ce argumente aduce Molotov pentru restabilirea graniţelor de la Trianon? Căror
factori nu le dă atenţie? [R]
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Propunerile de graniţă ale comisiei

Precizaţi, pe baza hărţii,
faţă de frontierele din
prezent, care orașe mari ar fi
rămas sub autoritatea Ungariei!
În ce măsură a luat în consideraţie propunerea americană
hotarele etnice! Explicaţi de
ce la Conferinţa de Pace de la
Paris, nu a apărut punctul de
vedere reprezentat de către
americani! [O]

9
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10

11

Stabiliţi, pe baza discursului
ministrului de externe, pe
ce principii era edificată politica
externă! Evidenţiaţi ce pretenţii
teritoriale a formulat la conferinţa
de pace și adunaţi motivele care
apar în discurs! Explicaţi ce cauze
au avut rol determinant în faptul
că exigenţele teritoriale ale Ungariei nu au fost luate în seamă la
conferinţă! [O]

„Ungaria democratică respinge politica agresivă a revizionismului și exprimând
adevăratele sentimente ale poporului maghiar, dorește să trăiască în pace și
înţelegere cu toţi vecinii. (…)
Acea dorinţă, ca toţi maghiarii să trăiască în interiorul graniţelor unui stat naţional, trebuie privită ca fiind îndreptăţită, însă e neîndoielnic că realizarea acestui
plan se lovește de greutăţi geografice și politice greu de înlăturat. (…)
Din păcate, trebuie să constat că, pe la noi, a aparţine de vreo minoritate naţională adeseori înseamnă nu numai o cetăţenie diferită, ci lipsirea de exercitarea
drepturilor omului, iar în parte de asigurările demnităţii umane. (…)
Intenţiile marilor puteri învingătoare părea să le pot citi din textul tratatului român de armistiţiu. Conform paragrafului 19 al acestui tratat, Transilvania
»adică partea sa mai mare« i se cuvine României. Luând ca bază acest text, am
intervenit doar cu cerinţe modeste. Din teritoriul transilvănean de 103 000 km2
care aparţineau Ungariei înainte de Primul Război Mondial, am cerut restituirea a
doar 22 000 km2, în speranţa că aceasta este rezolvarea care asigură înţelegerea
dintre cele două popoare. Astfel, în interiorul graniţelor României, ar rămâne tot
atâţia maghiari câţi români ar ajunge în teritoriul maghiar. Prin aceasta, ambele
popoare ar avea interese identice legate de rezolvarea mulţumitoare a problemei naţionale, iar ca rezultat al acesteia, s-ar putea asigura și o largă autonomie
teritorială pentru minorităţile care trăiesc dincolo și dincoace de graniţă. (…)”
(Discursul ministrului de externe Gyöngyösi János la Conferinţa pregătitoare de pace
de la Paris, 14 august 1946)

Precizaţi ce concepte penale
formulează legea! Explicaţi
de ce adoptarea legii a putut
ajuta preluarea puterii de către
comuniști! [R]

„§1.(1) Este pasibil de pedeapsă pentru crimă, cel care comite
o faptă, iniţiază, conduce sau susţine material substanţial o
mișcare sau organizaţie, îndreptată spre răsturnarea ordinii
de stat democratice sau a republicii democratice, definite
conform articolului de lege 1946: I.
(2) Comite crimă și cel care ia parte activă, sau facilitează mișcarea sau organizarea de la aliniatul (1).
§2. Comite crimă cel care:
a) instigă la schimbarea ordinii de stat sau a republicii definite la §1.
b) aţâţă împotriva afirmării libertăţii, egalităţii cetăţenești sau la ură naţională, rasistă sau confesională, sau comite alte fapte potrivite pentru stărnirea acesteia.
§3. Comite culpă cel care proslăvește vreo crimă de război împotriva poporului sau vreo acţiune definită în prezenta lege, respectiv elogiază pe cel care a
săvârșit-o.
§4. (1) Comite culpă cel care, în prezenţa a două sau mai multe persoane, susţine, răspândește un asemenea fapt real sau un fapt ireal în așa fel, încât să fie
potrivite pentru a trezi dispreţ faţă de ordinea de stat sau republică definite prin
§1 aliniat (1), sau să-i știrbească aprecierea.
§10. (1) Pedeapsa acţiunilor definite la §1. (1) și §5. este moartea sau munca
forţată pe viaţă; în cazul incapacităţii fizice, temniţă pe viaţă sau muncă silnică, a
cărei cea mai scurtă durată nu poate fi mai mică de cinci ani; în cazul incapacităţii
fizice de temniţă de la cinci la cinsprezece ani.
(5) În cazul crimelor definite în prezenta lege ca pedeapsă colaterală, în toate
cazurile trebuie aplicată pierderea funcţiei și suspendarea exercitării drepturilor
politice.” (Legea VII din anul 1946 despre apărarea, prin dreptul penal, a ordinii de
stat democratice și a republicii)

12

13

Kovács Bélá, președintele Partidului Micilor
Agrarieni. Momentul arestării sale constituie
astăzi ziua aniversară a victimelor dictaturii
comuniste.
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ZDROBIREA
PARTIDULUI MICILOR
AGRARIEINI

„În decembrie 1946, prim-ministrul Nagy Ferenc și Kovács Bélá, secretarul general
al Partidului Micilor Agrarieni, au primit informaţii particulare cum că la Secţia
militar-politică au fost transportaţi doi oameni, inginerul Arany Bálint și diplomatul
Szentiványi Domokos, care mai înainte a fost legătura dintre Moscova și Guvernul
Naţional Provizoriu. Când prim-ministrul l-a chemat la sine pe ministrul apărării, a
reieșit că acela nu știa nimic despre arestările operate de către una dintre secţiile
propriului minister. Nagy Ferenc l-a chemat și pe Pálffy (conducătorul secţiei militarpolitice) și, în prezenţa ministrului său, l-a tras la răspundere de ce nu a raportat
cazul lui Bartha? Generalul s-a apărat – zice-se – că încă nu are suficiente informaţii,
dar poate raporta cu siguranţă că au dat de urmele unei conspiraţii. Nagy Ferenc
a pus întrebarea direct: s-a conspirat împotriva constituţiei și a ordinii democratice? Pálffy, încurcat, a susţinut că asemenea întrebare nu s-a adresat arestaţilor,
dar precum a spus, este vorba probabil de o conspiraţie împotriva democraţiei,
pentru că altfel de ce s-ar fi coalizat? La indicaţia premierului, ministrul apărării
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Bartha, pentru clarificarea răspunsului neclar al lui Pálffy, i-a vizitat pe arestaţi!
Însă garda nu l-a lăsat pe propriul ministru la deţinuţi.
Sfârșitul istoriei a fost acela că Bartha a vrut să-l tragă la răspundere pe Pálffy
și a dat instrucţiuni colonelului Pórffy György, care era pe atunci comandantul
orașului Budapesta, pentru arestarea lui Pálffy. Pórffy a răspuns ministrului că el, în
asemenea caz, acţionează numai la indicaţia Partidului Comunist Ungar, iar acest
ordin nu-l execută. După aceasta, a intervenit și Rákosi, apărându-l pe Pálffy. La
început, Nagy Ferenc nu a cedat și a menţinut investigaţia ordonată împotriva
lui Pálffy. Atunci a apărut la el generalul sovietic Kondratov, ofiţerul politic al Comisiei de Control și a comunicat că s-a întâmplat o regretabilă eroare, pentru că
interpretul a tradus greșit cuvintele sale adresate lui Pálffy, de aceea investigaţia
disciplinară trebuie întreruptă. (…)” (Kubinyi Ferenc: Cea mai mare felie a salamului.
Despre procesul Comunităţii Ungare. Kapu, 4/1988)
„Pentru noi, această conspiraţie are o uriașă importanţă, pentru că nu face decât
să confirme în detalii și în întregul său tot ceea ce am propagat noi până acum,
dar și pentru aceea că reacţiunea vrea să se afirme prin Partidul Micilor Agrarieni.
Pentru noi, acum important e nu numai să demascăm, ci și să stârpim această
conspiraţie, iar conducătorii ei să fie pedepsiţi corespunzător. Important este să și
tragem din ea învăţămintele politice maxime ca să demascăm influenţele politice
reciproce ale reacţiunii și ale aripii drepte a Partidului Micilor Agrarieni. (…) De
aceea, importanţa acestei conspiraţii este mare și influenţează puternic întregul
mers al strategiilor luate în plan pe anul 1947. Aceasta este o asemenea piatră
grea, care acum încă zboară și nu se știe unde se va opri. Vom avea grijă ca efectul
său să fie maxim.” (Rákosi, Despre chestiunea Comunităţii Ungare, 1947)

„Kovács István: Să nu fie tovarășii exagerat de respectuoși
faţă de lege!
Trebuie excluși vreo 7-800 de mii de oameni din dreptul
la vot, aceștia sunt în plus faţă de cei pe care-i șterge legea din lista de alegători.
Cum arată asta pe judeţe? În fiecare circumscripţie electorală (sunt 16 în total)
trebuie eliminaţi de atâtea ori o mie de reacţionari, câţi candidaţi sunt în judeţ.
În circumscripţia Csongrád și Cenad, de exemplu, sunt 36 candidaţi. Acolo deci
trebuie scăpat de 36.000 de reacţionari. Să nu excludeţi mai puţini decât am zis,
ceva mai mult se poate. (…)
Szirmai István: sarcina noastră este să restrângem tabăra de votanţi a reacţiunii.
(…) Comuniștii care lucrează în comisiile de înscriere pot să ceară prezentarea
a diferite acte înainte de a refuza dreptul la vot. (…) de exemplu comisia de înscriere îl poftește să dovedească faptul că nu a fost membru în ceva; poate cere
deci orice documente. Procurarea documentelor solicitate cere timp și trebuie
făcut demersul (…) în acest fel, se pot exclude mase importante. Votanţii vor fi
mai puţini, iar așa crește proporţia de procente a partidului nostru.
Va mai fi un ajutor de la Ministerul de Interne. Pe foile de evidenţă, vor pune
deosebit de multe întrebări și întrebări complicate. Printre întrebări neapărat vom
găsi motivul eliminării.” (Codice etic electoral comunist, 1947)
ALEGERILE DIN 1947
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Componenţa parlamentului și guvernului după alegerile din anul 1947
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Folosind textul, precizaţi ce
rang politic și militar au persoanele care apar menţionate în
cadrul său! Stabiliţi unde și în ce
măsură a fost prejudiciat dreptul
de control al guvernării! Care
forţă politică avea cea mai mare
influenţă asupra muncii poliţiei!
Dezvăluiţi rolul forţelor militare
sovietice în luptele politice! [C]

Stabiliţi în ce scop a vrut
Rákosi să folosească procedura de investigaţie pornită
împotriva Comunităţii Ungare!
Evidenţiaţi cum s-au realizat scopurile politice ale lui Rákosi și
explicaţi ce legătură este între
sursa textuală și ilustraţie! [O]

14

Ce puncte de vedere i-au
condus pe cei care au redactat „codicele etic”? Stabiliţi ce
caracteristici ale epocii se pot citi
în cadrul sursei! [R]

15

Precizaţi de câte locuri de
deputaţi dispuneau, așa-zisele partide burgheze, în parlamentul din anul 1947 și stabiliţi
ce procent însemna aceasta din
totalul mandatelor! Stabiliţi, din
punctul de vedere al Partidului
Comunist, în ce măsură a fost
succes și în ce măsură a fost
insucces rezultatul voturilor din
1947! Explicaţi, dincolo de fraudele electorale, ce factori au
jucat un rol în faptul că Partidul
Comunist a primit cele mai multe
voturi! Prezentaţi, în ce măsură
componenţa guvernului a oglindit
raporturile de forţe din parlament
și așteptările sociale! [C]

16

17
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Perioada dintre 1945-1947, o parte a istoricilor o caracterizează, la unison, pozitiv, ca democraţie progresistă,
cu motivarea că s-a reușit lichidarea relaţiilor feudale de stări de dinainte de al Doilea Război Mondial, a aranjamentului statal pe principii de autoritate, conservator și naţionalist și s-au născut relaţii politice burghezodemocratice. În opoziţie cu acestea, mai mulţi istorici consideră că, în Ungaria, apariţia armatei sovietice nu a
adus relaţii democratice, ci o nouă dictatură, care practic s-a format în 1945, iar procesul ţinând până la 1947,
se poate interpreta nu ca experiment democratic, ci drept camuflare a adevăratei dictaturi.

18

„Democraţia maghiară este în criză. Este în criză pentru că trăiește în teamă. O
chinuie două feluri de temeri: se teme de dictatura proletariatului și se teme de
reacţiune. Motive obiective nu îi justifică nici una dintre temeri: în Ungaria, toţi
aceia, care vor dictatură proletară și toţi aceia, care vor întoarcerea reacţiunii,
sunt în minoritate infimă și nici forţele externe nu ar privi cu plăcere nici una
dintre turnuri.
(…) cine vrea să facă din Ungaria un stat membru sovietic este trădător; cine
vrea să restaureze Habsburgi în Ungaria și acela este trădător. Trădător e și acela
care încearcă să așeze Ungaria în faţa acelei false alternative că poate alege numai
între acestea două; acela e de două ori trădător, pentru că, între acestea două,
există al treilea, singurul drum corect, adică posibilitatea unei Ungarii echilibrate
în interior, dar ducând o politică de reforme radicale, democratice, independente
și libere.” (Bibó István: Criza democraţiei maghiare, 1945-1949)

19

„Principalele elemente ale istoriei Ungariei între 1945 și 1990 le-a determinat
Uniunea Sovietică. Deși nu cunoaștem încă toate detaliile intenţiilor și a rolului
jucat în diverse perioade de către Kremlin, tendinţa de bază a conducerii de la
Moscova – sovietizarea Ungariei și degradarea sa la calitatea de stat satelit – este
și așa destul de evidentă. De aceea, aprecierea activităţii armatei sovietice din
Ungaria între 1944-1945 ca fiind »eliberatoare« – chiar dacă la sfârșitul dominaţiei
germane și a „Crucilor cu săgeţi” mulţi așa au trăit-o subiectiv – este fără de temei
sau măcar e foarte discutabilă.” (Ungváry Krisztián, Rubicon, 2001/10 – 2002/1)
„Frontul popular a fost o alternativă istorică reală și lichidarea partidelor de
coaliţie, a organelor populare și altor forme și instituţii democratice nu a fost
nicidecum istoricește inevitabilă. Controversele legate de sistemul multipartit
s-au încheiat și în partidul comunist ungar doar între anii 1948-49.” (Huszár Tibor,
îl citează Rubicon 2001/10 – 2002/1.)

20

„A numi perioada de tranziţie dintre 1944-1949 »democraţie populară« sau
»anii de coaliţie«, cum a făcut-o în general istoriografia maghiară din deceniile
trecute, este, prin urmare, un asemenea eufemism care lasă la o parte tocmai
esenţa și direcţia transformării. Întâmplarea că mulţi nu au prevăzut asta, iar alţii
nu au trăit-o așa, nu schimbă faptul că scopul Uniunii Sovietice și a comuniștilor
maghiari a fost, de la început, sovietizarea ţării.” (Romsics Ignác: Istoria Ungariei
în secolul XX. Editura Osiris, 1999)

21

22

Reuniţi cele mai importante constatări ale diverselor
aprecieri! Dezvăluiţi cu ce motive
își sprijină autorii unele păreri!
Stabiliţi dacă se poate evidenţia
o „reţetă comună”, un „plan de
execuţie comun” în procesul lichidării democraţiilor burgheze!
Explicaţi ce rol au jucat în forţarea
schimbărilor comuniștii moscoviţi, respectiv Comisia Aliată de
Control! [O]
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„Modelul politic importat: O particularitate caracteristică a comunităţii statale și
politice existente între 1948-1990, numite »statele socialiste europene« a fost: în
teritoriile eliberate și ocupate de către Uniunea Sovietică, au introdus un sistem
politic având aceeași poziţie ideologică de bază. De asemenea, o particularitate
a sistemului politic al spaţiului este aceea că: aceste sisteme nu s-au format ca
rezultat al dezvoltării organice a unor ţări sau a zonei, ci formau un model politic
importat din Uniunea Sovietică, iar societatea locală a considerat tot timpul acest
sistem ca fiind un sistem de dominaţie introdus de către Uniunea Sovietică.
Această particularitate a sistemului politic – și anume, că l-au ţinut în stare
de funcţionare, în același timp, ca zonă de ocupaţie și ca formaţiune socială ce
se dorea a fi acceptată istoricește (ca socialism) – a determinat istoria totalităţii
lagărului.” (Glatz Ferenc, História, 1996/4)
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34. Epoca Rákosi
CONSTRUIREA DICTATURII TOTALE Paralel cu edificarea sistemului partidului unic, s-a accelerat și naţionalizarea economiei:în anul 1947, s-au naţionalizat
băncile, în 1948 întreprinderile cu mai mult de o sută de
muncitori, în 1949 comerţul cu ridicata, întreprinderile
cu mai mult de zece muncitori, mai apoi, partea hotărâtoare a micii industrii și a comerţului cu amănuntul.
S-a realizat atotputernicia statului și partidului care-l
ţinea în mână, respectiv totala aservire a cetăţenilor.
Tot în anul schimbării, a venit rândul etatizării
școlilor (doar câteva instituţii s-au putut menţine în
cadrul bisericilor). Transformarea a adus o pierdere
intelectuală semnificativă: au fost concediaţi sute de
profesori-preoţi cu pregătire. Pentru a zdrobi biserica catolică, comuniștii i-au adus arhiepiscopului de
Esztergom (Strigoniu) Mindszenty József acuzaţii
fictive, tocmai pentru că nu era dispus la compromis.
Din acest motiv, l-au condamnat la închisoare pe
viaţă (1949). În scurt timp, și alţi lideri bisericești au
ajuns la o soartă asemănătoare.
Odată cu accelerarea transformării, s-a încheiat
lichidarea organizaţiilor civile și a sistemului multipartit. Încetarea definitivă a existentei partidelor a
însemnat, de fapt, topirea lor în Frontul Popular al
Independenţei Ungare, înfiinţat în anul 1949 (din
1954, s-a numit Frontul Popular Patriotic). La alegerile cu partid unic din anul 1949, PMU a „câștigat”
96% a voturilor: în Ungaria, a luat naștere dictatura
proletariatului. S-a adoptat o nouă constituţie, care
a fixat rolul conducător al partidului comunist (numit
de acum „partidul”), respectiv faptul că Ungaria este
republică populară. Rolul președintelui republicii l-a
preluat Consiliul Prezidenţial, iar în locul sistemului
de autoguvernare s-a construit sistemul sfaturilor
(1950), care executa voinţa centrală.
ROLUL FRICII Sistemul a promis viaţă mai bună milioanelor de nevoiași, dar a realizat doar o mică parte
a promisiunilor. Astfel, cercul susţinătorilor reali ai
dictaturii se îngusta tot mai mult. Puterea, urmând
exemplul sovietic, și-a bazat dominaţia pe intimidare.
Secţia pentru Siguranţa Statului (ÁVO), care aparţinuse de Ministerul de Interne, a devenit independentă
(1948), sub numele de Departamentul de Apărare
a Statului (ÁVH). Conducătorul faimoasei și crudei
organizaţii a ajuns Péter Gábor, care primea instrucţiuni nemijlocit de la primul om al partidului, de la
Rákosi Mátyás. ÁVH-ul s-a aruncat pe membrii fostelor
partide democratice, pe reprezentanţii bisericilor, pe
chiaburi și pe intelectuali. În realitate, nimeni nu se
putea simţi în siguranţă, căci mașina neagră putea
veni în zori după oricine, tocmai pentru că esenţa
terorii era intimidarea, iar persoana victimei putea fi
doar secundară. S-au înfiinţat lagăre de concentrare
(Kistarcsa) și lagăre de pedeapsă (Recsk).
Asemănător Uniunii Sovietice, după consolidarea
puterii, teroarea a ajuns la membrii de partid, ba
mai mult, prin lupta pentru putere a ajuns și la mai
mulţi conducători ai partidului. La început, au venit
la rând foștii conducători social-democraţi (de exemplu Marosán György), mai apoi așa-zișii comuniști de
acasă care, înainte de 1945, nu au trăit în Uniunea
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Sovietică (de exemplu Rajk László, Kádár János). Condamnarea lor a demonstrat că partidul, adică Rákosi
Mátyás dispunea de putere totală. (Cel mai mare ecou
l-a avut procesul-Rajk și executarea lui Rajk, în 1949.)
„ŢARA FIERULUI ȘI OŢELULUI” Precum în sfera politică,
și în viaţa economică s-a realizat copierea slugarnică
a modelului sovietic. Politica economică, pe lângă
Rákosi, era sub îndrumarea lui Gerő Ernő.
Pregătindu-se și pentru un al treilea război mondial,
s-a fixat ca și scop dezvoltarea industriei grele. Am
vrut să fim „ţara fierului și oţelului”, dar acest scop
nu corespundea nici condiţiilor naturale ale ţării, nici
gradului ei de dezvoltare. Tragicul industrializării epocii
a fost acela că, prin preţul unor sacrificii enorme s-a
creat o industrie anacronică, de randament redus.
Dezvoltarea industriei grele se îngemăna cu și mai
perimata tendinţă de autarhie: cu investiţii costisitoare s-au deschis mine, s-au ridicat fabrici, tocmai
pentru ca și ţara, pe cât posibil, să nu depindă pe nici
un plan de alte ţări.
Toate acestea au fost finanţate izolat de economia
mondială, respectiv, de afluxul de capital. Atenţia s-a
îndreptat exclusiv pe resursele interne: ele au fost
utilizate în detrimentul agriculturii, a infrastructurii
și nivelului de trai. Paralel cu lichidarea economiei
private, s-a introdus economia planificată, adică în
locul mecanismelor de piaţă, Oficiul Naţional al Planificării era cel care definea dezvoltarea economiei.
Greutăţile economiei planificate au apărut imediat,
atunci când conducerea de partid a ridicat și mai
mult cifrele de plan. De la început, ele erau ireal de
ridicate pentru primul plan cincinal, mai ales ca urmare
a îndrumării nerealiste. În ciuda eforturilor, în anul
1952, producţia a regresat, iar nivelul de viaţă al
oamenilor a scăzut și el.
COLECTIVIZAREA AGRICULTURII Comuniștii au considerat de la început împărţirea pământului ca fiind
doar o manevră politică, de aceea după preluarea
puterii, PMU-ul a anunţat colectivizarea, iar mai apoi
a început executarea forţată a acesteia. Guvernarea a
recurs la instrumente economice și politice împotriva
ţărănimii. A ridicat impozitele ţărănimii și a crescut
cantităţile ce trebuiau predate. Au fost ani în care au
luat și grâul de sămânţă al agricultorului (măturatul
podului). Pentru înfrângerea gospodarilor din care
era formată conducerea satului, s-a aplicat metoda
sovietică: declararea lor ca fiind chiaburi. Li s-au ridicat
impozitele și obligaţiile de predare la cantităţi imposibil
de îndeplinit și s-a intervenit cu poliţia împotriva lor.
Propaganda care propovăduia avantajele gospodăriei de mare producţie, nu a găsit într-adevăr ecou în
cercul marii majorităţi a ţăranilor care dispuneau de
pământ. Ţărănimea era atașată de pământul său,
vechi sau primit mai recent. Constituirea cooperativelor de tip sovietic – întrucât acestea îi lipseau în
totală măsură pe membri de proprietatea lor – s-a
lovit de o opoziţie rigidă. Chiar și cu metode violente,
au reușit să-i oblige pe ţărani să intre în cooperative,
doar în proporţie de o treime. În același timp, producţia
agricolă a regresat semnificativ.
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Colectivizarea – asemănător exemplului sovietic –
slujea și în Ungaria ţelurilor ideologice, politice și
economice. Conducerea de partid dorea să facă dominantă și în agricultură proprietatea de stat,
considerată mai avansată. În același timp, dorea să
înfrângă forţa de rezistenţă a ţărănimii, încă independentă datorită proprietăţii sale private. Din punct de
vedere economic, cooperativizarea servea în primul
rând industrializarea, astfel s-a asigurat izvorul decisiv al dezvoltării industriale extensive: forţa de
muncă.
POLITICĂ CULTURALĂ ȘI CULTUL PERSONALITĂŢII
Dirijarea culturii a ajuns și ea în mâna partidului, astfel
că, inclusiv în acest caz, s-a recurs la copierea slugarnică
a modelelor sovietice. Îndrumătorul vieţii culturale,
Révai József, reprezenta concepţia de luptă de clasă,
respectiv, schematismul. Pe toate tărâmurile culturii,
schimbarea s-a executat de către cercetătorii și artiștii
puși în frunte de partid, iar cine nu era dispus la aceasta,
era scos din viaţa știinţifică sau culturală.
Urmând exemplul cultului personalităţii din Uniunea Sovietică, și în Ungaria s-a introdus proslăvirea
lui Stalin și a lui Rákosi Mátyás. De la sălile de clasă
și până la mijloacele de circulaţie, portrelele le atârnau
pretutindeni, iar de la sculptori la actori, artiștii au
fost nevoiţi să pregătească creaţii care îi divinizau pe
cei doi conducători. Cultul personalităţii lui Rákosi
a atins culmea la aniversarea celor 60 de ani ai săi,
atunci când sute de festivităţi au proslăvit măreţia
„gloriosului conducător”. Elevii mici îi adresau poezii
și îi cuprindeau numele în cântece.

CĂDEREA LUI RÁKOSI – PRIM-MINISTERIATUL LUI
NAGY IMRE În anul 1953, s-a stins din viaţă Stalin, iar
Hrușciov, ieșit învingător din luptele pentru putere, a
făcut încercarea de a restrânge cultul personalităţii.
De aceea, s-a ordonat conducerii ungare de partid
să meargă la Moscova, indicându-i-se corectarea
greșelilor (cultul personalităţii, listele de chiaburi,
industrializarea forţată). Conducerea sovietică a decis
o schimbare de persoane. Rákosi și-a menţinut funcţia
de secretar general al partidului, dar în locul său a
devenit prim-ministru Nagy Imre.
În raportul său parlamentar, Nagy Imre a conturat
niște schimbări. A pus în vedere creșterea rolului
adunării naţionale, corectarea politicii de dezvoltare industrială disproporţionată și străină de condiţiile ţării, frânarea cooperativizării și încetarea
fărădelegilor. S-au sistat încarcerările, iar victimele
social-democrate și comuniste ale proceselor-spectacol au fost eliberate din închisori și reabilitate.
Prim-ministrul și-a început astfel executarea programului său prin următoarele decizii: au oprit cooperativizarea forţată, astfel că mari investiţii au ușurat
sistemul de predare și s-au luat măsuri pentru ridicarea
nivelului de trai (de ex.: creșterea salariilor, scăderea
preţurilor, îmbunătăţirea aprovizionării cu mărfuri).
Dar forţa politică conducătoare a rămas și pe mai
departe partidul, a cărui politică era stabilită la Moscova. De aceea, Rákosi a călătorit de mai multe ori aici
și – întrucât din cauza tensiunilor din politica externă,
în conducerea sovietică a ajuns iarăși în prim plan linia
mai dură – a obţinut destituirea lui Nagy Imre (1955).
Puterea a ajuns din nou în mâna lui Rákosi.

Arhiva
CONSTRUIREA DICTATURII TOTALE
– ROLUL FRICII

1

Afișe care avertizează pentru vigilenţă
De ce este o trăsătură esenţială a dictaturilor, căutarea
trădătorilor? [R]

2

Reuniţi ce caracteristici ale
proceselor de conștiinţă putem recunoaște din fragmentul
de sursă! Dezvăluiţi ce gânduri,
ce sentimente a putut scoate
interogatoriul dintr-un comunist
convins! Să dezbatem de ce a
fost nevoie de procesele de conștiinţă! [C]
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„K[ádár]: Bine. Fii atent. Ţi-am spus că noi nu avem
mult timp, una îţi spun. Tu nu ești omul nostru,
tu ești omul dușmanului. Asta s-o ţii minte.

R[ajk]: Eu vă rog pe voi să …
K: Nu zâmbi, pentru că aici …
R: Eu nu zâmbesc, vă rog pe voi să nu fie o eroare tragică.
K: Să ne oprim. Asta s-o ţii minte: tu nu ești omul nostru, tu ești omul dușmanului. Asta s-o ţii minte. În al doilea rând, ca să nu ai nici un fel de iluzii, conducerea
noastră de partid este în total consens în această problemă. M-ai înţeles?
K: Aici, pentru noi, există o singură întrebare, că oare tu ești un ins nenorocit,
care a căzut pradă dușmanului sau că, din momentul în care ţi-ai pus piciorul
în mișcarea muncitorească ești un dușman conștient, îndărătnic și recalcitrant
al mișcării noastre? Asta este unica întrebare, iar la asta trebuie să răspunzi cu
atitudinea ta. Ai înţeles?
R: … eu pot să spun doar una, și anume aceea că dintre cele două moduri de a
pune problema, nici unul nu acoperă adevărul … Nici dușman îndărătnic nu i-am
fost partidului, nici nu am ajuns în plasa dușmanului ca să mă fi folosit împotriva
partidului, pentru trădarea partidului, pentru atacarea partidului din spate. (…)
K: Ia spune, Rajk, de ce ne crezi tu idioţi, păi de ce nu Gerő sau Révai sau Farkas
sau eu stăm în locul tău?! …
K: … Ești dispus să spui tot ce ai făcut și așa, precum ai făcut, și în interesul
cui ai făcut, la indicaţia cui, cu aprobarea cui, în folosul cui ai făcut? – Ești dispus
să spui asta, sau nu?
R: Aș avea o rugăminte. S-ar putea un moment, înainte de … [aici nu se înţelege]. Solicitarea mea ar fi doar aceea că, până se clarifică chestiunea în legătură
cu mine, și după ce se încheie, soţiei mele să nu i se întâmple nici un rău.
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Conducerea poliţiei și a internelor

Secretariatul PMU
(Rákosi, Gerő, Farkas)

Ministerul de Interne

poliţia
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Dovediţi, pe baza ilustraţiei,
faptul că în Ungaria a fost
dictatură comunistă! Explicaţi pericolele politico-sociale ale structurii prezentate în ilustraţie! [R]

3

Departamentul
de Apărare a Statului

grănicerii

gărzi publice
serviciul de
contrainformaţii
militare

servicul de informaţii
militare

F[arkas Mihály]: Asta depinde de atitudinea dumitale!
R: … [nu se înţelege]
F: Depinde de atitudinea ta. Rajk!
R: Bine, mulţumesc.
[pauză]
P[éter Gábor]: Tu, din momentul acesta, nu ești comunist, nu ești membru al
partidului comunist și cuvântul acesta, tovarăș, să nu-l mai folosești, că de câte
ori îl vei folosi, vezi tu, ce se întâmplă. Asta este una. Iar cealaltă: ești dispus ca în
termen de o oră să scrii totul, ceea ce ai comis, da sau nu?” (Proces verbal despre
interogatoriul lui Rajk László, 1949)
„Pe baza surselor păstrate se poate reconstitui că, în primăvara lui 1951, a fost
sarcina poliţiei de a alcătui lista diverselor categorii ale »elementelor nedorite«.
La Budapesta, au înmânat hotărărea de evacuare pentru 5.893 familii, iar în final
au evacuat 5.182 familii. Aceste 5.182 familii au însemnat în total 12.704 persoane.
Acţiunea de evacuare a avut loc la Budapesta în mai mult de două luni, între 21 mai
și 18 iulie. După estimări, încă 1200-1400 familii s-au mutat benevol în provincie,
temându-se de evacuări.” (Scrierea lui Rátki András. História, 1981/3)
„Cu evacuarea elementelor nedorite, puterea și influenţa dușmanului a slăbit
autoritatea puterii de stat printre muncitori, consolidându-se și mai mult. Am
împrăștiat o parte semnificativă a bazei dușmănoase, însă în comunele unde am
evacuat aceste elemente, opoziţia de clasă s-a adâncit, ura ţărănimii muncitoare
faţă de păturile exploatatoare s-a înteţit.” (Citat dintr-un raport contemporan. Din
articolul lui Rátki András. História, 1981/3)
„Nu gândeam în categorii ca »democraţie sau dictatură«, ci în »reacţiune sau
progres«. Progresul pentru mine automatic înseamnă activitatea partidului comunist și a grupărilor de stânga aliate cu el. Iar reacţiunea pe toţi aceia, care nu erau
angajaţii ideii comuniste.” (Hegedüs András: Viaţă în umbra unei idei)

Precizaţi ce grupe sociale au
fost evacuate în anii ’50! Explicaţi cine și pe ce bază decidea
care sunt reacţionarii și care sunt
progresiștii! Stabiliţi pe baza cărei
categorii istorice era împărţită
societatea[ [C]

4

5
6
Declaraţie
În cunoştinţa răspunderii
mele penale, declar că,
despre interogatoriul meu
ce a avut loc la Siguranţa statului (ÁVH), despre
cele observate, văzute şi
auzite acolo nu voi menţiona nimănui nimic, în
nici un fel de împrejurări. Iau la cunoştinţă
că, dacă încalc cele cuprinse
în
declaraţie,
ÁVH‑ul porneşte împotriva
mea procedura penală.

„Dacă renunţi la îndărătnicie – și-a terminat lunga cuvântare ÁVH-ul – partidul va fi
milostiv cu dumneata. Ba mai mult, mâine ţi se poate îmbunătăţi soarta. De exemplu:
primești pătură, altă celulă, hrană normală, carne. Imaginează-ţi: carne! Și se pot
înlătura unele și altele, pe care abia de le iubești. Dacă nu – a ridicat din umeri – e
vina dumitale. Dumneata îi vei plăti preţul. Deci poţi alege. Sper, m-ai înţeles? (…)
Pe talpa umflată, din loc în loc, mi-a crăpat pielea; pe dosul mâinii, în urma loviturilor bastonului de cauciuc, de asemenea mi-au pocnit vasele de sânge, palma mi
s-a umflat într-o pernă mov închis spre negru, iar degetele mi s-au umflat și ele în
Budapesta, 8 mai 1953
caltaboș. Deși de o săptămână urinam sânge, abia mă îngrijora și mă preocupa starea
semnătură
mea fizică și posibila ei consecinţă. Mult mai tare mă neliniștea, dacă pot dormi un
sfertuleţ de ceas și nu mă vor duce exact în acea perioadă la interogatoriu, când se
Caracterizaţi, pe baza surîmparte supa de dinainte de masă devreme sau fiertura de fasole de după-masa. (…)
sei, relaţia individ-autoritate! 7
În asemenea împrejurări, sugera cuvântarea tânărului ÁVH, că de fapt depinde de Care a fost rolul declaraţiei de
8
însuși deţinutul dacă își schimbă soarta sau nu.” (Szász Béla: Fără vreo constrângere) mai sus? [R]
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9

COLECTIVIZAREA AGRICULTURII

10

RAPORTURILE DE PROPRIETATE ALE SUPRAFEŢEI ARABILE
(ÎN O MIE IUGĂRE CADASTRALE)
Gospodării de Cooperative de Gospodării mici
„Chiaburi”
Anul
stat
producţie
ţărăneşti
1949
113
76
7731
1650
1950
463
419
7331
1271
1951
685
1253
6620
1271
1952
1050
1795
6019
530
1953
1300
2470
5067
449

11

INDICI ECONOMICI
Anul
1950
1951
1952
1953
1954
1955

Impozitul ţărănimii în
bani (forinţi)
330
554
449
314
427
500

Salariul lunar al angajaţilor
statului (forinţi)
683
729
928
988
1082
1235

Stabiliţi desfășurarea cărui proces o putem urmări pe tabele! Precizaţi
ce anume indică scăderea rapidă a numărului „chiaburilor”! Comparaţi modificarea veniturilor ţărănești și ale celor muncitorești! Explicaţi ce
legătură se poate demonstra între cele două șiruri de date! [R]

12
Conducători de la judeţ controlează cultivarea
bumbacului în Csongrád, și mașina de prelucrat
bumbacul, recoltat în Ungaria. În epoca Rákosi
– bazat pe precedente – s-au investit eforturi în
scopul aclimatizării de noi plante (bumbac, cocsacâz, orez etc.).

Explicaţi ce aspecte au jucat un rol în producţia forţată a plantelor necorespunzătoare condiţiilor noastre climaterice ! [O]

13

14
Cei de la Securitatea statului, căutând după produse în podul unei familii
de ţărani

La ce fel de relaţii economice, sociale și politice se
referă ilustraţia? Explicaţi de ce se supraveghea în
epocă tărâmul vieţii private? [O]

15

Definiţi, cu ajutorul fragmentului de sursă istorică,
noţiunea de cult al personalităţii!
Stabiliţi către ce anume reduce
autorul formarea cultului personalităţii! Motivaţi-vă răspunsul!
Explicaţi ce conexiune camuflează,
motivul de mai sus! Stabiliţi care
ar fi putut fi, cu aceasta, scopul
autorului! [O]
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Familie de ţărani intrând în cooperativa de producţie
Precizaţi cu ce ocazie și cu ce scop s-a făcut fotografia!
Stabiliţi care este valoarea sa fundamentală ca sursă
istorică! Ce exprimă faţa bărbatului și a femeii? [O]

. „(…) Din conducătorul partidului – au fost necesari doar
POLITICĂ CULTURALĂ ȘI
vreo trei-patru ani – a devenit »înţeleptul«, care nu numai
CULTUL PERSONALITĂŢII
interpretează, ci »dezvoltă mai departe« teoria marxism-leninismului al cărui nume, dacă era pronunţat în public, declanșa aplauzele ritmice,
de așa-natură că produceau dureri de mâini (…) și puteai vedea doar foarte puţini
oameni, ai căror mână rămânea nemișcată. Ţara era plină de portretele sale, iar
dacă pe soldaţii tineri îi întrebau: - Cine este președintele republicii? – de obicei
răspundeau greșit: - Rákosi! – Cine e președintele guvernului? - Rákosi! – Cine e
secretarul general al partidului? - Rákosi! (…
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Rákosi primește pe delegaţii
Congresului I al Cooperativelor de
producţie (pictura lui Pór Bertalan)
Prezentaţi, pe baza tabloului,
caracteristicile reprezentării
artistice! Caracterizaţi-l, pe baza
tabloului, pe Rákosi Mátyás! Evidenţiaţi intenţiile politice ale tabloului! [R]

Așa s-a ridicat din comunitate, ca nimeni altul, astfel că, la sfârșit, a rămas totalmente singur. Cred că nu avea prieteni [poate că nu avut niciodată]. (…)
În timpul proceselor ce violau legea, Rákosi a avut mare grijă ca să facă din cât
mai mulţi oameni complici indirecţi. A făcut asta cu întreaga Conducere Centrală
a partidului când i-a făcut să creadă că acuzaţiile fictive împotriva lui Rajk sunt
„fundamentate”. (…)
În anul 1953, după moartea lui Stalin, probabil încă înaintea plenarei Conducerii
Centrale din iunie, o dată i-am spus lui Farkas Mihály: »Rákosi este un om crud«.
A răspuns: »Da, crud (…)«.
În anul 1962, am avut ocazia să vorbesc cu Gerő. L-am întrebat: »Nu ai fi putut
tu prinde mâna lui Rákosi?«. »Nu – a răspuns – Rákosi era obsedat de aceste
lucruri.«” (Din amintirile lui Nógrádi Sándor, locţiitorul ministrului apărării Farkas
Mihály, 1966)

„Malenkov: Noi privim critic situaţia Ungariei. Am dori
ca și tovarășii s-o privească critic, astfel că și-ar spune
părerea despre lipsuri. Avem impresia că tovarășii maghiari subestimează lipsurile.
Beria: În ceea ce privește legalitatea și justiţia, tovarășul Malenkov are dreptate. Tovarășul Rákosi ne înţelege pe noi greșit și acum în
această problemă. Nu e vorba de faptul că tovarășul Rákosi vorbește de 30-40 000
de arestaţi, iar numărul acestora este ceva mai mare.
Nu e bine că tovarășul Rákosi dă indicaţii pentru cine trebuie arestat, el spune
cine trebuie bătut. Omul, care este bătut, dă o mărturisire precum o vor organele de
anchetă, recunoaște că e spion englez, american sau ceea ce dorim. Dar niciodată
nu se poate afla adevărul. Așa pot fi condamnaţi oamenii nevinovaţi. Există lege,
iar asta trebuie respectată de toţi. Cum trebuie investigat, cine trebuie arestat,
cum trebuie anchetat, asta trebuie lăsat organelor de investigaţie. (…)
În acest an, vor să investească 19 miliarde. Împotriva populaţiei, există un
adevărat val de represiune, dintr-o populaţie adultă de 4,5 milioane au pornit
proceduri împotriva a 1500 000 persoane în 3,5 ani. În această perioadă, au existat 1 150 000 cazuri de contravenţie. Pedepsesc pentru orice, pedepsesc arbitrar
pentru lucruri neesenţiale. Au adoptat Constituţia în 1949, conform căreia trebuie
instituit organismul procuraturii de stat. Încă tot nu este instituită. Nu sunt de
răbdat asemenea relaţii. Recurg la tot felul de mașinaţii ca să asigure dezvoltarea
în ritm forţat a industriei.
Bulganin: În problema planificării economiei, există un anumit aventurism, de
exemplu dezvoltarea excesivă a propriei siderurgii. Ungaria nu are propriul minereu
de fier, nici coxul său. Toate acestea trebuie aduse din străinătate. Încă nimeni nu
a calculat cât costă Ungaria 1 tonă de fier brut și oţel; în Ungaria, se construiesc
topitorii atât de mari pentru care minereul nu l-a promis nimeni. În anul 1952,
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CĂDEREA LUI RÁKOSI –
PRIM-MINISTERIATUL LUI
NAGY IMRE

Tort4_roman 149-272korr 2.indd 193

Muncă bună – odihnă fără griji în staţiunile
sindicatelor (afiș contemporan)

18

Comparaţi conţinutul, respectiv, dispoziţia textului
și a afișului! [R]
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Precizaţi ce probleme s-au
atins în decursul tratativelor!
Stabiliţi din ce punct de vedere au criticat politica conducerii
maghiare de partid! Dezvăluiţi
ce relaţie maghiaro-sovietică
oglindește tonalitatea și obiectul
dezbaterii! Motivaţi-vă constatările! [C]

erau lipsă 700 000 tone de cox. La indicaţia tovarășului Stalin au fost ajutaţi, ca
nu cumva să se oprească marile furnale. Pentru anul viitor, de asemenea, nu este
asigurat coxul. Sunt mari exagerări pe tărâmul unor mari investiţii.
Hrușciov: Am impresia că nu există o adevărată conducere colectivă, că nu s-a
format un adevărat colectiv de conducere. Tovarășul Nagy a criticat conducerea,
de aceea l-au exclus din Comitetul Politic.
S-a format o asemenea părere cum că președintele Consiliului de Miniștri să fie
Nagy Imre. Tovarășul Rákosi, ca secretar al partidului, își găsește rolul său important. Ca ministru la Interne, trebuie propus un om cu prestigiu. Astfel, tovarășul
Gerő să preia conducerea Ministerului de Interne.” (Rákosi Mátyás și Nagy Imre la
Kremlin, fragment de proces verbal, 13 iunie 1953)

Enumeraţi teritoriile la care
se raportează discursul! Definiţi în ce anume se promite
schimbare! Explicaţi schimbările
schiţate în ce măsură ating bazele
sistemului socialist! Comparaţi
conţinutul discursului și al tratativelor de la Moscova! [R]

„Putem spune cu siguranţă că, prin adunarea naţională acum întrunită, începe
o nouă etapă în dezvoltarea noastră, în care suveranitatea poporului trebuie să
ajungă a fi mai accentuat exprimată. (…) Guvernul dorește să se sprijine mai
accentuat, în îndeplinirea sarcinilor sale, pe adunarea naţională. (…)
Stimată adunare naţională! Trecând la problemele politicii economice, doresc
să subliniez că guvernul își continuă politica economică pe baza obiectivelor și a
propunerilor reale ale noilor directive ale Conducerii Centrale a Partidului celor ce
Muncesc din Ungaria. Asta înseamnă că, pe tărâmul dezvoltării economiei noastre
naţionale, negreșit ţine seamă de resursele economice ale ţării. El, guvernul, nu
își fixează sarcini pentru realizarea cărora lipsesc condiţiile necesare, fie că este
vorba despre baza de materii prime, fie despre investiţiile care întrec sau solicită
exagerat puterea și randamentul ţării, fie despre alte sarcini economice exagerate
care sunt în detrimentul nivelului de trai al populaţiei.
(…) guvernul consideră just și necesar încetinirea mișcării de cooperativizare,
și în interesul respectării stricte a voluntariatului va face posibil ca acei membri
cooperatiști care vor să se întoarcă la gospodăria individuală, pentru că acolo li
se pare că își găsesc reușita, la sfârșitul anului economic să poată ieși din cooperative. (…)
Numărul mare de acţiuni judecătorești și contravenţionale, metodele administrative aplicate în cerc larg, excesele și abuzurile în masă, precum și alte șicanări,
lezau simţul de dreptate al populaţiei. (…) Pornind de la toate acestea, în spiritul
iertării, în interesul calmării și al vindecării radicale a nedreptăţilor legiferate,
guvernul prezintă adunării naţionale un proiect de lege, pe baza căruia trebuie
eliberaţi toţi aceia a căror vină nu este atât de grea, încât punerea lor în stare
de libertate să pericliteze siguranţa statului.” (Din expozeul prim-ministrului Nagy
Imre, 1953)
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Indicele preţurilor
de consum
Indicele venitului real
Indicele salariului real
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Constituirea preţurilor de consum, a veniturilor și a salariilor reale în Ungaria, între
1950–1956
Definiţi, pe baza graficului,
noţiunea de salariu real! Precizaţi, pe scurt, cum s-au modificat
condiţiile de viaţă în perioada
prezentată! Evidenţiaţi legăturile
dintre procesele reprezentate în
diagramă! [R]
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REPARTIZAREA INVESTIŢIILOR (%)
Denumire
1953
Industrie, iar din aceasta:
46,3
industrie grea
41,3
industrie uşoară
1,4
industrie electrică
1,4
industria construcţiilor
2,2
Agricultură
13,7
Circulaţie
13,1
Comerţ
1,8
Construcţii de locuinţe
6,2
Protecţia muncii
1,3
Investiţii sociale, culturale,
8,3
comunale
Ştiinţă, cercetare
0,8
Alte rezerve
8,5
Total
100,0

1954
35,2
30,6
1,7
1,8
1,1
24,0
9,1
2,6
11,1
2,3
11,4
0,8
3,5
100,0

Pe baza datelor din tabel, caracterizaţi viaţa economică a epocii Rákosi (proporţia între ramuri, dezvoltare etc.). Precizaţi ce a însemnat pentru economia
maghiară schimbarea de direcţie a lui Nagy Imre! În ce domeniu nu s-a petrecut
schimbarea?Apreciaţi influenţa datelor tuturor investiţiilor asupra societăţii, respectiv
a vieţii zilnice a oamenilor! [O]
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Dintre fenomenele negative ale epocii Rákosi – alături de cultul personalităţii – poate procesele de conștiinţă
sunt cele mai cunoscute în faţa opiniei publice. Mai multe filme – în formă satirică – au pus nedreptăţile la
stâlpul infamiei. Să examinăm cum a interpretat Fejtő Ferenc, intelectual de stânga (mai întâi comunist, apoi
socialist) emigrat în 1938 în Franţa, intentarea de proces lui Rajk László, iar mai apoi altor conducători comuniști!
Cum își amintea același lanţ de evenimente Károlyi Mihály și el trăind în emigraţie? Să dezbatem, în general, și
în lumina surselor, de ce a aplicat regimul aceste procedee!

„Expuneam aceste referiri »estetice« ale procesului – [Rajk] avocatului lui Moro
Giaferri, atunci una dintre cele mai mari personalităţi ale baroului avocaţial francez,
apărător devotat al drepturilor omului. Ne-am dus la el cu prietenul meu avocat,
Raymond Castro ca să discutăm dacă – conform proiectului unor oameni apropiaţi mie – oare am putea organiza la Paris un contraproces de partea lui Rajk,
pe modelul »contraprocesului Troţki« organizat la timpul său. Faimosul avocat
nu s-a arătat prea receptiv la argumentele mele, întrucât nici el nu înţelegea,
că oameni fără vină, chiar dacă sunt schingiuiţi, de ce s-au declarat vinovaţi la
procesul public, de ce și-au semnat propria condamnare la moarte? Am spus că
poate putem găsi explicaţia în teoria lui Koestler – »ultimul serviciu Partidului«
– dar se pot lua în considerare spălatul creierului, schingiuirea, ameninţarea cu
torturarea aparţinătorilor precum și promisiunea cruţării vieţii.
– Crezi, deci – mi-a pus întrebarea Moro Giaferri - că Rajk a fost în stare să accepte ca la indicaţia partidului să mintă, să se autocalomnieze, ca prin aceasta
să facă un serviciu partidului?
– Din păcate, da – am răspuns. – Doar și-a pus de mai multe ori viaţa în pericol pentru partidul amintit. În Spania, în rezistenţă. Partidul i-a fost lui biserică.
– Atunci să nu mai vorbim despre caz, vă rog. Omul dumitale pe mine nu mă
interesează. Dacă înţeleg bine, aici este vorba despre faptul că comuniștii se răfuiesc
între ei. Rajk poate că e nevinovat în toate acelea cu care se auto-învinovăţește
la ordinul partidului. Dar într-un lucru în orice caz este vinovat: în fanatism. Dacă
partidul i-ar fi poruncit să acuze și să condamne alţi nevinovaţi, s-ar fi supus. (…)
De altfel așa am fost informat că, în calitate de ministru de interne, nu a fost prea
cruţător cu adversarii. (…)
Poate că l-am idealizat prea mult pe Rajk? – mi-am pus întrebarea când – foarte
încărcat de griji – am plecat de la întrevedere.”
(Fejtő Ferenc: De la Budapesta la Paris, 1986)
„Poate, în viaţa mea, nu am avut parte de asemenea încercare, ca atunci când
a trebuit să ascult explicaţia absurdă a nenorocitului de mesager. Totul suna ca o
istorie proastă de detectivi. Era lipsit de logică și contradictoriu, câtuși de puţin
convingător, pentru că era lipsit de cunoștinţele elementare de psihologie.
Voiau să mă convingă de faptul că Rajk, din 1933, era delator horthyst, de la
eliberare agent american, iar în ultimii doi ani spionul lui Tito.
Am hotărât că orice ar spune trimisul, voi asculta totul până la capăt și încă
fără controversă, pentru că ar fi fost lipsit de sens să discutăm. El știe că eu știu
că ceea ce spune nu are nici o legătură cu adevărul, dar, fidel însărcinării sale,
asta trebuie să spună.
În final, nu m-am putut abţine și am izbucnit: - Dacă Rajk a fost agent apusean,
atunci pe vremea când era ministru de interne, de ce a demascat pe faimoșii
conspiratori mic-agrarieni [au intentat proces, pe bază de învinuiri scornite, unui
grup al micilor agrarieni]? Oare nu i-a adus mulţumiri Rákosi lui Rajk pentru vigilenţa sa revoluţionară? (…) La aceasta, am primit numai răspunsul că faptele
unor astfel de suflete întunecate sunt de multe ori de neînţeles pentru muritorii
de rând. (…)
Inevitabilitatea procesului devenea tot mai evidentă. Trebuia să se răfuiască
cu Rajk pentru că reprezenta un pericol potenţial. (…) Era curajos, era popular, a
îndrăznit să-și ridice cuvântul în Comitetul Politic, al cărui membru a fost până
în ultima zi.” (Károlyi Mihály: Credinţă, fără iluzii)
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22

Dezbateţi pe baza sursei,
ce argumente și contraargumente se pot înșira pentru
acceptarea apărării lui Rajk! [O]

23

Dezbateţi cum a văzut Károlyi vinovăţia lui Rajk! Explicaţi de ce nu a vrut să intervină,
de ce a vrut să fie înţelegător cu
trimisul! Evidenţiaţi, după Károlyi,
care a fost scopul proceselor!
Dezbateţi, în legătură cu memoriile, fundalul istoric cunoscut de
atunci încoace și împrejurările în
care ele se deosebesc, respectiv,
cele în care se potrivesc! [O]
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35. Revoluţia şi lupta pentru libertate din 1956
PRELIMINARII Rákosi l-a împins pe planul al doilea
pe Nagy Imre, iar noul prim-ministru, Hegedűs András,
era omul său. Situaţia politică externă, și ca urmarea
acesteia, lupta pentru putere din Uniunea Sovietică,
evolua însă tot mai defavorabil pentru el. La Congresul
al XX-lea al Partidului Comunist Sovietic (februarie
1956), Hrușciov a luat totalmente poziţie împotriva
stalinismului și a fixat ca și ţel corectarea greșelilor.
Astfel, opoziţia de partid ce se desfășura începând
cu anul 1953, nici în Ungaria nu a putut fi redusă la
tăcere, ba chiar mai mult, Cercul Petőfi, cuprinzând
tânăra intelectualitate, critica tot mai intens conducerea
de partid. Kremlinul, sub influenţa relaţiilor de politică
internă, a decis să-l oblige la demisie pe Rákosi Mátyás.
În locul său, a fost numit Gerő Ernő, ceea ce nicidecum nu i-a liniștit pe cei nemulţumiţi. Reformatorii din
interiorul partidului s-au grupat în jurul lui Nagy Imre.
Efervescenţa intelectuală de dinaintea revoluţiei a
reprezentat-o cel mai bine Gazeta Literară (Irodalmi
Újság), în care nu doar un articol critica, cu o ironie
caustică, pe funcţionarii partidului, pe reprezentanţii
noii clase dominante. Reînhumarea lui Rajk László
și a celor trei tovarăși ai săi, executaţi (6 octombrie
1956), a mobilizat deja, mase întregi.
În a doua jumătate a lui octombrie, organizaţiile
tineretului universitar s-au desprins pe rând din
organizaţia tineretului comunist (Uniunea Tineretului
Democrat – UTD) și au înfiinţat o mișcare independentă.
Organizaţiile ce se constituiau în capitală și în centrele
universitare din provincie și-au formulat revendicările
în puncte. Cereau modificarea economiei planificate,
noua reglementare a relaţiei salarii–preţuri, înnoirea
sistemului politic al ţării, reașezarea relaţiilor democratice,
restabilirea simbolurilor naţionale, plasarea legăturilor
sovieto-maghiare pe baza reciprocităţii, ieșirea trupelor
sovietice din Ungaria.

acesteia, au transmis discursul lui Gerő Ernő, în care
secretarul general al partidului susţinea că mișcarea
este opera dușmanilor poporului. În atmosfera tot mai
tensionată, cineva dintre apărătorii radioului a tras în
mulţimea înfuriată, iar, în urma acestui fapt, pasiunile
s-au dezlănţuit și au început împușcăturile. A izbucnit
astfel o revoltă armată, a început revoluţia.
Revoltaţii și-au făcut rost de arme din depozite,
respectiv de la soldaţii scoși din cazărmi, iar lupta a
izbucnit în mai multe puncte ale capitalei. Mișcările
nu au putut fi înăbușite nici de blindatele sovietice
sosite în decursul zorilor, ba chiar mai mult, apariţia
lor a pus paie pe foc, astfel că luptele s-au extins.
REVOLUŢIA LA BUDAPESTA ȘI ÎN PROVINCIE În zilele
următoare, în numeroase orașe din provincie, au avut
loc demonstraţii de mase, iar revoluţia a devenit naţională. La indicaţia conducerii de partid înspăimăntate,
Consiliul Prezidenţial l-a numit, la 24 octombrie, pe Nagy
Imre prim-ministru, cu scopul de a potoli nemulţumirea ce devenea generală. Însă atunci aceasta era deja
prea puţin: răsculaţii pretindeau nu o simplă schimbare
de guvern, ci o schimbare radicală. Evenimentele au
scăpat, tot mai mult, din mâna conducerii de partid, iar
oamenii simpli, tineri muncitori, intelectuali și studenţi
au devenit determinaţii evenimentelor.
La Budapesta, luptele continuau. La 25 octombrie,
asupra mulţimii demonstrând pașnic la Parlament s-a
tras din blindatele sovietice și de pe clădirile înconjurătoare. În Piaţa Kossuth, au rămas aproape 200 de
morţi. Pentru sprijinirea centrelor de revoltaţi (Piaţa
Széna, Piaţa Baross, Pasajul Corvin, Strada Mester, Strada Tűzoltó) greva a devenit generală, iar la locurile de
muncă s-au creat comitete revoluţionare.

RETRAGEREA PUTERII În urma mișcărilor care deveneau naţionale și a revoltei armate ce se dezvolta
IZBUCNIREA REVOLUŢIEI Pentru 23 octombrie 1956, la Budapesta, aderenţii lui Rákosi nu și-au mai găsit
tineretul universitar care a formulat revendicările, cu loc în conducerea PMU. Gerő a fost schimbat, iar în
sprijinul Cercului Petőfi a anunţat o demonstraţie în locul său l-au numit pe comunistul care a intrat și în
Piaţa Bem, sub semnul solidarităţii cu mișcările poloneze. închisoarea lui Rákosi, Kádár János. Acum deja și ei
Demonstraţia, în curs de organizare, a fost interzisă la numeau evenimentele ca fiind revoluţie, au dizolvat
început de către conducerea de partid, dar mai apoi a Partidul celor ce Muncesc, iar sub numele de Partidul
fost aprobată. Demonstraţia, pornită de la Universitatea Muncitoresc Socialist Ungar (PMSU) au format un
Tehnică din Budapesta, respectiv de lângă Universitatea nou partid comunist (1 noiembrie).
din Budapesta, a început la 3 după-amiază. Cei aproape
Ca rezultat al schimbărilor intervenite în conducerea
cincizeci de mii de oameni adunaţi în Piaţa Bem cereau partidului, Nagy Imre a decis să ajungă la un acord cu
libertate, restabilirea relaţiilor democratice, independenţă revoltaţii, pronunţându-se pentru îndeplinirea revenși numirea lui Nagy Imre ca prim-ministru. După -amiază dicărilor revoluţionare. În discursul său ţinut la radio
târziu, la mișcarea studenţilor s-au alăturat în număr (28 octombrie), prim-ministrul a declarat evenimentele
mare muncitorii din Budapesta. Mulţimea de demon- ca fiind revoluţie naţională democratică. A făcut publică
stranţi a trecut, din Piaţa Bem, în faţa clădirii Parlamentu- dizolvarea ÁVH-ului, urât de toată lumea, a promis relui, cerând apariţia personală și discursul lui Nagy Imre. stabilirea sistemului multipartit și retragerea trupelor
Mai târziu, o parte a mulţimii de o sută de mii de sovietice. Revoltaţii și puterea au încheiat un armistiţiu,
oameni, adunată în faţa Parlamentului, s-a îndreptat începând astfel edificarea celor mai importate elemenspre statuia de bronz a lui Stalin înaltă de opt metri te ale noului regim de putere, precum și retragerea
și pusă pe un piedestal înalt de zece metri. Era situată trupelor sovietice din Budapesta. S-a obţinut din nou
pe Calea Dózsa György, iar mulţimea intenţiona să o libertatea presei, au reapărut din nou fostele partide
răstoarne, fiind un simbol al groaznicei dictaturii și al și numeroși condamnaţi ai proceselor de conștiinţă,
asupririi naţionale. Cealaltă parte a demonstranţilor de exemplu Mindszenty József, au fost eliberaţi din
s-a deplasat la clădirea Radioului Maghiar, ca să-și închisoare. Ca o încoronare a schimbărilor politice, de
dea publicităţii revendicările. Însă, la radio, puterea la 1 noiembrie, îndrumarea ţării a fost preluată de un
nu a permis citirea pe post a revendicărilor. În locul guvern nou, organizat pe bază de coaliţie.
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REPRIMAREA REVOLUŢIEI În ultimele zile ale lui octombrie, liderii sovietici au luat în consideraţie să accepte
schimbările petrecute în Ungaria, transmiţând către
guvernul maghiar acest punct de vedere. Însă criza
Suezului și declaraţiile americane de neamestec
le-au ușurat decizia pentru intervenţia violentă. La
1 noiembrie 1956, în timp ce Guvernul Nagy Imre, ce
se organiza pe bază de coaliţie, își începea munca, s-a
iniţiat întărirea trupelor sovietice din Ungaria. Guvernul
maghiar a ajuns într-o situaţie de forţă majoră: Nagy
Imre a anunţat ieșirea Ungariei din Tratatul de la
Varșovia. În același timp, a solicitat secretarului general
ONU să intervină pentru ca marile puteri să recunoască
neutralitatea Ungariei, iar Consiliul de Securitate să pună
la ordinea de zi discutarea problemei maghiare.
În ţară, părea că se liniștesc patimile politice și că
se crează condiţiile muncii constructive și pașnice.
Sovieticii însă pregătiseră deja operaţiunea militară
cu numele de cod „Vârtejul”, pentru reprimarea revo-

/ 197

luţiei. Acoperind adevăratele intenţii sovietice, la 3
noiembrie au început tratative între guvernul maghiar
și comandamentul sovietic despre condiţiile retragerii.
La aceste tratative, armata sovietică a arestat delegaţia
maghiară care venise să negocieze, deși se bucura de
imunitate diplomatică.
Atacul sovietic deschis a pornit în zorii zilei de 4 noiembrie, cu o superioritate numerică decisivă. Armata
maghiară s-a apărat doar sporadic, iar o rezistenţă mai
importantă au desfășurat doar grupurile budapestane
înarmate. Revoltaţii înarmaţi cu arme ușoare au cauzat
serioase pierderi trupelor sovietice, însă nu au putut
rezista decât câteva zile în această luptă inegală. Pe
data de 12 noiembrie, sovieticii au reușit să lichideze
cele mai importante puncte de rezistenţă.
Superioritatea sovietică de forţe a reprimat revoluţia și lupta pentru libertate, dar amintirea acestora
a rămas neștearsă, influenţând semnificativ, pe mai
departe, istoria patriei noastre.

Arhiva
„Cine e răspunzător pentru teroare? (…) Faptele o dovedesc
că numeroase samavolnicii au fost comise din ordinul lui
Stalin, lăsând în întregime, în afara atenţiei, normele legalităţii, atât în partid, cât
și la nivel de stat. Stalin era un om foarte neîncrezător; bolnăvicios de bănuitor;
asta o știm din munca comună. (…) În posesia puterii nelimitate s-a încumetat
la cea mai mare samavolnicie, adică distrugerea morală și fizică a oamenilor. S-a
format o asemenea situaţie, că nimeni nu-și putea valida voinţa.
Și ce dovezi anexau? »Mărturisirea« acuzaţilor. Și investigatorii acceptau aceste
»declaraţii de mărturisire«. Dar cum se putea întâmpla ca oamenii să recunoască
delicte pe care nu le-au comis deloc? Doar într-un singur fel: s-au aplicat metodele
influenţării fizice, schingiuiri, iar ca urmare a acestora arestatul își pierdea conștiinţa,
capacitatea de judecată, uita de demnitatea umană. Așa se smulgeau »declaraţiile
mărturisitoare«.” (Nikita Hrușciov: Despre cultul personalităţii. Raport la ședinţa restrânsă
a Congresului XX al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 25 februarie 1956)

1

PRELIMINARII

Stabiliţi pe cine face responsabil pentru teroare, Hrușciov! Dezvăluiţi cu ce motivează
Hrușciov eficienţa declaraţiilor de
mărturisire! Formulaţi, pe scurt,
împotriva cui era scris textul
prezentat: împotriva cultului personalităţii sau a regimului stalinist!
Argumentaţi-vă răspunsul! [R]

2

CONSUMUL PE CAP DE LOCUITOR AL CELOR MAI
IMPORTANTE ALIMENTE (kg)
Denumirea
Făină
Orez
Zahăr
Cartofi
Carne de porc
Carne de vită
Carne de mânzat
Carne de pasăre
Ouă
Lapte şi produse lactate
Untură de porc
Vin (litru)
Bere (litru)
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Media anilor 1934-1938

Media anilor 1950-1954

144,7
2,3
10,5
130,0
15,0
5,8
1,5
8,4
5,2
101,9
13,0
34,8
3,1

147,7
1,7
19,5
108,1
16,4
5,5
0,9
8,0
4,4
93,5
14,7
28,1
14,0

Însumaţi la care alimente a
scăzut consumul pe cap de
locuitor, între anii 1950-1954! Cu
ce factori se poate explica scăderea alimentelor astfel repartizate?
Evaluaţi ce date statistice ar mai
putea face referire, în afara celor
de mai sus, la deteriorarea condiţiilor de viaţă? Indicaţi ce consecinţe sociale pot avea condiţiile de
viaţă, în curs de deteriorare! [O]

10/2/07 10:00:57 PM

198 / IV. Lumea bipolară

Ordonaţi, pe teme (politică,
economie, independenţă),
revendicările propuse! Pregătiţi,
pe baza revendicărilor, după modelul celor 12 puncte de la 1848,
fluturași conţinând fraze scurte!
[S]

„1. Convocarea imediată a Conducerii Centrale a PMU și, prin
noile conduceri de partid alese între timp de jos, formarea
noii Conduceri Centrale.
2. Guvernul să se reorganizeze sub conducerea tovarășului Nagy Imre.
3. Formarea prieteniei maghiaro-sovietice și maghiaro-iugoslave pe baza totalei
egalităţi economice și politice și pe principiul neamestecului reciproc în treburile
interne. Retragerea imediată a tuturor trupelor sovietice din Ungaria, conform
tratatului maghiar de pace.
4. Alegeri generale, egale, secrete cu participarea a mai multor partide, cu
alegerea de noi deputaţi pentru Adunarea Naţională.
5. Reorganizarea vieţii economice maghiare cu antrenarea specialiștilor și, în
cadrul acesteia, utilizarea cea mai economicoasă a minereului de uraniu maghiar.
Să se dea publicităţii contractele de comerţ exterior și să se verifice viaţa economică maghiară bazată pe economia planificată.
6. Imediata punere în ordine a normelor întregii muncitorimi industriale și
introducerea autonomiei muncitorești în uzine.
7. Verificarea sistemului de predare către stat, sprijinirea ţărănimii care muncește individual.
8. Verificarea tuturor proceselor politice și economice, amnistie deplină pentru
deţinuţii politici, reabilitarea celor condamnaţi nevinovaţi, respectiv a celor ajunși
în situaţie defavorabilă. Să devină public procesul lui Farkas Mihály.
9. Restabilirea vechii steme Kossuth în locul stemei străine poporului; declararea
zilei de 15 martie și 6 octombrie drept sărbătoare naţională generală și zile de repaus.
10. Realizarea totalei libertăţi de opinie și presă (și Radio), crearea unui cotidian
separat pentru noua organizaţie numită Uniunea Societăţilor din Universităţile și
Școlile Superioare Maghiare, să se dea publicităţii și să fie nimicit vechiul material
de cadre.” (Revendicările tineretului universitar din 23 octombrie 1956)

Reuniţi cele mai importante argumente cu care Gerő
Ernő califică evenimentele ca și
contrarevoluţionare! Explicaţi de
ce întâlnim în scurtul fragment de
discurs, de șase ori numele Uniunii
Sovietice! Stabiliţi de ce discursul
a pus „paie pe foc”! [R]

„Cea mai importantă tendinţă a dușmanilor poporului nostru este astăzi de a
încerca să clatine puterea clasei muncitoare, să slăbească alianţa muncitorească
și ţărănească, să submineze rolul conducător al clasei muncitoare în ţara noastră,
să zdruncine încrederea poporului nostru în partidul său, în PMU; să încerce să
slăbească relaţiile strânse de prietenie dintre ţara noastră, Republica Ungară, și
celelalte ţări care construiesc socialismul, mai ales cu Uniunea Sovietică socialistă.
Încearcă să slăbească legăturile care unesc partidul nostru cu gloriosul partid comunist al Uniunii Sovietice, partidul lui Lenin, partidul celui de la XX-lea congres.
Calomniază Uniunea Sovietică, susţin că avem un comerţ neechilibrat cu Uniunea
Sovietică, că relaţia cu Uniunea Sovietică, chipurile, nu este relaţia egalităţii și că
independenţa trebuie să ne-o apărăm nu împotriva imperialiștilor, ci faţă de Uniunea Sovietică. Toate acestea sunt neadevăruri născocite, zvonuri dușmănoase în
care nu este nici un strop de adevăr. Realitatea este că Uniunea Sovietică nu numai
că a eliberat ţara noastră de sub jugul fascismului horthyst și a imperialismului
german, ci că încă atunci când ţara noastră, la sfârșitul războiului, zăcea epuizată
la pământ, ne-a stat alături, a încheiat tratate cu noi pe baza totalei egalităţi și de
atunci a promovat și promovează această politică.” (Discursul radiodifuzat al lui Gerő
Ernő, 23 octombrie 1956)

IZBUCNIREA
REVOLUŢIEI

3

Manifestanţi, defilând cu steagul maghiar
fără stemă la 1956
Explicaţi de ce au tăiat tinerii
pe parcursul defilării stema
din steag! [O]

4

5

6
7

Statuia lui Stalin dărâmată
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Explicaţi de ce dărâmarea statuii lui Stalin a fost
primul eveniment al mișcării
revoluţionare! Stabiliţi cum
reprezintă caricatura faptul
istoric concret, adică ce anume este sursa umorului din
caricatură! Evidenţiaţi fundalul textelor înscrise pe statuie
(WC etc.), și stabiliţi din ce
grup social puteau face parte, participanţii la dărâmarea
statuii? [R]
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REVOLUŢIA LA BUDAPESTA ȘI ÎN PROVINCIE
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8

Traseul şi locurile de desfăşurare
ale demonstraţiei de la 23 octombrie
Locurile confruntărilor armate
şi ale luptelor între 23-28 octombrie

Rafale împotriva demonstranţilor neînarmaţi
Pătrunderea trupelor sovietice în Budapesta
în zorii zilei de 24 octombrie
Pătrunderea trupelor sovietice în Budapesta
în zorii zilei de 4 noiembrie

ÚJPEST

Cale
a Vác

i

Locurile ciocnirilor armate după 4 noiembrie

Piaţa Bem
Muntele Szabadság Piaţa Széna
(Fânului)
(Libertăţii)
Gara Déli (de Sud)

Parcul Városliget

Clădirea
Parlamentului

Statuia lui Stalin
Ambasada iugoslavă

25 oct.

Piaţa Köztársaság (Republicii) 30 oct.

Radio 23–24 oct.
Piaţa Kálvin
Muntele
Pasajul Corvin 28 oct.
Gellért
Cazarma Kilián
Piaţa Móricz Zsigmond Universitatea
Tehnică
Statuia lui Petőfi

Cale

Ca

Üll

ői

ári

s
rok
a So

lea

KŐBÁNYA

Aeroportul
Ferihegyi

PESTERZSÉB E T
C SEPEL

Evenimentele zilei
de 23 octombrie la
Budapesta și cele mai
importante centre ale manifestaţiei

SOROKSÁR

Notaţi pe hartă, în diferitele locuri de desfășurare, datele când s-au întâmplat cele mai importante evenimente!
Prezentaţi efectivul aproximativ și traseul mulţimii revoluţionare! Explicaţi de ce, la 23 octombrie, în aceste locuri
s-au întâmplat cele mai importante evenimente! Stabiliţi ce factori au putut juca un rol în formarea a câte unui centru
de răsculaţi! [S]

Morţii, după
rafala de la Parlament și
cei care îi plâng

9
10
11

Tineri pe tanc, cu steagul fluturând
Formulaţi câte lucruri simbolizează ilustraţia de mai sus! Stabiliţi dacă tinerii care pot fi văzuţi în fotografie au reprezentat
o ameninţare militară pentru putere! [R]
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Dezvăluiţi de ce a hotărât conducerea Partidului
Celor ce Muncesc din Ungaria și sovieticii, că
trebuie tras în mulţime! [R]
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Reuniţi și sistematizaţi ce
măsuri (politice, economice)
intenţionează să ia noul guvern!
Stabiliţi ce legătură este între
măsurile care se intenţionează
a se lua și revendicările din 23
octombrie! Motivaţi-vă răspunsul!
Dezvăluiţi fundalul politic al discursului și explicaţi-i importanţa în
derularea evenimentelor! [C]

„Popor al Ungariei!
(…) Guvernul condamnă acele opinii, conform cărora uriașa
mișcare populară de acum ar fi contrarevoluţie. (…) este
incontestabil că, în aceste acţiuni, s-a desfășurat cu o forţă elementară o mare
mișcare naţională democratică, cuprinzând și unind într-unul întreg poporul nostru. Această mișcare și-a fixat ca scop să asigure neatârnarea noastră naţională,
independenţa noastră, suveranitatea noastră să desfășoare democratismul vieţii
noastre sociale, economice, politice, pentru că numai acesta poate fi fundamentul
socialismului în ţara noastră. (…)
Am hotărât elaborarea unui vast program în cadrul căruia, spre satisfacţia
muncitorimii, dorim să reglementăm vechile și îndreptăţitele revendicări și prejudicii, printre ele chestiunea salarizării și a normei. (…) Pentru apărarea ordinii
și restabilirii siguranţei publice se constituie neîntârziat noua forţă publică, din
formaţiunile armatei și ale poliţiei, precum și din detașamentele înarmate ale
muncitorilor și tineretului.
Guvernul maghiar a convenit cu guvernul sovietic ca trupele sovietice să-și
înceapă imediat retragerea din Budapesta și o dată cu constituirea noii forţe
publice să părăsească teritoriul orașului.
(…) După restabilirea ordinii, vom organiza o nouă poliţie de stat unitară și
vom desfiinţa Departamentul de Apărare a Statului. Nimeni nu va avea nimic de
suferit pentru că a luat parte la luptele înarmate.
Guvernul înaintează Parlamentului o propunere ca stema ţării să redevină
stema-Kossuth, și ziua de 15 martie să fie din nou declarată sărbătoare naţională!”
(Din discursul lui Nagy Imre, 28 octombrie 1956)

Cu ce motivează declaraţia
radio, retragerea trupelor
sovietice? De ce retragerea trupelor sovietice din Budapesta nu a
însemnat victoria revoluţiei? [R]

„La 30 octombrie 1956, ora 4 și 37 minute, guvernul Uniunii Sovietice a făcut o
declaraţie. (…) Guvernul sovietic, având în vedere că prezenţa pe mai departe, în
Ungaria, a formaţiunilor sovietice poate servi ca pretext pentru mai accentuata
ascuţire a situaţiei, a dat instrucţiuni comandamentului sau militar să retragă
formaţiunile militare sovietice din Budapesta, îndată ce guvernul maghiar o
consideră potrivită.” (Radio Liber Kossuth anunţă)

12

13

RETRAGEREA
PUTERII

14

„(…) La Guvernul Republicii Ungare, au sosit informaţii autentice despre intrarea
în Ungaria a noi formaţiuni sovietice. Președintele Cosiliului de Miniștri, ca ministru
de externe însărcinat, l-a chemat la sine pe domnul Andropov, ambasadorul extraordinar și plenipotenţiar al Uniunii Sovietice în Ungaria și a protestat în modul
Stabiliţi cu ce motivează
cel
mai energic împotriva faptului că noi formaţiuni militare sovietice pătrund în
Nagy Imre rezilierea TratatuUngaria.
A reclamat retragerea neîntârziată, imediată a acestor formaţiuni sovietice.
lui de la Varșovia! Evidenţiaţi ce
statut dorește documentul pentru A comunicat ambasadorului sovietic că guvernul maghiar reziliază pe loc Tratatul
Ungaria și cu ce organizaţie ar dori de la Varșovia și, în același timp declară că, pentru apărarea neutralităţii Ungariei
să fie acesta garantat! Evidenţiaţi cere ajutorul celor patru mari puteri. (…)
Prin urmare vă rog, Excelenţă, să binevoiţi a aduce la cunoștinţa tuturor statelor
în ce măsură declararea neutralităţii a fost cauza amestecului membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite acest comunicat; solicităm să binevoiţi
sovietic de mai târziu! Motivaţi-vă a-l fixa, în afara rândului, la ordinea de zi a celei de a XI-a sesiune a ONU, care se
deschide acum.” (Nota lui Nagy Imre către ONU, 1 noiembrie 1956)
răspunsul! [S]

15

„Maghiari!
Ungaria nu intenţionează să ducă o politică antisovietică,
ba chiar dorește să trăiască deplin în acea comunitate a popoarelor est-europene, care vor să-și aranjeze viaţa sub semnul libertăţii, justeţei
și a societăţii lipsite de exploatare. Resping în faţa întregii lumi, acea calomnie
conform căreia glorioasa revoluţie maghiară ar fi fost întinată de aberaţii fasciste sau antisemite, pentru că în luptă a luat parte întregul popor maghiar, fără
deosebire de clasă și confesiune. A fost cutremurătoare și admirabilă atitudinea
umană, înţeleaptă și gata de a face diferenţieri, a poporului revoltat prin care s-a
întors numai împotriva puterii străine subjugante și a detașamentelor de călăi.
Judecăţile de stradă, la ordinea zilei pentru câteva minute, precum și prezenţa, fără
violenţă armată, a forţelor politice ultraconservatoare guvernul tocmai alcătuit lear fi putut desfiinţa cu una, cu două; acea afirmaţie că, din această cauză trebuie
chemată în ţară armată străină, este neserioasă și cinică. Nu am posibilitatea de
a da ordin pentru rezistenţă armată: m-am alăturat muncii guvernului de o zi, nu
sunt informat asupra situaţiei militare, deci ar fi o iresponsabilitate din partea mea
să dispun de sângele scump al tineretului maghiar. Poporul Ungariei a plătit cu
destul sânge pentru a arăta lumii atașamentul său la libertate și la dreptate. Acum
REPRIMAREA
REVOLUŢIEI

16
Una dintre victimele revoluţiei și
trecătorii
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Stabiliţi, pe baza proclamaţiei, ce fel de
politică internă și externă dorea să ducă
guvernul răsturnat la 1956! Însumaţi ce afirmaţii infirmă textul în legătură cu evenimentele
revoluţionare! [C]

„Situaţia în care suntem este hotărâtă de intenţia pe care o are
Imperiului Rus de 200 milioane, cu forţa sa militară din interiorul
hotarelor noastre. (…) să nu scăpăm din faţa ochilor că lupta care a
avut loc în ţară nu a fost o revoluţie ci luptă de eliberare. În anul 1945,
după un război pierdut, pentru noi lipsit de ţel, s-a edificat cu forta
al cărui urmași acum merg pe ideea negării, a dispreţului, a scârbei
și a condamnării fiecărei părţi a aceluia. Regimul a fost măturat de
întregul popor maghiar. Moștenitorii săi să nu mai dorească încă o
dovadă despre aceasta. Aceasta a fost o luptă pentru libertate, fără
pereche în lume, cu generaţia tânără în fruntea poporului.
(…) atenţionez pe fiecare maghiar, ca după zilele din octombrie Mindszenty József ţine un discurs radiodifuzat
ale splendidei unităţi, să nu dea loc conflictelor de partid și dezbinării.
Ţara are nevoie de multe acum, dar de cât mai puţine partide și conducători de partide. Însăși politizarea este o chestiune de rangul doi:
grija noastră este existenţa naţiunii și pâinea cea de toate zilele.
În istoria bisericii catolice din secolul XX,
Demascările retrospective ale moștenitorilor regimului căzut au
abia dacă găsim o personalitate, a cărei
dezvăluit că tragerile la răspundere trebuie să aibă loc pe toate liniile,
apreciere să fi suscitat interes atât de
adică pe calea justiţiei independente și nepărtinitoare. Răzbunările
mare, ca a lui Mindszenty József. Se pot
personale trebuie evitate, trebuie lichidate. Părtașii și urmașii regimului
ridica nenumărate întrebări în legătură
căzut poartă o răspundere aparte pentru propria activitate, pentru
cu personalitatea și activitatea sa politică.
neglijenţă, pentru întârziere sau pentru măsurile incorecte. (…)
Unii îl consideră o persoană istorică proTrebuie să accentuez însă, cadrele obiective ale celor de înfăptueminentă care-și temea biserica și patria,
it: trăim într-un stat de drept, vrem să fim o naţiune și o ţară cu o
în vreme ce alţii văd în el un prelat care
societate fără clase, care își dezvoltă cuceririle democratice bazată
nu înţelege evoluţia istorică și căreia i
pe proprietatea privată, corect și just îngrădită de interesele sociale,
se opune cu obstinaţie.
exclusiv de elemente cultural-naţionaliste. Asta vrea să fie întreaga
Mindszenty József, în anul 1944, în
naţiune maghiară.
calitate de episcop de Veszprém, duÎn schimb, în calitatea de cap al bisericii catolice declar că (…)
cea o politică antigermană, îndreptată
nu ne opunem direcţiei justificate a progresului istoric, ba mai mult
împotriva organizaţiei „Crucile cu săgeţi”.
vom ajuta în toate dezvoltarea sănătoasă. Poporul maghiar găsește
Din cauza acestui fapt, este arestat și
natural că trebuie să aibă grijă de instituţiile noastre cu trecut și
ajunge la Sopronkőhida, de unde este
valoare mare. (…) Ne așteptăm, pe bună dreptate, la reglementarea
eliberat de către armatele sovietice. Din
imediată a libertăţii învăţământului creștin, la restituirea instituţiilor
august 1945, ca arhiepiscop de Eszterși asociaţiilor, printre ele cele ale presei și ale bisericii catolice. (…)”
gom (Strigoniu), formulează drept scop
(Discursul radiodifuzat al lui Mindszenty József, 3 noiembrie 1956)
reîntoarcerea la creștinism, la credinţă,
la biserică, din prăbușirea datorată
„Mindszenty, în discursul din 3 noiembrie 1956, a și schiţat prorăzboiului pierdut. Scopurile formulate
gramul »luptei împotriva vechii ordini«. (…) Esenţa acestuia este
de Mindszenty, din cauza schimbărilor
următoarea:
social-politice realizate între 1945-1948,
1. Vechiul regim a căzut. (Aici, natural, este vorba de regimul ediau dus, inevitabil, la conflicte între stat și
ficator al socialismului.)
biserică. Prelatul a ales, în viaţa politică,
2. Și moștenitorii vechiului regim sunt răspunzători, de aceea trebuie
nu folosirea tacticii, nu căutarea comtrași la răspundere. (Acesta a fost guvernul Nagy Imre.)
promisului, ci confruntarea. Dictatura
3. Bisericile trebuie reașezate în drepturile lor morale, economice
comunistă l-a arestat de Crăciun, în
și politice. (Aceasta, printre altele, însemna să se ia de la ţărani mai
anul 1948 și, în procesul de conștiinţă,
mult de un milion de iugăre cadastrale.)
organizat spectaculos în anul următor,
4. Ungaria va deveni o naţiune cultural-naţionalistă pe bază de prol-a condamnat la închisoare pe viaţă.
prietate privată îngrădită. (Aceste fraze ale discursului său însemnau
În timpul revoluţiei și a luptei pentru
o adevărată declaraţie politică de război împotriva ţărilor democratlibertate din 1956, a petrecut între 31
populare învecinate.)” (Hollós Ervin – Lajtai Vera: Piaţa Köztársaság
octombrie și 3 noiembrie exact patru
(Republicii) 1956, Editura Kossuth, 1975)
zile în libertate. Discursul său la radio din
3 noiembrie, până astăzi stârnește conPrecizaţi ce învinuiri i-au adus lui Mindszenty lucrările istorice de
troverse. Regimul Kádár, timp de decenii,
după 1956, mai ales în legătură cu discursul! Stabiliţi, folosind
a motivat cu acest discurs caracterul de
fragmentul de discurs original, dacă acuzaţiile formulate sunt adevărate
contrarevoluţie al evenimentelor.

17

18

Puncte de vedere

e rândul puterilor lumii să demonstreze puterea principiilor cuprinse
în Documentul de bază al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care trebuie
să scoată în evidenţă forţa popoarelor lumii iubitoare de libertate.
Solicit decizia înţeleaptă și curajoasă a marilor puteri și a Naţiunilor
Unite în interesul libertăţilor naţiunii mele subjugate.”
(Ministrul de stat Bibó István, 4 noiembrie 1956)
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sau false! Dezvăluiţi ce relaţii sociale și economice a formulat Mindszenty, în discursul său! [R]
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36. Represalii şi consolidare
FORMAREA NOULUI GUVERN În paralel cu lichidarea
centrelor de revoltă, a sosit la Budapesta noul conducător desemnat de către sovietici, Kádár János, care
în numele Guvernului Revoluţionar MuncitorescŢărănesc, constituit în 4 noiembrie, a preluat puterea.
Nagy Imre și colaboratorii săi direcţi s-au refugiat la
ambasada iugoslavă, iar cardinalul Mindszenty la ambasada americană. O parte însemnată a participanţilor
la lupte, temându-se de tragerea la răspundere, s-a
refugiat în vest, urmându-i mulţimea a sute de mii de
decepţionaţi de speranţa transformării democratice.
Violenţa străină a reprimat revoluţia și lupta de
eliberare, dar guvernul Kádár și PMSU a trebuit încă
mult timp să lupte cu rezistenţa locală, manifestată la
nivel de uzine (de exemplu în consiliile muncitorești),
respectiv cu izolarea internaţională.
REPRIMAREA Puterea, prin armata sovietică, a ajuns
în mâna guvernului Kádár, dar ţara nu era dispusă la
colaborare: consiliile muncitorești și Uniunea Scriitorilor
au persistat alături de revendicările revoluţiei. În același
timp, conferinţa din decembrie 1956 a PMSU a calificat revoluţia drept contrarevoluţie, dar rezistenţa
societăţii a putut-o înfrânge numai sprijinindu-se pe
forţa trupelor sovietice, respectiv pe nou organizata
forţă publică, iar mai apoi pe gărzile muncitorești.
Din anul 1957, au început procesele împotriva participanţilor la revoluţie. Politicienii din conducere,
care s-au alăturat revoluţiei, au fost aduși numai mai
târziu în faţa justiţiei, iar procesele lor s-au desfășurat
în cel mai mare secret. Pe Nagy Imre și pe tovarășii săi
i-au ademenit, printr-o înșelătorie, afară din ambasada
iugoslavă, apoi au fost duși în România. Întrucât nu
au reușit să-i convingă pe nici unul să colaboreze, au
ajuns acasă și au fost condamnaţi în ședintă închisă
în anul 1958. Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós și
Szilágyi József au fost executaţi, iar tovarășii lor au
primit pedeapsa cu închisoarea pe mai mulţi ani.
În cele de mai târziu, revoluţia a devenit tabu,
astfel că până și sub forma de contrarevoluţie doar
cei aleși puteau vorbi despre ea. Aceștia deformau
tot mai mult cele întâmplate. Revoluţia, pe paginile
oficiale ale istoriografiei, odată cu trecerea timpului,
a ajuns să se transforme într-o atrocitate comisă de
delincvenţi de drept comun.
CONSOLIDAREA POLITICĂ Înăbușirea revoluţiei, mai
apoi represaliile crâncene ce au urmat, au trezit în tot
mai mulţi oameni convingerea că sistemul forţat de
către sovietici asupra ţării noastre se va menţine timp
de generaţii. De aceea, o parte însemnată a populaţiei a încercat convieţuirea cu puterea existentă, iar
mulţi s-au alăturat acesteia. Astfel, deja la 1 Mai 1957,
PMSU și guvernul au putut demonstra sprijinul maselor.
Kádár, exploatând amintirea revoluţiei și antipatia
poporului maghiar, a împiedicat întoarcerea lui Rákosi
în Ungaria, iar pe discipolii săi i-a scos treptat de la
putere. Însă – fără să ţină seama de câteva excepţii – cei
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care în anii anteriori au săvârșit fărădelegi nu au fost
pedepsiţi, ci au fost așezaţi pe diferite nivele ale administraţiei de stat. Astfel influenţa, în parte, le-a rămas.
Învăţând din revoluţie, conducătorii partidului s-au ferit
de introducerea cultului personalităţii, de impunerea
activităţii politice și de fărădelegile grosolane. Esenţa
noii politici Kádár a formulat-o și în public: „Cine nu este
împotriva noastră, acela este cu noi”.
În anul 1963, la o presiune internaţională serioasă, în
schimbul retragerii de pe ordinea de zi a ONU a „problemei maghiare”, condamnaţii de la 1956 în majoritate
au fost eliberaţi și, în paralel cu aceasta, în interiorul
PMSU, staliniștii au fost puși în plan secund.
CONSOLIDAREA ECONOMICĂ Ca o învăţătură a revoluţiei, conducerea de partid a tratat în mod evidenţiat
problema nivelului de trai. În interesul stabilizării
politice, considerau ca fundamentală ridicarea modestă, dar continuă a bunăstării oamenilor, aproape
compensându-i pentru îngrădirea libertăţilor politice.
Rezolvarea problemelor economice cauzate de
revoluţie (pierdere de recoltă, alte pagube mari) o
ajuta creditul semnificativ în bani și mărfuri oferit de
către ţările blocului socialist. În politica economică,
s-a diminuat proporţia investiţiilor faţă de izvoarele menite să ridice nivelul de trai și nu s-au forţat
ramurile producătoare de materii de bază (de exemplu,
mineritul și metalurgia), deși industria grea avea
prioritate în continuare.
După anul 1956, pentru un timp scurt regimul a
asigurat condiţiile de funcţionare ale gospodăriilor
ţărănești individuale, dar scopul său a rămas completa
colectivizare a agriculturii. S-a forţat și pe mai departe așa-numita transformare socialistă a agriculturii
pentru că marile întreprinderi agricole se considerau
ca fiind de nivel superior faţă de micile gospodării, dar
și pentru că doreau să asigure din agricultură forţa
de lucru necesară industrializării.
Între 1959 și 1961, s-a continuat colectivizării agriculturii. Organizarea cooperativelor de producţie nici
acum nu era lipsită de intervenţia forţată, dar, pe lângă
aceasta, guvernarea încerca să-i câștige pe ţărani: le
ofereau avantaje, le asigurau mașini pentru munca agricolă, au extins asigurările sociale și asupra ţărănimii din
cooperativele de producţie. Opoziţia a fost semnificativ
diminuată pentru că nu s-a copiat fidel modelul sovietic,
ci s-a permis formarea de gospodării personale. Prin
aceasta, a devenit posibilă creșterea animalelor pe lângă
casă, și astfel ţărănimea maghiară – în contrast cu ţăranii
colhoznici sovietici – nu s-a înstrăinat de muncă. Un factor
important al succesului a fost faptul că a devenit evident
și pentru ţărănime că trebuie să coexiste cu acest sistem.
Prin metoda de mai sus, organizarea cooperativelor de producţie – în contradicţie cu începutul anilor
’50 – a fost mai puţin legată de regresul producţiei
agricole, iar mai târziu a asigurat buna aprovizionare
cu alimente, ceea ce a devenit un stâlp de susţinere
al politicii de nivel de trai al epocii.

10/2/07 10:01:09 PM

IV. Lumea bipolară
„Raport despre situaţia din Ungaria conform stării din 4
noiembrie 1956, orele 21.00:
În decursul zilei de 4 noiembrie, trupele noastre au ocupat
în întregime clădirile guvernamentale mai importante și s-a reușit înfrângerea
fundamentală a rezistenţei manifestanţilor. În oraș, au rămas două centre de
rezistenţă: cinematograful Corvin și Piaţa Moscovei, în partea de vest a Budei.
În cinematograf, care împreună cu edificiile ce îi aparţin ocupă un întreg bloc,
se concentrează un număr important de revoltaţi, cu tancuri și artilerie. Trupele
noaste au primit sarcina să execute reorganizarea necesară de forţe și să lichideze,
în măsură totală, centrele de rezistenţă rămase în Budapesta.
În toate așezările ocupate de trupele noastre, a intrat în vigoare interdicţia de
ieșire.” (G. Jukov. Citează: File lipsă din istoria lui 1956)
FORMAREA NOULUI
GUVERN

/ 203

Arhiva
Însumaţi în ce locuri a ţinut
mai mult rezistenţa maghiară, după atacul sovietic! Precizaţi
de ce grupurile de revoltaţi și-au
putut apăra un timp mai îndelungat poziţiile! Explicaţi, pe baza sursei, cum privea Uniunea Sovietică
luptele din capitală! [C]

1

„Am dezbătut, cu tovarășul Kádár și Münnich, măsurile conVICTIMELE ANULUI 1956
crete ce trebuie luate în vederea aducerii în faţa justiţiei a
(PERSOANE)
persoanelor vinovate de grozăviile comise în perioada ravagiilor reacţiunii din Ungaria. Răniţi
cca 20 000
Ambii au fost imediat de acord că acest proces trebuie organizat de îndată.
Morţi
cca 2000
Le-am expus tovarășilor Kádár și Münnich planul nostru despre constituirea
Executaţi
cca 350
unui tribunal popular, militar, revoluţionar și republican: tovarășii maghiari insistă
Întemniţaţi
cca
22 000
că această măsură trebuie luată prin tribunalul militar, conform legilor în vigoaInternaţi
cca
13 000
re în Ungaria. Tribunalul militar are dreptul de a aduce rapid hotărâri și pentru
Refugiaţi
cca
200
000
nelegiuirea comisă, poate pronunţa cea mai grea pedeapsă; în cazul persoanelor
civile spânzurarea, la militari împușcarea. (…) Tribunalul militar, cum spun tovarășii
Apreciaţi datele tabelului!
maghiari, în ochii poporului, este un organ judecătoresc destul de prestigios, din
2
[R]
partea căruia condamnarea la moarte prin frânghie sau gloanţe ar exercita asupra
ţării suficientă impresie. Tovarășii maghiari, împreună cu tovarășul Serov, vor alege
acele 6-8 persoane care vor ajunge în faţa justiţiei, pentru că au condus nemijlocit
Stabiliţi pe baza căror motive
revolta armată din Budapesta, au arestat și împușcat comuniști. Cei aleși printre
3
s-a decis asupra instituirii
persoanele care urmează a fi prezentate tribunalului militar sunt:
tribunalelor
populare!
Explicaţi
Dudás József (54 ani), unul din organizatorii revoltei, conducătorul grupului
pe ce bază i-au ales pe primii
de răsculaţi din Buda.
condamnaţi la moarte, după 1956!
Szabó János (59 ani), care a fost conducătorul celor revoltaţi din Piaţa Széna.
Zólyomy László (40 ani), fost ofiţer în armata Horthy, care în timpul revoltei a Apreciaţi relaţia sovieto-maghiară,
pe baza documentelor! Motivaţifost membru al »comitetului revoluţionar« de la Ministerul Apărării (…).” (Raportul
vă constatările! [R]
lui Malenkov, Suslov, Aristov și Serov către Moscova, 30 noiembrie 1956)
REPRIMAREA

„1. Clica Rákosi-Gerő, care a avut influenţă decisivă în conducerea PMU și în
Guvernul Republicii Ungare, de la sfârșitul anului 1948, a părăsit baza principală
a marxismului și a leninismului. În viaţa de partid și de stat, precum și în îndrumarea vieţii economice, au introdus o politică sectantă și dogmatică, metode
de conducere care nu suportă contrazicerea, metode poruncitoare și birocratice.
Metodele lor păgubitoare au condus la greșeli și culpe deosebit de grave în viaţa
de partid și de stat deopotrivă. Au împiedicat extinderea democratismului vieţii
sociale și de partid, au lezat grav legalitatea socialistă. (…)
2. În apariţia evenimentelor din octombrie și în întorsătura lor tragică, a jucat
un rol grav acea aripă a opoziţiei de partid, formată în anii anteriori și care, crescând în permanenţă și-a ales ca și drapel pe Nagy Imre și Losonczy Géza. (…) În
mod greșit, au dus critica în afara partidului, pe stradă, în care s-au angrenat și
elementele reacţionare. (…)
3. În pregătirea și explozia evenimentelor din octombrie, un factor de bază l-a
constituit contrarevoluţia horthystă-fascistă și cea maghiară-capitalistă-moșierească, ale cărei forţe importante funcţionau ilegal aici acasă. (…) ţelul său a fost
restaurarea sistemului capitalist-moșieresc, la care, de la înfrângerea suferită în
anul 1945, nici o clipă nu a renunţat.
4. În evenimentele din Ungaria, în final, a jucat un rol hotărâtor și de bază
imperialismul internaţional, ale cărui ţeluri, natural, treceau dincolo de chestiunea maghiară. (…) imperialismul internaţional nu a renunţat la subjugarea
popoarelor și nici la tendinţele sale către susţinerea pe mai departe a exploatării
lor, nu a renunţat la planul războaielor locale și a provocării unui nou, al treilea,
război mondial. (…)” (Hotărârea CC al PMSU despre cauzele contrarevoluţiei din 1956,
5 decembrie 1956)
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Sintetizaţi, pe scurt, care au
fost cauzele revoluţiei pe
care le-a precizat documentul în
legătură cu momentul 1956! În
stabilirea ordinii cauzelor, care
factori i-au motivat pe cei care au
conceput documentul! Explicaţi
ce contradicţie există în privinţa
numirii cauzelor și a tragerii la
răspundere! Motivaţi-vă răspunsul! [R]
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5

Expuneţi posibilele motive
ale celor ce se refugiau din
ţară și evidenţiaţi consecinţele
personale și sociale ale emigraţiei! Explicaţi de ce opinia publică internaţională i-a primit cu
simpatie pe refugiaţi și, în unele
ţări, de ce li s-a asigurat și sprijin
material! [O]

Refugiaţii, la graniţă

6

7

Stabiliţi, pe baza sursei, în ce
relaţii erau, una cu alta, conducerea maghiară și cea sovietică!
Dezvăluiţi, pe baza căror motive,
a cerut Kádár ca forţele sovietice
să rămână în Ungaria! [R]

„Cine nu e împotriva
noastră, este cu noi
În decembrie 1961, la şedinţa
Consfătuirii naţionale a Frontului Patriotic, Kádár şi-a pronunţat
faimoasa frază, care sună astfel:
»Cine nu este împotriva Republicii Populare Ungare, acela este cu
ea; cine nu este împotriva PMSU,
acela este cu el; cine nu este împotriva Frontului Popular, acela
este cu el.«” (Rainer M. János: Plasare pe vârf. Rubicon, 2001/3)

8
9

Stabiliţi în ce măsură a ajutat noua deviză a lui Kádár,
creșterea bazei maselor a sistemului! [R]

Defilarea de la 1 Mai, 1957

„Kádár: Uniunea Sovietică ne-a ajutat în zdrobirea armată
a contrarevoluţiei. Pentru noi, comuniștii maghiari, este
greu și dureros că Uniunea Sovietică a fost din nou nevoită
să-și verse sângele pentru cauza socialismului în Ungaria. Evidenţiind din nou
acest ajutor nemăsurat de mare, care a costat și jertfe omenești, putem spune
cu totală convingere că acest ajutor nu a fost în zadar. De aceea acum, la această
întâlnire oficială, în numele partidului și guvernului aș dori să exprim încă odată
mulţumirile noastre pentru acest ajutor. (…)
După părerea noastră, ar fi util dacă am declara prin aceasta că noi maghiarii
suntem atașaţi de Tratatul de la Varșovia, că trupele sovietice trebuie să rămână pe
teritoriul Ungariei până va fi necesar, luând în consideraţie situaţia internaţională
și raporturile de forţă care domină în lume și până ce reacţiunea internaţională se
amestecă, pe mai departe, în treburile interne ale ţărilor socialiste. (…)
Hrușciov: Dacă noi suntem adevăraţi marxiști-leniniști, trebuie să înţelegem că
înaintăm spre comunism, nu individual, ci ca tabără unitară, împreună. Trebuie
să ducem o politică, care ne apropie ţările, și nu una care le desparte. Trebuie să
fim comunști, nu să degenerăm în naţionaliști. (…)
La comunism, putem ajunge doar împreună, ca un tot unitar. Nu trebuie să uităm
că noi suntem comuniști, și trebuie să ducem, cu fermitate, o politică ce are ca
scop realizarea ţelurilor noastre comune, fără ca să ne rupem de popor.” (Fragment
din procesul verbal al tratativelor Kádár János-Hrușciov, Moscova, martie 1957)
CONSOLIDAREA
POLITICĂ

„Nu construim societatea socialistă, pentru că există marxism-leninismul care o
prescrie sau pentru că există partidul, iar acela trebuie să conducă poporul undeva
(…) ci invers: de aceea trebuie o teorie bună (…) de aceea trebuie noi să construim
societatea socialistă, pentru că aceasta asigură viaţa mai bună a oamenilor, înflorirea patriei și a naţiunii. (…) Poporul judecă pe baza a cum se dezvoltă economia
naţională și cultura, pentru că aceasta îi atinge cel mai nemijlocit viaţa. (…) Noi
ne imaginăm că nu poporul există pentru ca noi să încercăm pe el marxismul, ci
invers: știinţa marxismului este aceea cu ajutorul căreia poporul nostru își poate
crea o viaţă mai bună pentru sine.” (Fragment din discursul
lui Kádár János, de la începutul anilor ’60)
Evidenţiaţi ce ţel nou, al socialismului, formulează Kádár!
Explicaţi în ce măsură ţelul formulat de Kádár a fost potrivit pentru a câștiga sprijinul larg al populaţiei! Motivaţi-vă
răspunsul! [O]

Precizaţi ce elemente ale consolidării politice apar în fotografie! Explicaţi ce motive a putut avea faptul că, între
noiembrie 1956 – mai 1957, atitudinea opiniei publice s-a
modificat în privinţa regimului Kádár! [C]
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„Importanţa gospodăriilor personale a crescut după colectivizarea în masă (1959). Pe lângă rolul lor economic, au îndeplinit
și un important rol politic, întrucât au ușurat pentru ţărănime
trecerea la gospodărirea în comun. (…) Creșterea noastră de animale, în primul rând
creșterea de păsări și porci, precum și producţia de struguri, legume și fructe, deja,
de la început, a asigurat și o importantă cantitate de surplus care se putea scoate
la vânzare. Ponderea producţiei în gospodăria personală, încă din anii organizării,
1959–1960, o dădea creșterea animalelor. Marile întreprinderi nou înfiinţate nu
dispuneau de suficiente adăposturi pentru animale, dar întrucât aproape toate
cooperativele luptau cu problemele legate de forţa de tracţiune, era natural că se
urgenta folosirea în comun a animalelor de povară. Dar o parte însemnată a animalelor
utilitare a rămas în îngrijirea gospodăriilor personale. La organizarea cooperativelor
de producţie, din teritoriul comun și personal al terenului de arat, doar cca 14% a
rămas (sau a ajuns) în administrare personală. În același timp, 98% din teritoriul de
grădini, 22% din livezile cu pomi și cca 50% din vii au rămas în gospodăria personală.
Era un fapt real, în discuţie publică: producţia gospodăriilor personale, în unele cazuri,
întrecea și venitul provenit din comun. Adică și în vremurile cele mai critice oferea
siguranţa existenţei. În același timp, ocupa plusul de forţă de muncă al familiilor
din cooperativele de producţie, frânând prin aceasta migrarea forţei de muncă din
agricultură.” (Despre gospodăria cooperatistă și cea particulară)

/ 205
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CONSOLIDAREA
ECONOMICĂ

Precizaţi de ce era importantă, din punct de vedere
economic, gospodăria personală!
Explicaţi către ce ţeluri politice și
economice se poate reduce, mai
ales prin permisiunea existenţei
gospodăriilor particulare pe termen lung! [C]

Gospodari semnează declaraţia de intrare în cooperativa de producţie
Reuniţi asemănările și deosebirile dintre cooperativizarea din era Rákosi și era Kádár! Ce exprimă
caricatura din Ludas Matyi? Caracterizaţi, pe baza
caricaturii, nivelul de viaţă al perioadei! [R]

La vitrina prăvăliei cooperativei (caricatură din 1957). Inscripţie: Vitrina asta o cumperi
tu, mamă, iar cealaltă eu!

11
12

NUMĂRUL GOSPODĂRIILOR PERSONALE DUPĂ MĂRIMEA PROPRIETĂŢII
Anul

0–1
iug.cad.

1–5
iug.cad.

5–10
iug.cad.

10–20
iug.cad.

20–25
iug.cad.

Peste 25
iug.cad.

Gospodării
personale, total

1955

247 600

702 000

380 700

159 800

12 800

7 100

1 510 000

1956

268 400

655 500

352 300

150 900

11 400

6 500

1 445 000

1958

267 739

756 185

423 923

172 361

10 800

3 840

1 634 848

1959

290 000

780 000

350 000

119 000

5 500

2 100

1 446 600

1960

300 000

367 859

95 081

69 469

11 681

1 302

845 392

1962

0

123 580

13 670

6 800

950

0

145 000

13

Prezentaţi cum s-a schimbat, după 1956, sistemul de proprietăţi și relaţiile de proprietate ale agriculturii maghiare!
Explicaţi ce cauze poate avea schimbarea intervenită în relaţiile de proprietate și dezvăluiţi consecinţele lor sociale
și politice imediate! [O]
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În istoria maghiară din secolul XX, fără îndoială, există numeroase pete albe, există numeroase evenimente
despre care nu avem informaţii exacte. Și procesul Nagy Imre este unul dintre acele evenimente, doar parţial
dezvăluite până azi, iar aspectele legate de acesta sunt deosebit de importante, din punctul de vedere al
istoriei contemporane.
Procesul, respectiv execuţia lui Nagy Imre și a tovarășilor săi, s-a derulat în total secret în Ungaria, în perioada
1957-1958. Omul contemporan a aflat despre faptul procesului și despre executarea sentinţei de condamnare
la moarte, doar ulterior. Timp de mai multe decenii, opinia publică a putut face rost de informaţii doar din așanumita Carte albă (Complotul contrarevoluţionar al lui Nagy Imre și complicii săi). Însă cartea editată în patru
limbi, cu scopuri propagandistice, nu a dorit să prezinte adevărul, ci prin câteva fragmente extrase, din context
uneori falsificate, a încercat să justifice că Nagy Imre, în urma mărturisirilor împovărătoare ale »complicilor« și
a martorilor, s-a demascat și a făcut o mărturisire parţială de recunoaștere, referitoare la faptele sale criminale.
Procesul și execuţia lui Nagy Imre în întreaga eră Kádár se considera tabu.
DECLARAŢIILE LUI K ÁDÁR JÁNOS DESPRE NAGY I MRE:
„Eu, care am fost ministru în guvernul lui Nagy Imre, trebuie s-o spun cu toată
deschiderea că, după convingerea mea personală, nici Nagy Imre, nici grupul său
politic nu au vrut să ajute conștient sistemul contrarevoluţionar.” (12 noiembrie 1956)
„Nagy Imre nu este arestat, a părăsit clădirea Parlamentului din propria hotărâre
și nici guvernul, nici trupele sovietice nu doresc să-i limiteze libertatea de mișcare.
Depinde numai de el, dacă ia parte la viaţa politică.” (14 noiembrie 1956)

14
15

Nagy Imre în faţa instanţei
Indicaţi ce contradicţii se pot
descoperi între declaraţiile
lui Kádár și realitate! Explicaţi
fundalul politic al declaraţiilor lui
Kádár, expuse în momente diferite! [O]

16

„(…) Luând în consideraţie dorinţa proprie originală, a lui Nagy Imre și a tovarășilor săi, am făcut posibil să părăsească teritoriul Republicii Populare Ungare.
După ce Guvernul Republicii Populare Române s-a arătat pregătit să le dea azil pe
teritoriul României, la 23 noiembrie au plecat pe teritoriul României. Noi am făcut
promisiunea că faţă de ei, pentru faptele grave din trecut – recunoscute ulterior
și de ei – nu vom începe procedura penală. (…)”(27 noiembrie 1956)
„Guvernul nu are intenţia să-l predea pe Nagy Imre tribunalului.” (27 februarie 1957)
„Nu va fi proces împotriva lui Nagy Imre, deși situaţia sa este delicată.” (4 aprilie 1957)
„(…) Autorităţile judiciare au încheiat procedura în cazul grupului conducător al
acelor persoane, care, la 23 octombrie 1956, cu contribuţia activă a imperialiștilor
au declanșat o răscoală armată contrarevoluţionară pentru răsturnarea ordinii
legale a Republicii Populare Ungare.
Consiliul de Judecată Populară al Tribunalului Suprem, în cauza penală a lui
Nagy Imre și tovarășilor săi, după audierea a 29 martori, după ascultarea acuzării
și a apărării, după examinarea unui extins material probator, a stabilit:
Nagy Imre și cei mai apropiaţi complici ai săi, Losonczy Géza, Donáth Ferenc,
Gimes Miklós, Szilágyi József, au înfiinţat în decembrie 1955 o organizaţie secretă
antistatală, cu scopul de a pune mâna pe putere pe cale violentă și de a răsturna
Republica Populară Ungară.
Tribunalul a constatat că Nagy Imre, în interesul acaparării cu forţa a puterii,
deja la sfârșitul anului 1955, a creat un grup ilegal limitat, dintre adepţii săi cei
mai apropiaţi. Consiliul de Judecată Populară al Tribunalului Suprem, cântărind
gravitatea delictelor, împrejurările agravante și atenuante, pe baza dezbaterii derulate, în acţiunile devenite obiectul acuzării a declarat acuzaţii ca fiind vinovaţi,
iar: pe Nagy Imre l-a condamnat (…) la moarte (…).” (Sentinţă în procesul penal al
lui Nagy Imre și tovarășii săi, 16 iunie 1958)

17

Înșiraţi de ce delicte i-a
învinuit actul de acuzare
pe Nagy Imre și pe tovarășii săi!
Stabiliţi, în ultimul său discurs,
prin ce motive explică Nagy Imre
pedeapsa cu moartea care i se
aplică! Explicaţi oare care putea
fi motivul faptului că Nagy Imre
nu a cerut graţiere! [R]
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„Să-mi permită onoratul Consiliu de Judecată Populară să-mi motivez, prin
câteva cuvinte, atitudinea faţă de cererea de graţiere.
Sentinţa de condamnare la moarte, pe care a pronunţat-o pentru mine onoratul
Consiliu de Judecată Populară eu, din partea mea, o consider nedreaptă, motivarea
nu o consider fundamentată și, de aceea, din partea mea – deși știu că nu există
posibilitatea recursului – nu pot să o accept. Singura mea consolare în această situaţie este convingerea mea că, mai devreme sau mai târziu, poporul maghiar și clasa
muncitoare internaţională mă vor achita de acele acuzaţii grave ale căror povară
trebuie să o port acum și, din a căror consecinţă, eu trebuie să-mi sacrific viaţa. Eu
așa simt, va veni vremea când în aceste probleme, într-o atmosferă mai liniștită cu
un orizont mai clar, pe baza mai bunei cunoașteri a faptelor, se va putea face dreptate și în cazul meu. Așa simt, sunt victima unei grave erori, a unei erori judiciare.
Graţiere nu cer.” (Discursul lui Nagy Imre după pronunţarea sentinţei, 1958)
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37. „Cea mai veselă baracă” – perioada comunismului de tip „gulaş”
FUNDALUL INTERNAŢIONAL AL „CELEI MAI VESELE
BARĂCI” PMSU condus de Kádár János, din anii ’60 - la
început cu sprijinul conducătorului sovietic de partid
Hrușciov – a dorit să aplice o asemenea politică prin
care, faţă de populaţia maghiară și faţă de opinia
publică internaţională, se putea dovedi capacitatea
de viaţă a socialismului. Un punct de vedere definitoriu era ridicarea anuală ponderată a nivelului de
trai și satisfacerea cerinţelor faţă de anumite bunuri
de consum. Au crezut că, prin aceasta, pot înlocui
libertatea politică și depolitizează o parte însemnată
a populaţiei care s-a opus comunismului.
ÎNŢELEGEREA DINTRE SOCIETATE ȘI PUTERE De la
mijlocul anilor ’60, exercitarea puterii de către partidul
condus de Kádár János a fost definită de împăciuitorismul faţă de societate și negarea „ascuţirii luptei de clasă”.
Sub semnul acestei politici, puterea și-a reglementat,
parţial, relaţia cu diferitele biserici, cu scriitorii determinanţi pentru opinia publică și a anunţat necesitatea
creării unităţii naţionale. După încercările de mai multe
decenii, majoritatea populaţiei a primit cu resemnare
împăciuitorismul puterii, respectiv intenţia sa de înţelegere. Au luat la cunoștinţă că, dacă renunţă la criticarea
deschisă a politicii partidului, la a face politică de opoziţie,
atunci viaţa privată și de familie le rămâne netulburată,
ba chiar le este asigurată și posibilitatea unui modest
spor material. Politica de „a trăi și a lăsa să trăiască”
a creat, pentru mai mult de două decenii, colaborarea
fără conflicte mai mari dintre putere și societate.
UN NOU MECANISM ECONOMIC Asigurarea nivelului
de trai, atât de importantă și din punct de vedere politic,
a reclamat pe lângă dezvoltarea agriculturii și dezvoltarea industriei. După ce s-a terminat transformarea
agriculturii, pentru industrie, nu au rămas rezerve de
forţă de muncă ţărănești, iar cu antrenarea femeilor
în muncă s-au epuizat și rezervele de forţă de muncă
feminină. S-a încheiat posibilitatea dezvoltării extensive (prin înfiinţarea de noi fabrici și lărgirea celor
vechi) a industriei. Dezvoltarea se putea baza, în cele
ce urmau, doar pe accentuarea productivităţii. Dar
spre mijlocul anilor ’60, a devenit tot mai evident că
dezvoltarea economică intensivă nu se poate realiza
în sistemul rigid al economiei planificate.
Întrucât și Uniunea Sovietică era împovărată de
griji asemănătoare, conducerea maghiară de partid
a primit aprobarea sovieticilor pentru reformele economice necesare. Mulţumită acesteia, în anul 1968,
s-a introdus noul mecanism economic care dorea
să introducă în circulaţia economică elementele
economiei de piaţă.
Noul sistem de dirijare a economiei a sigurat un
cadru mai larg pentru iniţiativele independente
ale întreprinderilor și a făcut pași pentru formarea
de preţuri și salarii reale. Dar, din raţiuni politice,
s-au introdus frâne în sistem: de exemplu, și pe mai
departe, principiu de bază a fost ocuparea în întregime a forţei de muncă, la multe produse s-a menţinut
preţul fix, veniturile personale mai mari au fost moderate. Astfel economia a luat avânt, capacitatea sa
de adaptare s-a îmbunătăţit, a crescut nivelul de trai
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și nivelul aprovizionării, dar nu a devenit capabilă să
învingă crizele ce urmau să vină.
SCHIMBĂRILE ECONOMICO-SOCIALE De la mijlocul
anilor ’60 până la începutul anilor ’70, în cadrul producţiei industriale a devenit determinantă industria
grea (61%), cu necesităţi semnificative de materiale și
energie și, în mică măsură, s-a diminuat în continuare
ponderea industriei alimentare și a celei ușoare. Creșterea dinamică (în medie cca 7%) a producţiei industriale
s-a realizat, în primul rând, prin noi investiţii (industria
de mașini, industria chimică etc.) și prin atragerea de
forţă de muncă proaspătă, dar productivitatea nu s-a
îmbunătăţit. Ramura de succes a epocii, fără echivoc,
a fost agricultura, care a produs un avânt spectaculos
pe o suprafaţă de pământ în scădere și cu o forţă de
muncă în scădere, prin mărirea eficienţei. În modernizarea agriculturii, pe lângă mecanizare și folosirea
îngrășămintelor artificiale, un rol important l-a jucat
răspândirea noilor soiuri și producţia industrială de
plante (porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui). Și creșterea animalelor a avut succes, iar în aceasta
un rol deosebit revenind gospodăriilor personale în
dezvoltare. În cadrul infrastructurii în transporturi,
în primul rând, pe tărâmul motorizării (autoturisme,
camioane, autobuse), a început o dezvoltare substanţială, dar în ciuda acesteia rămânerea în urmă a ţării
faţă de nivelul internaţional abia dacă s-a moderat. O
rămânere în urmă mai gravă demonstra și telecomunicaţia, construcţia reţelei de telefonie, căci, în
ceea ce privește numărul aparatelor pe cap de locuitor,
Ungaria era la nivelul ţărilor din lumea a treia.
În epocă, schimbările sociale aveau loc conform
tendinţelor internaţionale, dar mai rapid – căci doar în
Europa de Vest procesele asemănătoare s-au derulat în
mai mult de o jumătate de secol – și cu o întârziere de
fază de treizeci-patruzeci de ani. Cea mai importantă
schimbare socială a fost aceea că s-a încheiat exodul
masiv al muncitorilor agricoli în industrie și a început
creșterea proporţiei muncitorilor în ramurile de servicii.
În paralel cu aceasta, creștea continuu proporţia intelectualilor și scădea cea a muncitorilor fizici. A început
îmburghezirea provinciei și a continuat urbanizarea
(mutarea populaţiei la oraș). Astfel, creștea dinamic
numărul de suflete nu în primul rând în capitală, ci în
(marile) orașe de provincie (Miskolc, Győr). În sfera
învăţământului, s-a generalizat grădiniţa și a scăzut
continuu proporţia celor care nu au terminat opt clase.
De asemenea, a crescut numărul celor care studiau în
școli medii, respectiv în învăţământul superior.
Este de o importanţă deosebită faptul că, în era
Kádár, au încetat lipsurile zilnice. Relaţiile de venituri s-au egalizat între cei ce munceau în industrie și
agricultură, ba chiar mai mult, între cei ce executau
muncă fizică și muncă intelectuală, precum și între
conducători și încadraţi.
COMUNISMUL DE TIP „GULAȘ” În urma reformei economice, în Ungaria – cel puţin conform măsurii centralest-europene – a crescut exploziv consumul populaţiei.
A crescut semnificativ nivelul de trai, numeroase articole
de larg consum au devenit generale (mașina de spălat,
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radioul, televizorul) și s-a răspândit autoturismul. S-a
îmbunătăţit nivelul aprovizionării cu alimente, a crescut
substanţial, de exemplu, consumul de carne, lapte, zahăr.
Schimbările economice au generat și o mobilitate socială largă, sub influenţa căreia a crescut proporţia celor
de ocupaţie intelectuală la prima generaţie. Acest
proces a fost semnificativ facilitat de dezvoltarea reţelei
de învăţământ și de cultură. În interiorul cadrelor sistemului, a devenit mai liberă presa și editarea cărţilor.
Sub influenţa veniturilor mai mari și a atmosferei
politice mai libere, a crescut, în mod semnificativ
numărul maghiarilor care călătoreau în Apus și, în
paralel, al străinilor care vizitau Ungaria.

Prăvăliile pline de mărfuri, marea circulaţie de mașini,
editarea mai liberă a cărţilor, îmbunătăţirea condiţiilor
de călătorie, reţinerea puterii de a aplica deschis forţa,
trecerea relativă pe planul al doilea al ideologiei, a
schimbat imaginea negativă formată despre Ungaria
și regimul Kádár după 1956, în lumea apuseană, tot
așa, precum și în interior.
Popularitatea exterioară și interioară a variantei
kádáriene a dictaturii unipartite, a „comunismului de
tip gulaș, sau de tip frigider” a fost sporită și mai mult
dat fiind că, în interiorul lagărului socialist, se desfășura
un proces opus acestuia (dogmatism marxist, proastă
aprovizionare cu mărfuri etc.).

Arhiva
1

Reuniţi, pe baza textului,
prin ce se deosebește Ungaria de celelalte ţări socialiste! De
ce însemna o favoare deosebită,
un pașaport? Cine au fost aceia
care nu au primit pașaport? Explicaţi, de ce idealiza Apusul, relaţiile
din Ungaria? [R]

„Cea mai veselă baracă a lagărului (…) pentru că aici,
spre deosebire de ţările înconjurătoare, era ce hali,
mulţi aveau câte un teren particular, se putea spune
lucrurilor pe nume, s-a ridicat nivelul de trai și, în sfârșit, aproape toată lumea, »cu
excepţia celui în cauză«, a primit pașaport. Să recunoaștem că, din formaţia de 14
a lagărului socialist, Ungaria, cu siguranţă, ieșea în evidenţă (…) popoarele vecine
chiar că îi invidiau pe maghiari; turiștii sovietici credeau că sunt în Apus. Apusul
între timp, și admira, și idealiza relaţiile de aici. (…)” (Charles Gáti, 1995)
FUNDALUL INTERNAŢIONAL AL
„CELEI MAI VESELE BARĂCI”

„Pe baza politicii unităţii naţionale socialiste trebuie unită
toată lumea, care activează pentru cauza socialismului și
păcii. Trebuie uniţi deopotrivă comuniștii și cei din afara
partidului, sprijinitorii activi politic ai regimului și cei care azi mai oscilează, indiferenţii; adepţii concepţiei materialiste despre lume și oameni cu sentimente
religioase. Construirea societăţii socialiste este cauza întregii naţiuni.”
(Cuvântarea lui Kádár János, 1962)

2

ÎNŢELEGEREA DINTRE
SOCIETATE ȘI PUTERE

Precizaţi cu cine dorește să colaboreze Kádár János în interesul unităţii naţionale socialiste! Explicaţi în ce măsură diferă textul lui Kádár János de concepţia de
luptă de clasă cunoscută anterior! Explicaţi ce fel de ţeluri politice acoperă ideile
formulate în cuvântare și de ce acestea au avut un ecou social favorabil! [R]

3

„Reforma este motivată de cauze de economie politică și
politice. Necesitatea sa de economie politică, în ultimă
instanţă, își are rădăcinile în faptul că importante rezerve
de mai înainte ale creșterii economice sunt în puternică epuizare și creșterea sa
rapidă în viitor este posibilă doar prin exploatarea mai intensă a rezervelor interne
ale economiei, prin accelerarea dezvoltării tehnice. Importanţa politică a reformei
constă, înainte de toate, în aceea că e hărăzită să asigure ridicarea mai rapidă în
viitor a nivelului de trai al maselor, și tinde ca, nivelul de trai al unui muncitor să
depindă mai bine de utilitatea socială a muncii sale, de performanţa individuală
și de eficienţa muncii colective. Este un scop politic în continuare să anulăm
restricţiile exagerate care împiedică iniţiativa și responsabilitatea individuală, să
restrângem tendinţele birocratice. Este nevoie de dezvoltarea socialismului, de
mai libera desfășurare a muncii creatoare slujitoare a interesului comun. (…)
În economia noastră naţională, asigurăm un teren mai mare decât cel de
azi – în cadre reglementate de stat – întrecerii economice a întreprinderilor
care conduce la mai rapida dezvoltare a întreprinderilor muncind mai economicos, satisfăcând mai bine cerinţele cumpărătorilor. Mai ales în producerea și
valorificarea articolelor de consum, este oportun a face posibilă întrecerea între
UN NOU MECANISM
ECONOMIC

Stabiliţi care este motivaţia
de economie politică a reformei economice! Precizaţi cu
ce elemente politice motivează
hotărârea de partid introducerea
reformei! Explicaţi pe ce teritorii dorește să introducă reforma
competiţia între întreprinderi!
Analizaţi din ce motive a ajuns în
hotărârea de partid partea despre
gradul general de ocupaţie! [C]
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5
Construirea Combinatul Chimic de la Tisa

Termocentrala de la Szászhalombatta

Cărei ramuri industriale îi aparţin fabricile din imagini! Explicaţi în ce fel sunt în legătură dezvoltarea industriei chimice și creșterea producţiei agricole! Ce puncte de contract există între producţia industriei chimice și prelucrarea
ţiţeiului! Explicaţi, în epocă, de ce nu se putea atrage în industrie o nouă forţă de muncă! [R]

întreprinderile de stat, precum și între cooperative, respectiv pe tărâmul serviciilor
și al întrecerii desfășurate cu sectorul particular. (…)
Un principiu important al politicii noastre economice este susţinerea în viitor
a nivelului prezent de ocupaţie a populaţiei și asigurarea dreptului la muncă
al celor ce muncesc, luând în calcul că aceasta va fi posibilă în viitor numai pe
lângă mișcarea și regruparea forţei de muncă între întreprinderi și ramuri – legat
de modificarea structurală, de dorit, a producţiei. În viitor, ridicarea nivelului de
trai – conform principiului repartizării după muncă – trebuie mai bine legată
de realizările și de eficienţa muncii. (…)” (Hotărârea CC al PMSU despre reforma
economiei, mai 1966)
„Între 1965–68, reformele au pornit pe baza învoielii între elita puterii, societatea cetăţenească organizată și intelectualitatea competentă. În fundal, exercitau
o influenţă puternică tensiunile economice, secarea izvorului creșterii. Acestea
oricum urgentau intervenţia: fie cu caracter restrictiv – disciplinar, fie cu caracter
novator – animator. Cu reforma din 1968, de bună seamă, Republica Populară
Ungară nu a devenit o economie de piaţă, doar o economie funcţionând în relaţii
efective de piaţă și aplicând mecanisme de piaţă, bazată pe legătura organică
dintre plan și piaţă. (…) Fără îndoială, a însemnat o părăsire a modelului economiei sovietice, dar nu a ajuns până la formarea unui model nou, socialist – până la
economia socialistă de piaţă. În fond, a deschis un drum aparte, specific maghiar,
pentru timp de o generaţie, în mijlocul Bazinului Carpatic.”
(Nyers Rezső despre Reforma din 1968. Rubicon, 2000/7-8)

Stabiliţi ce element nou apare în text în ceea ce privește
justificarea reformei, faţă de documentul precedent! Explicaţi
deosebirea dintre economia planificată și economia de piaţă!
Explicaţi în ce măsură a deschis
reforma un drum aparte maghiarilor, în cadrul blocului socialist!
[R]

6

SCHIMBĂRILE ECONOMICO-SOCIALE

7

GRADUL DE MECANIZARE A AGRICULTURII
MAGHIARE (%)
1960
1970
La recoltarea cerealelor
42,6
93,4
La recoltarea boabelor de porumb
0,0
23,8
La recoltarea sfeclei de zahăr
35,8
72,0
La recoltarea cartofilor
12,2
24,0
Evidenţiaţi care au fost consecinţele mecanizării
agriculturii! Explicaţi în ce măsură a contribuit
mecanizarea la diminuarea diferenţelor dintre munca
industrială și agricolă! [R]
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Combine seceră în cooperativele de producţie
Reuniţi pe baza ilustraţiei și a cunoștinţelor proprii, ce
mașini noi au apărut în agricultură, în anii ’60! [C]
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CONSUMUL PE CAP DE LOCUITOR AL CELOR MAI IMPORTANTE
ALIMENTE (kg)
Alimentul

1934–38

1950

1960

1970

34,0

34,9

49,1

60,4

Carne
Grăsimi

Muncă
fizică

Muncă
intelectuală

Membru de familie
independent,
care ajută

1910

54,8

5,1

40,1

1930

50,3

6,8

42,9

17,0

18,7

23,5

27,7

99,0

114,0

109,6

Ouă (buc.)

93,0

85,0

160,0

247,0

Legume, fructe

95,0

100,0

139,4

155,7

147,0

142,1

136,2

129,2

1949

35,5

9,6

54,9

59,4

17,2

23,4

70,1

24,6

5,3

Făină, orez
Cartofi

130,0

108,7

97,6

75,1

1960

Zahăr

11,0

16,3

26,6

33,5

1970

Ce înseamnă expresia: membru de familie
independent care ajută? Ce tendinţă se poate
observa, privitor la activitatea celor care câștigă în
producţie? Definiţi membrul de familie independent
care ajută, între anii 1930-60. În care ramură economică a fost acesta de o importanţă hotărâtoare!
Stabiliţi la care procese caracteristice secolului XX.
se potrivesc schimbările sociale prezentate în tabel!
Explicaţi ce factori au făcut posibilă creșterea proporţiei numerice a celor de ocupaţie intelectuală!
[O]

Întocmiţi o ierarhizare a acelor alimente al căror consum
pe cap de locuitor a crescut, în cea mai mare măsură, între
1934-1970! Explicaţi ce relaţii se pot găsi între consumul diferitelor
alimente și nivelul de trai al populaţiei! [S]

11

Anul

102,0

Lapte, produse lactate

10

REPARTIŢIA PERSOANELOR
ACTIVE, DUPĂ CARACTERUL ACTIVITĂŢII
DEPUSE (%)

Anul
1950
1960
1970

Cărţi editate
numărul de
numărul
exemplare
(milioane)
4219
61
5335
42
5238
58

Numărul
căminelor
culturale
433
2770
4656

Numărul
vizitatorilor
de muzee
(milioane)
1,3
3,6
7,2

PONDEREA STUDIILOR ABSOLVITE ÎNTRE 1949-1970 (%)
Şcoala generală
Studii absolvite

12
Anul

4-5
clase

6-7
clase

8
clase

Şcoală
profesională

Şcoală medie

Şcoală
superioară

1949
1960
1970

19,9
16,5
12,2

44,4
39,9
31,6

13,6
21,7
28,5

4,8

3,3
5,1
9,4

1,2
1,9
3,2

Însumaţi în ce tipuri de școli puteau studia elevii acelor timpuri! Stabiliţi, în perioada discutată, apariţia cărui tip
de școală a servit, cel mai eficient, industrializarea! Explicaţi în ce fel se oglindesc, în evoluţia obiceiurilor culturale,
modificările survenite în condiţiile de viaţă și de câștig! Evidenţiaţi ce conexiuni există între extinderea învăţământului
public și obiceiurile culturale! [C]

„Copac de mai” 1969

13
COMUNISMUL DE TIP „GULAȘ”

14

NUMĂRUL ARTICOLELOR DE CONSUM MAI IMPORTANTE, DE
FOLOSINŢĂ ÎNDELUNGATĂ, REPATIZATE PE 100 GOSPODĂRII
1960
1970
1980
Frigidere
1
35
87
Maşini de spălat
19
70
91
Aspiratoare
4
38
76
Autoturisme
0
6
26
Motociclete
7
16
21
Radiouri
73
101
142
Televizoare
5
66
99
Picupuri
5
15
29
Magnetofoane
2
9
37

Grupaţi articolele de consum de folosinţă îndelungată astfel: articole
electro-menajere și articole folosite pentru petrecerea timpului liber!
Dezvăluiţi cum se conectează modernizarea din gospodării și modificarea
modelului familial! Explicaţi generalizarea căror obiceiuri de petrecere a
timpului liber a înlesnit-o răspândirea în masă a automobilului! [C]
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Indicaţi ce scop avea caricatura de
pe pagina de titlu! Cum înfăţișează
desenul satul contemporan? Reuniţi, de
pe desen, trăsăturile vechi și cele noi ale
vieţii de la sat! [R]
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16
A izbucnit nebunia twist-ului la petrecerile de acasă

Petrecere cu bere și crenvurști

„Mișcarea revoluţionară mondială, în ciuda greutăţilor și eșecurilor unor detașamente ale sale, își continuă ofensiva. Imperialismul, nici prin contraatacurile sale, nu a fost
în stare să schimbe relaţiile generale de forţă, în favoarea sa. Prin puterea economică,
politică și militară crescândă a Uniunii Sovietice și a celorlalte state socialiste, prin
mișcările antiimperialiste ale proletariatului internaţional, prin acţiunile oamenilor
care luptă pentru eliberarea naţională și prin uriașele dimensiuni ale luptei pentru
pace, s-a reușit împiedicarea declanșării războiului mondial. Socialismul, care a repurtat victoria pe o treime a suprafeţei Pământului, a dobândit noi succese în lupta
de talie mondială dusă pentru câștigarea gândirii și inimii oamenilor. Evenimentele
ultimilor zece ani au întărit corectitudinea aprecierii marxist-leniniste referitoare la
caracterul, conţinutul și direcţiile da bază ale epocii noastre. Era noastră este perioada
trecerii de la capitalism la socialism. (…)” (Sarcinile luptei împotriva imperialismului
în etapa actuală și unitatea de acţiune a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor
forţelor antiimperialiste, Moscova, 17 iunie 1969)
„(…) Un cerc restrâns al celor care cultivă știinţele sociale, în cea mai recentă
perioadă, a dat publicităţii, respectiv, a dorit să publice asemenea scrieri în care,
interpretând arbitrar noţiunile de bază și constatările marxismului, precum și
unele fenomene ale societăţii noastre de azi, producând impresia analizei marxiste,
(…) a luat în revizie principiile de bază ale teoriei și politicii partidelor marxistleniniste, printre ele cele ale PMSU (…) Această »experimentare pe alte căi« la
Heller înseamnă, fără echivoc, abandonarea mișcării muncitorești, a programului
construcţiei socialiste care se desfășoară în ţările socialiste, și orientarea, în opoziţie
cu acestea, spre mișcările de tineret și studenţești ultraradicale din ţările capitaliste
dezvoltate. Heller ajunge la consecinţe nefondate istoric, antimarxiste, referinduse la câteva fapte, scoase din conexiunea lor, ale fenomenului de criză din ţările
capitaliste dezvoltate. » Când în societăţile capitaliste, cele mai dezvoltate industrial,
o pătură a tineretului întoarce spatele sistemului de valori cu frigider, mașină și
prestigiu al tăticilor, când devine fenomen de mase – din nou tocmai din partea
celor mai buni – părăsirea universităţilor (chiar din acest motiv), când este în faza
de înmulţire o nouă formă de familie – communa – toate acestea semnalează că
s-a născut imperativul transformării structurii de necesitate. «
Toate acestea înseamnă că: în ţările socialiste, nu se realizează concepţia revoluţionară marxistă; în clasa muncitoare, în mișcarea muncitorească, nu se nasc
»necesităţile radicale« îndreptate spre transformarea structurii de necesitate, ci iau
fiinţă în ţările capitaliste dezvoltate, în communele hipiote care, în luptele sociale,
se angajează doar la apariţii scurte – nu o dată destul de ambigue ca valoare –
retrase din societate, intenţionând să-și realizeze planurile lor naive pe insule, în
afara societăţii. În locul programului revoluţionar al mișcării muncitorești, în locul
revoluţiei clasei muncitoare, contracultura – mișcare și »revoluţie« a comuniștilor – acesta este programul »revoluţionar«, »de stângă nouă« al lui Heller Ágnes.”
(Din luarea de poziţie a PMSU despre scrierea câtorva sociologi antimarxiști, 1973)
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În a doua jumătate a anilor
’60, în Ungaria, s-a desfășurat o dezbatere însufleţită
despre calea generală de
construire a socialismului,
respectiv cea individuală,
precum și despre posibilitatea de reformare a socialismului. Prima problemă
controversată se lega și
de faptul că, după căderea
lui Hrușciov, conducerea
politică maghiară se temea că încercările sale de
reformă vor fi oprite de
conducerea sovietică, din
ceea ce ar fi putut rezulta
că Ungaria încetează a mai
fi „stat model hrușciovian”.
Ridicarea celei de a doua
probleme era motivată de
faptul că, în Europa Apuseană, a avansat stânga, iar în
legătură cu evenimentele
din Cehoslovacia, în ţara
noastră domnea o „febră
a reformei” care, pe lângă
schimbările economice, a
ridicat și problema extinderii hotarelor politice ale

Puncte de vedere

Precizaţi, pe baza amintirilor membrilor de familie, ce forme noi de distracţie au apărut, în anii ’60-’70! Dacă există
posibilitatea, colectaţi amintiri (fotografii, instrumente, melodii etc.) care se leagă de noile forme de distracţie, de
petrecerea timpului liber! În ce fel se conservă și în zilele noastre obiceiurile vremii de petrecere a timpului liber! [C]

17

18

Colectaţi și sistematizaţi întrebările și problemele formulate în documente! Precizaţi
pentru ce idei au fost excluși
cercetătorii din viaţa știinţifică!
Analizaţi, din perspectivă istorică,
presupunerile și afirmaţiile formulate în document! [O]
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38. Criza socialismului în Ungaria
OPRIREA REFORMEI Șansele reformei au fost deteriorate
de faptul că statele membre ale Tratatului de la Varșovia
– printre ele și Ungaria – au înăbușit cu forţa armată
„primăvara de la Praga” care a început sub deviza socialismului. Urmând evenimentelor din Cehoslovacia
din anul 1968, conducerea maghiară de partid a dorit
să menţină iniţiativele reformatoare strict pe teritoriul
economic, însă aceasta a dus la frânarea procesului.
La presiunea conducerii sovietice de partid și a
adversarilor reformelor din interiorul PMSU, după
anul 1972, politicienii care au elaborat schimbările
economice (Fock Jenő, Nyers Rezső) au fost trecuţi
în plan secund, mai apoi a fost oprită și reforma
(1974). Membrii determinanţi ai elitei de partid și-au
dat seama că executarea consecventă a înnoirilor
poate duce la lichidarea partidului-stat. Înlăturarea
urmărilor politice și sociale ale adaptării la relaţiile
de piaţă a limpezit, în același timp, și problema, dacă
sistemul socialist poate fi reformat în fond.
RELATIVA BUNĂSTARE O parte însemnată a populaţiei
aprecia disputele pe tema reformei din conducerea de
partid și problemele personale legate de acestea, drept
conflicte interne ale elitei puterii. Astfel, societatea și
politica s-au îndepărtat unele de altele aproape total.
În decursul anilor ’70, deteriorarea capacităţii competitive a ţării – care lovea mai ales producţia industriei
grele, solicitantă de materii prime și de energie – marea
majoritate a populaţiei nu (sau prea puţin) a simţit-o.
Atenţia majorităţii oamenilor excluși din politică
era absorbită de înavuţirea personală (locuinţă,
casă de vară, mașină), respectiv diversele posibilităţi
de cumpărături și călătorii. Clarviziunea politică era
îngreunată și de rezultatele spectaculoase născute
pe câteva tărâmuri. Agricultura făcea faţă, cu succes,
în competiţia internaţională și productivitatea sa în
anii ’80, în cazul a numeroase produse, s-a apropiat de
nivelul celor mai dezvoltate ţări europene, din punct
de vedere agrar. În decursul anilor ’70–’80 practic, a
crescut producţia de legume, de fructe, precum și
efectivul de porcine ce proveneau, în majoritate, din
gospodăriile personale. Recunoașterea semnelor crizei
care începuse în anii ’70 a fost îngreunată de faptul
că, în această perioadă, s-au predat câteva investiţii
infrastructurale de mult așteptate. Și-a început circulaţia metroul din Budapesta (1970) și s-a deschis
primul tronson al autostrăzii către Balaton (1975).
Și politica externă maghiară – în ciuda spaţiului de
mișcare strâmt – în acest deceniu a devenit în ochii
populaţiei o ramură de succes. Exploatând destinderea generală pe plan militar și politic, Ungaria și-a
format largi relaţii economice și politice cu statele
apusene, mai înainte considerate a fi dușmane. În
cadrul relaţiilor de bună vecinătate, s-au cultivat
legături bune în special cu Austria, ceea ce a condus la
ștergerea constrângerii vizei. Pe parcursul deceniului
s-au pus în ordine relaţiile politice și economice
cu Republica Federală Germană, cu Vaticanul și
cu Statele Unite (ca rezultat al acestora din urmă,
ţara noastră a redobândit Sfânta Coroană și însemnele de încoronare). Lărgirea spaţiului de mișcare
de politică externă l-a semnalat și faptul că – mai
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ales în relaţia cu România – situaţia maghiarilor de
dincolo de graniţă a putut deveni, din nou, subiect
de discuţie publică.
CRIZA ÎN DESFĂȘURARE La începutul anilor ’70, stoparea reformei economice care avea ca rezultat diferenţe
de venituri și măsurile care îmbunătăţeau situaţia
muncitorilor (ridicarea salariului, scăderea timpului de
lucru) au contribuit la atenuarea conflictelor economico-sociale. În același timp, capacitatea de realizare
economică a ţării și, mai ales, capacitatea sa de adaptare,
nu s-a îmbunătăţit astfel în urma crizei petrolului din
1973. În măsură tot mai mare, apărea înrăutăţirea
raporturilor de schimb. Aceasta însemna că, în mod
constant și în măsură mare, scădea cantitatea de materii prime și energie posibil de cumpărat în schimbul
produselor industriale maghiare (autobuse, televizoare
etc.). Economia maghiară imobilizată de economia
planificată, silită la piaţa CAER, a fost incapabilă să se
adapteze la schimbările pieţei mondiale, create de
către criza petrolului. Industria nu și-a putut crește
productivitatea, astfel situaţia economiei maghiare pe
piaţa mondială se deteriora continuu.
Conducerea de partid intenţiona să evite criza
economică în desfășurare prin împrumuturi apusene.
Împrumuturile contractate nu au putut rezolva însă criza
economiei maghiare, pentru că folosirea lor se baza pe
două erori economice grave. Prima presupunea că
explozia preţului ţiţeiului este un fenomen tranzitoriu
care lovește, în fond, numai Apusul dezvoltat. Cealaltă
pornea din ideea că, prin împrumuturile apusene „ieftine”, s-ar putea porni asemenea investiţii în industria
grea, din care se vor putea achita creditele contractate
împreună cu dobânzile lor. Erorile de politică economică
se mai raportau și la aceea că, de fapt conducerea de
partid, ţinând la învăţămintele trase în anul 1956, nu
îndrăznea să diminueze drastic nivelul de trai. Astfel,
din motive politice, au destinat o parte importantă a
împrumuturilor pentru păstrarea nivelului de trai
atins. În sistemul neelastic al îndrumării prin plan, o
importantă parte a marilor investiţii pornite în mineritul de cărbune și în industria grea nu au făcut decât
să strice situaţia. Către sfârșitul anilor ’70, a devenit
tot mai evident că economia ţării este târâtă spre o
gravă criză. Exploatând aceasta, Kádár János a împins
în zadar pe planul doi forţele conservatoare din cadrul
partidului, punând din nou în poziţii-cheie pe adepţii
reformei. Ţara a ajuns pe o orbită forţată, a pornit
spirala îndatorării: pentru amortizarea datoriilor mai
vechi, trebuiau contractate noi împrumuturi, cu condiţii
tot mai proaste. Nici măsurile restrictive adoptate în
anul 1979 (creșteri de preţuri, scăderea salariului real)
nu au putut așeza, în termen scurt, economia maghiară
pe o orbită de creștere și nici nu au putut reglementa
situaţia ţării ajunsă în capcana datoriilor.
CRIZA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ ÎN AGRAVARE În urma
deciziilor greșite de politică economică, ţara s-a îndatorat cu repeziciune. La începutul anilor ’80, conducerea
de partid a făcut din nou experienţe cu reforme economice, dar nici acestea nu au adus rezultate considerabile.
Eșecurile făceau evidente, pentru un cerc tot mai larg,
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că reformele parţiale ale regimului nu ajută, economia
planificată nu e competitivă cu economia de piaţă.
Pentru anii ’80, măsura îndatorării a ajuns nivelul la care
deja era imposibilă păstrarea nivelului de trai anterior. În timp ce oamenii lucrau tot mai mult, statul putea
asigura tot mai puţin cuceririle considerate ca baze ale
regimului socialist (îngrijire medicală gratuită, ocuparea
în întregime a forţei de muncă etc.). Asta însemna des-
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prinderea a straturi tot mai largi, respectiv sărăcirea lor.
Societatea a luat la cunoștinţă cu îngrijorare crescândă de
condiţiile de viaţă în curs de deteriorare, ceea ce s-a arătat
și în începerea scăderii numărului de suflete a populaţiei.
Stâlpul determinant al „comunismului de tip gulaș”,
ridicarea continuă a nivelului de trai, s-a dărâmat.
Problemele sociale au cauzat o criză socială, tot mai
mulţi nu au mai simpatizat cu regimul.

Arhiva
„Noi luăm parte la această consfătuire de importanţă istorică
Precizaţi la ce succese și
eșecuri ale trecutului istoric
în chip de trimiși ai acelui popor maghiar care, întemeinduși un stat, trăiește de 1100 ani în ţinutul Dunării-Tisei, în maghiar se referă discursul! Evimijlocul Europei. Astfel, trecutul și viitorul nostru se leagă în mod egal de soarta denţiaţi în ce măsură se leagă și
popoarelor care trăiesc aici. Convingerea noastră este că dorinţa cea mai impor- se deosebește referirea la trecut,
tantă a tuturor popoarelor Europei este pacea. Dacă este posibil, mai accentuat de concepţia istorică a luptei de
este aceasta în cazul poporului maghiar, care a trăit timp de secole în punctul clasă! Explicaţi de ce discursul lui
de încrucișare a rutelor militare și a adus incomensurabile jertfe de sânge, ca să Kádár a avut un ecou important în
poată dăinui și să-și poată păstra statul în faţa pustiirii ameninţătoare. În secolul interiorul și în exteriorul graniţelor
nostru, după zadarnicele jertfe ale Primului Război Mondial, teritoriul Ungariei ţării! [C]
învinse a scăzut la o treime din cel anterior, în al Doilea Război Mondial, sângerând
– din vina domnilor săi – a pierdut 8% din populaţia sa adultă, iar ţara a devenit o
grămadă de ruine.” (Discursul lui Kádár János la Conferinţa din 1975 de la Helsinki)
OPRIREA
REFORMEI

PRODUCŢIILE MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE
MAI IMPORTANTE, ÎN CÂTEVA ŢĂRI EUROPENE, ÎNTRE
1976–1980 (q/hectar)
Sfeclă
Ţara
Grâu Porumb Cartofi
de
zahăr
Ungaria
40,5
48,6
142
338
Olanda
58,5
54,7
354
480
Franţa
46,0
50,2
246
447
Danemarca
50,0
–
241
390
România
27,0
33,7
148
249
Polonia
29,2
39,0
177
280
Bulgaria
38,1
40,3
107
289
Grecia
25,3
51,4
159
567
Spania
17,4
44,4
151
343
Precizaţi ordinea producţiilor medii ale statelor apusene
și răsăritene pentru toate cele patru plante! Productivitatea cărei ţări socialiste este cea mai slabă! Explicaţi
constatările pe baza studiilor! [S]

2

NUMĂRUL DE LOCUINŢE, MĂRIMEA LOR ŞI
DENSITATEA ACESTORA ÎN UNGARIA

Anul

Numărul
total al
locuinţelor (1000
buc.)

Proporţia (%)
una

două

trei şi
mai
multe

Populaţia
ce revine
pe 100
locuinţe

camere

1949

2467

70,5

24,6

4,90

366

1960

2758

62,7

32,6

4,70

343

1970

3122

46,1

43,2

10,7

318

1980

3542

27,5

48,6

23,9

292

3

În ce perioadă a fost cea mai dinamică construcţia de
locuinţe în Ungaria! Precizaţi ce avantaje economice,
sociale și ce dezavantaje au avut construcţiile cartierelor
de locuinţe! [R]

A DOUA ECONOMIE
„Economia socialistă a fost notoriu incapabilă, în ciuda
tuturor încercărilor de intensificare a randamentului, să interfereze realizările cu
rezultatele și să stimuleze oamenii către eforturi mai mari. Dar, odată cu apariţia
celei de a doua economii, pentru milioane de oameni s-a deschis un asemenea
teritoriu, unde exista o conexiune evidentă, palpabilă, întruchipată în frigider, casă
familială, mașină, grădină, o conexiune între ideea investită, muncă, străduinţă,
pe de-o parte, și rezultat pe de altă parte. Și această legătură a făcut milioane de
oameni să uite că trăiesc în servitute, dăruindu-le șansele de a se bucura de viaţă
și de a avea demnitate umană – poate false, dar și atunci importante.”
(Hankiss Elemér: Stat și interes public, 1996)

4

RELATIVA BUNĂSTARE
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1

Explicaţi ce factori au jucat
un rol hotărâtor în eficacitatea celei de a doua economii!
Precizaţi cum a fost influenţată
viaţa familială de munca în a
doua economie, respectiv cum
era aceasta conectată cu sănătatea, în curs de deteriorare, a
societăţii! [R]
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5

6

Caricatură despre locuinţa modernă
– Ce-i asta, nici nu mă inviţi înăuntru?
– Ce să fac, dragă tanti Málcsi? Nici nu am atâta spaţiu în locuinţă.
A scoate la mezat – sau cea mai de preţ comoară este
copilul

7

- Politică? Cultură? S-o facă numai cei care au timp, care nu au parcelă de pământ!

8

CRIZA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ ÎN
DESFĂȘURARE ȘI ÎN AGRAVARE

Prezentaţi ce probleme înfăţișează cele
trei caricaturi ale timpului! Care este legătura între aceste probleme? Înșiraţi câteva
caracteristici ale reprezentării prin caricatură,
din timpul respectiv! Explicaţi în ce măsură a putut reprezenta caricatura problemele
omului și cum a contribuit ea la exprimarea
constatărilor care erau considerate tabu! [O]

8

[%]

6

Însumaţi cu câte procente au crescut, în perioada discutată, preţurile
materiilor și a surselor de energie necesare producţiei industriei
grele! Precizaţi cu câte procente au crescut, în medie, preţurile produselor
agricole determinante, în perioada discutată! Evidenţiaţi din ce motiv cele
două rezultate au influenţat defavorabil, relaţiile economice ale Ungariei,
respectiv proporţia importului și a exportului! Definiţi, pe baza tabelului,
noţiunea de deteriorare a proporţiei de schimb! [C]
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4

1986–90
(al VII-lea plan cincinal)

1981–1985
(al VI-lea plan cincinal)

1976–80
(al V-lea plan cincinal)

1971–1975
(al IV-lea plan cincinal)

1966–70
(al III-lea plan cincinal)

0

1961–65
(al II-lea plan cincinal)

2
1958–60
(al II-lea plan trienal)

MODIFICAREA PREŢURILOR PE PIAŢA MONDIALĂ (LUÂND
CA 100% PREŢURILE DIN 1972)
1974
1975
1978
1980
Ţiţei
455
532
532
1336
Cărbune
224
263
279
334
Minereu de fier
145
182
155
222
Aluminiu
130
149
222
306
Cereale
262
222
224
311
Carne
124
135
182
223
Zahăr
406
278
108
386

1950–54
(I plan cincinal)

9

Ritmul mediu anual de creștere a venitului naţional
(1950–1990)
Stabiliţi în ce perioade a crescut cel mai
dinamic venitul naţional al ţării! Explicaţi
ce motive a avut descreșterea în perioada de
după anul 1975! Relevaţi ce raporturi există
între diminuarea venitului naţional și apariţia
crizei social-economice! [O]
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Export

Import

[%]
50
45
40
35
30
25

Anul
1975
1977
1978
1984
1985
1987

STOCUL DE DATORII EXTERNE
(MILIOANE DE DOLARI)
Brut
4 199
6 253
9 468
10 983
13 955
19 584

/ 215
10

Net
2 000
3 580
6 141
6 549
8 046
13 683

11

Calculaţi, în 12 ani, cu câte procente a crescut datoria maghiară de
stat! Precizaţi diferitele motive ale creșterii datoriei! Explicaţi de ce
contractarea de datorii, a condus la criza regimului! [O]
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pro

Componenţa produselor de export și de import, în
anul 1981
Ordonaţi, pe baza ilustraţiei, clasificarea produselor importate și a celor
exportate, în procente! Ce probleme ale
economiei maghiare devin relevante, analizând proporţia, respectiv componenţa
importului și a exportului? Stabiliţi, pe
baza diagramei, din punctul de vedere al
economiei externe, dacă economia maghiară putea fi considerată închisă sau
deschisă? [S]

mormântul
corpul
corpul
osul
osul

NU este nicăieri
NU este nicăieri
NU este nicăieri

criminalii
nici AICI
nici ACOLO
criminalii
(p.s.)

odată cândva trebuie înmormântaŢI
și noi nu avem voie să uitĂM
criminalilor să le spunem pe nuME
(1983)
Stabiliţi la ce eveniment istoric, respectiv persoană (persoane) istorice
se referă poezia! Explicaţi de ce a devenit ideea exprimată în poezie
temă a ședinţei Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
și de ce i-au demis pe redactorii periodicului, după apariţia poeziei! În ce
măsură problema apărută în poezie a contribuit la criza de legitimitate a
regimului Kádár? Motivaţi-vă răspunsul! [O]

Kádár János a fost, în secolul al XX-lea, în Ungaria, politicianul care a stat la putere cel mai îndelungat timp.
Personalitatea sa contradictorie și rezultatele sale politice împart și astăzi opinia publică a ţării noastre. S-a
născut la începutul secolului al XX-lea, într-o familie de muncitori, pe numele original Csermanek János. A
studiat ca să devină mecanic (specialist mașini de scris), dar nu a profesat, pentru că, din anii ’30, s-a integrat
în mișcarea comunistă. În timpul celui de al Doilea Război Mondial, era deja un activist cunoscut al mișcării
comuniste. După război, devine un conducător important al partidului comunist. Ca ministru de interne, este
participant activ la procesul Rajk. La începutul anilor ’50, este arestat și condamnat pe viaţă, mai apoi reabilitat
în anul 1954. În timpul revoluţiei de la 1956, este ministru al guvernului Nagy Imre, mai apoi prim-ministru al
Guvernului Revoluţionar Muncitoresc-Ţărănesc ridicat la putere cu forţa militară a sovieticilor. Din anul 1956,
este conducătorul ţării timp de 32 de ani.

„(…) Cum a devenit »locţiitorul Moscovei« tatăl naţiunii – recunoscut de adversarii
de odinioară, ba mai mult, și de către victime? Corespondenţii presei mondiale
au raportat între 1960 – 1985 despre o schimbare aproape incredibilă a judecăţii
persoanei și politicii sale din Ungaria.
În realitate, Kádár este un mare tactician, înzestrat cu un deosebit simţ politic,
tehnician talentat al puterii, dar nicidecum »democrat mascat«, ci reformator
prudent, jură pe rolul conducător al partidului, dar în același timp știe și aceea
că partidul nu poate funcţiona într-un deșert politic. Dincolo de înfrângeri și
dezamăgiri, tragedii umane și triumfuri politice, Kádár a rămas întotdeauna omul
învoielii, »centrist«.
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Puncte de vedere

5

pro

12

POEZIA INTERZISĂ
Nagy Gáspár: Vară eternă: Am trecut de 9 ani

10

13
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Alături de performanţa lui Kádár ca politician comunist, grăiește faptul că a fost în stare să câștige în parte,
colaborarea activă a păturilor largi ale populaţiei, în parte
binevoitoarea tolerare a regimului, și asta fără a pune sub
semnul întrebării, măcar și pentru o clipă, bazele dictaturii
unipartite. A devenit popular, pentru că a știut să valideze în
partid acel principiu de bază, că (…) poporului nu trebuie
să-i promiţi verzi și uscate, ci trebuie să-i spui adevărul,
chiar dacă acesta adeseori este neplăcut. Este cunoscută
în toată lumea răfuiala neîndurătoare cu cei care au dat
tonul în răscoala din octombrie, deși aprecierile apusene
de 453 condamnări la moarte, prin natura lucrurilor, sunt
incontrolabile. Mai puţin cunoscut este faptul că direcţia
moderată a căii de mijloc promovată de Kádár a putut fi
transformată în fapte doar printr-o luptă crâncenă, de mai
mulţi ani, faţă de rezistenţa reprezentanţilor furioși ai gărzii
vechi; ajutorul lor, în 1957, era încă indispensabil (…).
Dar un lucru trebuia văzut clar și în culmea erei Kádár.
Schimbările în direcţie pozitivă, adică politica moderată
de »a trăi și a lăsa să trăiască«, s-a desfășurat în interiorul
regimului comunist. Kádár niciodată nu a făcut din asta un
secret: »Acţionez conform convingerii mele, sunt un om cu
concepţie comunistă despre lume, adeptul ideii socialiste și
mă consider un cetăţean maghiar cinstit, un fiu al poporului
14 Kádár János salută, de la tribuna oficială, participanţii la paradă
maghiar. Totdeauna mi-am bătut capul, cum am putea merge
înainte astfel încât oamenii niciodată să nu sufere mai mult decât este necesar. «
Faludy György:
(…)” (Paul Lendvai: Ungaria din afară sau arta supravieţuirii. Pécs, 1990)
Către un locţiitor după 25 de ani (fragment)

Ai pornit ca Haynau. Asta a fost de mult, se spune.
Te-ai îmblânzit. Ai pus la naftalină
ştreangul şi a apărut cârnatul.
Aud, că te iubesc.
Eşti puternic. Pentru tine puterea e totul,
altceva nu contează. De aceea din scaunul
de vicerege nici cei mai buni prieteni ai tăi
nu au reuşit să te scoată prin intrigi.
Ai ajutat să umilească un popor
rusul. Pe visul lui de independenţă
calci totul în picioare cu indiferenţă trufaşă, ca Pálffy,
Bach Sándor, Tisza Kálmán.
Am gonit cerbul-minune al libertăţii
Patru sute de ani. Dar cine fuge acum după el?
Tu l-ai ajuns. Eşti tenace. O ţară întreagă
ai împins-o dincolo, în Asia.

15
16
17

Reuniţi cu ce calificative este
caracterizat, în documente,
Kádár János și regimul său! Ordonaţi documentele redactate despre
Kádár după diferite criterii! Dezbateţi rolul lui Kádár! Dezbateţi
avantajele și dezavantajele epocii
Kádár! Apreciaţi importanţa epocii
din perspectivă istorică, prin prisma
de azi! [S]

Tort4_roman 149-272korr 2jav.indd 216

„Dominaţia lui Kádár János a început cu călcarea în picioare a luptei de eliberare
din 1956. (…) Conducerea sa a fost inaugurată de asemenea grozăvii, care l-au
evocat pe Batu-han și invazia tătarilor.
Cu terminarea ravagiilor, Kádár a făcut o propunere tuturor celor care n-au
fost omorâţi, care nu stăteau în închisori și care nu au plecat în Apus. Oferta suna
astfel: dacă nu vă amestecaţi niciodată în treburile ţării și dacă nu mai aduceţi
vorba despre cele întâmplate, atunci în cele ce urmează nu vă cerem să defilaţi,
să mergeţi la ședinţe și acolo să aplaudaţi. Și vă permitem să aveţi grijă de voi. În
atmosfera de teamă, o mare parte a oamenilor a primit oferta și a și respectat-o.
Această înţelegere tacită au numit-o mai târziu convenţie generală.
La mijlocul anilor șaizeci, Kádár a acceptat că este nevoie de reforma economiei. Dar a avut grijă ca totuși să nu fie o reformă adevărată. Dar și semireforma
a adus un pic de bine și acest mic bine l-au retras câţiva ani mai târziu. Kádár a
retras și semireforma. Până pe atunci, deja au prăpădit resursele ţării. Acum au
luat împrumuturi apusene și le-au prădat și pe acelea.
Moștenirea gospodăririi de treizeci de ani astfel a concluzionat-o, cu câţiva ani
în urmă, un academician maghiar: „Realunecăm, fără posibilitate de scăpare, în
categoria ţărilor care, în lumea a treia, din cauza înapoierii lor generale, se pot
întreţine cel mult printr-o muncă de sclavi, de caracter colonial.«” (Kemény István:
Caiete maghiare pariziene, 19/20. Către o nouă Ungarie? 1988)
„Kádár János va intra în istoria maghiară ca cel mai important politician maghiar
al secolului. Orice spune despre el politica zilei, poporul maghiar întotdeauna se
va gândi la el cu dragoste și cu o anumită nostalgie. Greșește acel politician și
istoric democrat care nu-și particularizează judecăţile politice și știinţifice de popularitatea acelora care sunt la zi. Asta nu înseamnă că cine este popular în timpul
său, pe acela îl va justifica istoria, dar acesta este unul dintre foarte importantele
puncte de vedere de apreciere. Kádár János de aceea va avea o apreciere pozitivă
dată de istorie, pentru că, în foarte îngrăditele împrejurări ale epocii date, nimeni
nu ar fi putut fi mai folositor, decât el.
Precum posteritatea a iertat lui Bethlen Gábor că a fost vasalul sultanului
otoman, considerându-l cel mai mare principe ardelean, așa se va face și în cazul
Kádár János.” (Kopátsy Sándor despre Kádár János. Rubicon, 2000/6)

10/2/07 10:49:31 PM

IV. Lumea bipolară

/ 217

39. Schimbarea de regim în Ungaria
ANTECEDENTELE SCHIMBĂRII DE REGIM În a doua
parte a anilor ’80, a devenit tot mai evident falimentul
socialismului de tip sovietic. Conducerea de partid,
îmbătrânită și luând tot mai puţin în seamă realităţile,
practic, era incapabilă să gestioneze situaţia de criză economică și socială în curs de formare. În urma
îndatorării accelerate a ţării, gospodăria statului, de
mai multe ori, a ajuns aproape de falimentul financiar.
Majoritatea societăţii își suplimenta venitul în
scădere prin angajarea în cadrul orelor de muncă
suplimentare. Posibilităţi pentru aceasta asigurau
diferitele ramuri de întreprinderi, comunităţile economice de muncă formate în interiorul întreprinderilor, gospodăriile particulare în curs de consolidare,
întreprinderile particulare ce apăreau (de exemplu
taximetria). Munca de autoexploatare, executată în
cadrul așa-numitei celei de a doua economii, a apărut
practic în fiecare familie. Munca de 10–14 ore zilnic a
generat înrăutăţirea situaţiei sanitare. În același timp,
s-a declanșat diferenţierea economică a societăţii și
creșteau diferenţele de avere.
În paralel cu întărirea crizei regimului, a început
organizarea opoziţiei. Prima consfătuire importantă
a opoziţiei a avut loc la Monor (1985), unde au fost
prezente personalităţile conducătoare ale opoziţiei de
atunci, precum și cele ale intelectualităţii reformatoare.
Deja la această întâlnire, s-a impus cerinţa desfiinţării
partidului-stat și a extinderii libertăţilor politice.
TURNURĂ FAVORABILĂ DE POLITICĂ EXTERNĂ În a
doua jumătate a anilor ’80, a devenit tot mai evident
că Uniunea Sovietică a pierdut competiţia înarmării
pe care o ducea cu lumea apuseană, iar, din cauza
greutăţilor sale economice ce se agravau, a devenit
incapabilă de a-și menţine armata, de mai bine de o
jumătate de milion de oameni, staţionată în Europa
Centrală și de Est. Gorbaciov și conducerea de partid, în
locul confruntării și a închiderii, a executat o schimbare
de direcţie: și-a reconsiderat politica de apărare de
până atunci și a lăsat cale liberă schimbărilor sociale,
politice începute în ţările Europei Centrale și de Est.
APARIŢIA DE NOI FORŢE POLITICE Noua elită politicoeconomică, formată și organizată pe la sfârșitul anilor
’80, suporta tot mai greu patronarea și supravegherea
din partea conducerii de partid, aflată în pierdere de
putere. În anul 1988, Partidul Muncitoresc Socialist
Ungar (PMSU) condus de Kádár János, a pierdut
sprijinul, atât al unei părţi importante a membrilor
de partid, cât și a straturilor largi ale societăţii. Majoritatea populaţiei voia schimbări radicale.
Au luat naștere organizaţii de opoziţie, antecedentele partidelor de mai târziu: Forumul Democrat
Ungar (FDU), Uniunea Liber-Democraţilor (ULD),
Uniunea Tinerilor Democraţi (UTD). Evenimentele
organizate de ei atrăgeau tot mai mulţi oameni. La
15 martie 1988, la solemnităţile budapestane transformate în manifestaţie, au participat mai mult de zece
mii, iar peste un an circa o sută de mii sărbătoreau
împreună cu opoziţia.
În interiorul partidului PMSU, o parte tot mai mare
a membrilor s-a orientat spre conducătorii reformiști
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care cereau schimbări, respectiv către Pozsgay Imre și
Nyers Rezső. La conferinţa de partid din mai, reformatorii s-au întărit, reprezentanţii lor au ajuns în conducerea supremă de partid. Kádár János a fost destituit,
iar secretar general a fost ales reprezentantul aparatului
de partid, Grósz Károly. Grósz, care în calitate de prim-ministru executase câteva reforme precaute, a dorit să
rezolve situaţia prin schimbări ce nu atingeau esenţa
regimului. Însă criza economică se adâncea și pe mai
departe, iar în legătură cu îndatorarea Ungariei, ieșeau
la iveală date tot mai alarmante. Opoziţia devenea
tot mai activă, dar conducerea de partid sovietică nu
sprijinea nici un fel de intervenţie în forţă împotriva lor.
La începutul anului 1989, Pozsgay Imre a calificat
în public drept revoltă populară revoluţia din 1956.
Aceasta însemna negarea bazei ideatice (că 1956 a
fost contrarevoluţie) a regimului Kádár. Partidul stat
a pornit spre dezmembrare, iar în viaţa politică rolul
iniţiatorului a fost preluat de către noile partide și
mișcări politice în curs de organizare. În economie, a
pornit privatizarea spontană pe parcursul căreia elita
politico-economică și-a asigurat locul în noul regim.
La reînhumarea lui Nagy Imre și a tovarășilor săi
martiri (16 iunie 1989) mulţimea de aproape 150 de mii,
nu numai că și-a prezentat respectul în faţa amintirii eroilor, ci, în mod simbolic, a înmormântat și regimul Kádár.
SCHIMBAREA PAȘNICĂ DE REGIM Populaţia ţării
voia o schimbare pașnică de regim, care să desfiinţeze dictatura partidului-stat, iar pe lângă asigurarea
drepturilor politice să dea fiecărui cetăţean al său și
siguranţă socială.
În vara anului 1989, au început tratativele pregătitoare ale schimbării pașnice între PMSU și Masa
Rotundă de Opoziţie (MRO) reprezentând forţele de
opoziţie. Masa Rotundă de Opoziţie a fost constituită
în interesul intervenţiei unitare a opoziţiei și a cuprins
partidele de opoziţie care se bucurau de cel mai mare
sprijin social (de ex: partidele FDU, ULD, UTD, PSD,
PPCD și PIMA). La tratative, reprezentanţii partidului
PMSU și ai MRO s-au înţeles asupra legilor cardinale
ale trecerii pașnice, respectiv asupra scenariului
acesteia (septembrie 1989). Partidul PMSUa acceptat
modificarea constituţiei propusă de opoziţie și crearea condiţiilor alegerilor libere bazate pe sistemul
multipartit (sprijinul material acordat partidelor,
regulamentul alegerilor etc.) și a garantat că toate
acestea vor fi aprobate de adunarea naţională.
În paralel cu aceasta, ultimul guvern comunist sub
conducerea lui Németh Miklós a început demolarea
instituţiilor partidului-stat, recurgând la o reinterpretare a relaţiilor legate de Uniunea Sovietică și celelalte
ţări socialiste. A început tratative privind retragerea
trupelor sovietice din Ungaria (pactul s-a semnat în
martie 1990) și a deschis frontiera în faţa cetăţenilor
RDG-ului care doreau să plece spre Apus (septembrie
1989). Acest ultim pas a avut un rol deosebit de important în unificarea Germaniei și în prăbușirea, în stil
domino, a regimurilor comuniste din Europa Centrală
și de Est. Între timp, în locul partidului-stat, comuniștii reformiști (Pozsgay Imre, Nyers Rezső, Németh
Miklós) au alcătuit Partidul Socialist Ungar (PSU)
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care a moștenit averea și poziţiile de putere ale partidului PMSU, dar s-a autodefinit ca un partid modern
social-democrat care acceptă democraţia burgheză.
La 23 octombrie 1989, la a 33-a aniversare a revoluţiei zdrobite, în urma modificării constituţiei de
către parlament, în ţara noastră s-a proclamat a treia
republică. Dar adevărata schimbare a gărzii a avut loc
de abia după alegerile libere, multipartite.
În presă, la televizor, în mari adunări și pe afișe s-a
defășurat o luptă politică neobișnuită pentru populaţia
ţării, lupta electorală. Aceasta, în mod neașteptat, a fost
cea mai ascuţită nu împotriva reprezentanţilor vechii
puteri, ci între noile partide. Contradicţiile au răzbătut la
suprafaţă deja după semnarea înţelegerii de masă rotundă.
De exemplu, partidele ULD și UTD erau împotrivă ca președintele republicii să fie ales înaintea alegerilor pentru
adunarea naţională, nemijlocit de către popor, pentru că
astfel, probabil, cunoscutul și foarte popularul pe atunci
Pozsgay Imre ar fi devenit șeful statului. La referendumul ţinut în legătură cu această chestiune (noiembrie
1989) s-a hotărât că președintele statului poate fi ales
de adunarea naţională, dar referendumul obţinut prin
adunare de semnături a plasat în opoziţie categorică
cele mai puternice partide de opoziţie, FDU și ULD.
În martie și aprilie 1990, la primele alegeri parlamentare de după căderea partidului-stat, 65,77%
din cetăţenii cu drept de vot și-au exprimat opţiunile.
Alegerile au fost câștigate de către Forumul Democrat Ungar, iar sub conducerea lui Antall József o
coaliţie formată din partidele FDU– PIMA– PPCD a
format guvernul. Cel mai puternic partid de opoziţie
al parlamentului a devenit partidul ULD, care proclama
lozinci radical anticomuniste.
Asupra funcţionării parlamentului și guvernului cele
două mari partide, FDU și ULD, au încheiat un pact. În

sensul acestuia, ULD dădea președintele republicii, în persoana lui Göncz Árpád, iar FDU președintele parlamentului, pe Szabad György. Pentru asigurarea guvernării, s-a
îngustat cercul acelor legi, care puteau fi adoptate doar
prin „da”-ul a două treimi dintre deputaţi (legi de două
treimi). Prin acceptarea procedurii de neîncredere constructivă s-a întărit puterea politică a primului-ministru.
În toamna lui 1990, s-au ţinut alegeri pentru autoguvernări. Încetarea sistemului de sfaturi care executau voinţa centrală și formarea autoguvernărilor care decideau
independent asupra problemelor locale, respectiv dispun
de o largă competenţă juridică, a constituit unul dintre
evenimentele cele mai importante ale schimbării de regim.
EDIFICAREA ECONOMIEI SOCIALE DE PIAŢĂ În urma
schimbării de regim, în Ungaria a început edificarea
economiei sociale de piaţă. Scopul a fost formarea unui aranjament bazat pe economia de piaţă,
atenuând anomaliile distonante și, prin intervenţia
statului, asigurând bunăstarea pentru pături largi
ale societăţii.
Însă spaţiul de mișcare al primului guvern de după
schimbarea de regim a fost mult redus de obligaţiile
rezultate din datoria moștenită, respectiv de economia ajunsă în criză și de lipsa capitalului autohton.
Privatizarea, indispensabilă pentru crearea economiei
de piaţă, pentru punerea economiei pe picioare s-a desfășurat în condiţii contradictorii. S-au închis numeroase
fabrici și uzine care lucrau în pierdere, iar mai multe
sute de mii au ajuns șomeri. Toate acestea au contribuit la modernizarea economiei maghiare, dar pentru
mulţi au rezultat nesiguranţa existenţei. În același timp,
pe parcursul dezvoltării economiei de piaţă, câţiva au
ajuns să acumuleze averi importante. Schimbarea de
regim a avut și câștigători și păgubași.

Arhiva
ANTECEDENTELE SCHIMBĂRII DE REGIM

1

Grupurile de ţări

SUA/Ungaria
Republica Federală Germană/Ungaria
Austria/Ungaria
Italia/Ungaria
Spania/Ungaria
Grecia/Ungaria

Raportarea dezvoltării economice a Ungariei
la dezvoltarea câtorva ţări, pe baza venitului naţional repartizat pe
o persoană, respectiv pe baza producţiei interne
(Ungaria întotdeauna = 1)
1937
1960
1970
1980
4,74
4,74
4,35
3,15
2,82
2,37
2,39
2,25
1,58
1,80
1,96
1,91
1,12
1,16
1,43
1,36
0,79
0,78
1,04
1,12
1,76
0,67
0,76
0,86

Notă: Creşterea cifrei semnalează creşterea diferenţei în ceea ce priveşte dezvoltarea.

Precizaţi, pe baza datelor tabelului, în raport cu care ţară a scăzut, respectiv, a crescut indicele dezvoltării economice!
Explicaţi din ce cauză poziţia Ungariei faţă de Statele Unite este în curs de îmbunătăţire! De ce s-a deteriorat poziţia
Ungariei în anii șaptezeci și optzeci faţă de ţările Europei de Sud? Oare apartenenţa la organizaţiile economice are rol în
schimbările dezvoltării economice? Argumentaţi-vă constatările! [C]
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IV. Lumea bipolară
MODIFICAREA PREŢULUI BENZINEI
Anul

de 92 octane
(Forint)

de 98
octane
(Forint)

1973

4,00

5,00

1974

4,58

5,78

1975

6,00

7,50

1976

6,50

8,00

1977

6,50

8,00

1978

6,50

8,00

1979

8,90

10,80

1980

11,20

12,80

1981

14,70

16,20

1982

16,30

17,90

1983

20,00

21,50

1984

20,00

21,50

Ce legătură se poate demonstra între cele două
șiruri de date? Prezentaţi care factori adeveresc,
mai ales, pierderea încrederii populaţiei! [O]
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MODIFICAREA DISPOZIŢIEI SOCIETĂŢII MAGHIARE
Raportat la Apus, Ungaria stă mai bine
(în % celor ce răspund)
1981
1986
1988
Posibilitatea creşterii corespunzătoare
98
87
42
a copiilor
Dreptul la muncă
96
93
80
Apărarea intereselor celor ce muncesc
93
89
46
Nivelul înzestrării serviciilor sanitare
90
66
47
Nivelul moral al societăţii
88
81
50
Viaţa echilibrată a familiilor
86
73
36
Legături omeneşti civilizate
82
78
44
Şanse egale pentru reuşită
78
69
38
Libertatea exprimării opiniei
74
67
43
Stabilitatea valorii banilor
66
41
6
Posibilitatea obţinerii de locuinţă
63
39
16
Posibilităţi de distracţie, odihnă
59
44
27
Cantitatea timpului liber
58
46
27
Bunăstarea materială
46
29
10
Bogăţia de mărfuri
44
34
18
Îmbrăcămintea oamenilor
42
33
28
Aranjarea frumoasă a locuinţelor
38
31
18
Posibilitatea călătoriilor în străinătate
29
27
33
Mecanizarea muncii casnice
22
16
13

„Gorbaciov era convins de faptul că Uniunea Sovietică a pierTURNURĂ FAVORABILĂ DE
dut competiţia militară cu SUA. Deja retragerea din AfganisPOLITICĂ EXTERNĂ
tan constituia un semn că sovieticii nu pot finanţa obligaţiile
brejneviene de politică externă, aceasta fără a ţine seama de provocarea americanilor
legată de „războiul stelelor”, care din 1983 conducea deschis spre epuizarea resurselor
energetice ale economiei sovietice. Perestroica a început și pentru că Uniunea Sovietică nu mai era o superputere – dar nu se cuvenea să se vorbească despre asta. (…)
În deceniile competiţiei înarmării intergarea europeană pătrundea tot mai mult
în gândirea elitei puterii și a birocraţiei politice. Părea că pentru materiile prime
sovietice se va putea face rost de noutăţile tehnice-tehnologice apusene. Se putea
continua ajungerea din urmă a Apusului, pe care Stalin a început-o, dar a stricat-o,
aceasta acum – deși pe alt drum (economie de piaţă plus sistem multipartit erau
cuvintele magice) – va fi terminată cu succes. (…) Gorbaciov s-a întâlnit la începutul lui decembrie cu Bush la Malta, unde secretatul general a renunţat definitiv
la controlul sovietic. Americanii – președintele Bush personal – au și promis în
mod hotărât că, în cazul ajungerii în faza de independenţă a statelor-membre ale
Tratatului de la Varșovia » NATO nu ar încerca« să miște spre răsărit. La aceasta,
Gorbaciov, ca răspuns, i-a încurajat pe conducătorii est-europeni în continuarea
reformelor.” (Krausz Tamás: De la perestroica la capitalismul rus, 1994)
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3

4

Însumaţi prin ce motive explică sursa înfrângerea Uniunii Sovietice în războiul rece!
Evidenţiaţi ce factori au jucat un
rol hotărâtor în reformele lui Gorbaciov și explicaţi ce consecinţe
politice au avut propunerile de
schimbare ale secretarului general
în ţările spaţiului! [C]

„Cultura societăţii maghiare de astăzi este cultura unei
societăţi păgubașe, agonizante și, în același timp, autoexploatatoare, bolnavă de nervi; o așa numită cvasicultură.
(…) Această cvasicultură exprimă mai ales păguboșenia naţiunii, lipsa ei de independenţă și de libertate. (…) Societatea maghiară de azi este societatea unei
înţelegeri silite, rele, unilaterale, oportuniste, dar în același timp, în multe privinţe,
eficiente și folositoare. (…) O cadă mare cu borhot, un ciubăr acoperit cu un capac
gros și pe acest capac de lemn, deasupra zemei în fermentaţie, se petrecea minut
cu minut vesela viaţă dansantă de baracă. După 4 noiembrie 1956, în acest ciubăr
Stabiliţi de ce numește auau aruncat totul: sânge, moarte eroică, consiliu muncitoresc, splendida ameţeală
torul cultura timpului ca
a revoluţiei, extazul libertăţii de o săptămână, conștiinţa, apoi, ceva mai târziu, fiind cvasicultură! Explicaţi în ce
miile de spânzuraţi, bătaia și umilinţa celor închiși. Și au acoperit totul cu uitare. fel apreciază sursa înţelegerea
Cea mai importantă condiţie a învoielii a fost asta: uită, taci! (…)” (Cuvântarea lui dintre putere și societate din anii
Csurka István la întâlnirea de la Monor a opoziţiei, 1985)
1960! [R]
APARIŢIA DE NOI FORŢE
POLITICE

2

5
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„Partea întâi

6

Pagina de titlu a primului număr din periodicul Beszélő [Vorbitorul]

7

A acţiona în criză
La punctul de cotitură
Acordul public s-a terminat.
Ţara și-a dat seama că puterea nu-și va îndeplini promisiunile. Urmările declinului
economic au atins deja și elita muncitorimii, straturile mijlocii ale intelectualităţii.
Opinia publică nu mai consideră că ar avea rost noi și noi sacrificii.
Conducerea a devenit nesigură. Nu înţelege de ce e incapabilă să întoarcă
orientările în deteriorare. Nu are habar ce să facă cu nemulţumirile întărite
subit. Este tot mai puţin stăpâna faptelor sale. Își poate camufla tot mai puţin
divizarea.
Aparatele sunt neliniștite. Sesizează concentrarea patimilor. Observă că nu
mai pot obliga întotdeauna la ascultare oamenii cu obișnuitele trucuri. Nu-și
găsesc mijlocitorii verificaţi: somităţile din afara partidului se retrag din activitatea politică oficială, membrii de partid devin de nemânuit.
Nemulţumirea generală își personifică obiectul. Precum mai devreme succesele
perioadei de consolidare, acum eșecurile sfârșitului de etapă sunt identificate
de ţară cu persoana lui Kádár János. Popularitatea secretarului general de partid
se devalorizează mai repede decât forintul. Există un singur lucru în care astăzi
toată lumea e de acord, de la muncitor la cadrul de partid:
Kádár trebuie să plece. (…)
Însă plecarea lui Kádár, în sine, nu ar rezolva nimic. Dacă succesorii săi încearcă
să corecteze »erorile« ultimilor câţiva ani, întorcându-se la politica »probată de
30 de ani«, atunci criza merge mai departe pe calea sa. Rămâne vegetarea, în
condiţii de viaţă tot mai proaste. Iar în fundal stafia catastrofei: statul, în câţiva
ani, poate deveni incapabil de plată, poate veni vremea pauzelor de curent, a
statului la coadă fără de sfârșit, a veniturilor reale în prăvălire.
Prăbușirea nu trebuie să aibă loc în mod real: permanenta sa ameninţare
poate face situaţia intolerabilă.
Este nevoie de o schimbare politică radicală.”
(Beszélő – [Vorbitorul], iunie 1987)
Reuniţi frazele-cheie ale textului și explicaţi-le importanţa politică și socială!
Stabiliţi prin ce explică textul nemulţumirea socială, respectiv semnele de criză
în desfășurare! Explicaţi alegerea titlului pentru acest document, dar și faptul că a
apărut în »a doua publicitate«, în ilegalitate! [C]

8
9

Întâlnirea de la Lakitelek, 27 septembrie
1987. Csoóri Sándor îi salută pe participanţi.
Însumaţi ce semne de criză definește documentul?
Relevaţi ce sarcini dorea să îndeplinească forul ce urma să se
înfiinţeze de către consfătuire!
Explicaţi în ce măsură a ajutat
consfătuirea la accelerarea procesului reformei și atragerea opiniei
publice largi în politică! [C]
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„27 septembrie 1987,
(…) Maghiarimea a ajuns într-o gravă criză a istoriei sale. A pierdut din forţa
sa manifestată în mișcări populare, s-a clătinat în privinţa încrederii în sine și în
prestanţa sa, legăturile coeziunii sale s-au slăbit în mod tragic, autocunoașterea
sa este consternant de deficitară. Este în faţa unei crize economice care ameninţă cu prăbușirea. Etnicul maghiar este lovit de o fragmentare fără precedent.
Naţiunea nu are un tablou de viitor care să poată fi asumat în comun.
Pe parcursul schimbului de păreri, au prins glas criza social-economică ce
zguduie ţara, nemulţumirea democraţiei, a sistemului instituţional politic, grijile
moralei publice care se agravează, simptomele îngrijorătoare ale vieţii culturale,
ale învăţământului, grijile supravieţuirii noastre. Prezenţii și vorbitorii cercetători ai șanselor maghiarimii, au încercat să cântărească, sub semnul lucidităţii
și al cumpănirii, felurile ieșirii și înnoirii inevitabile, ale reformelor realmente
eficace.
Pătrunși de răspunderea pentru soarta ţării și a maghiarimii, cei adunaţi simt
ca necesar și de actualitate realizarea unor asemenea cadre, care să servească
la faptul ca membrii societăţii să poată lua parte, ca și parteneri adevăraţi, la
formarea înţelegerii publice. (…) De aceea propun crearea unui for democrat
maghiar, care ar putea fi teatrul unui dialog continuu și public. Un asemenea
for ar fi potrivit pentru dezbaterea grijilor noastre apăsătoare, pentru analizarea câte unei teme, pentru pregătirea unor propuneri de rezolvare alternativă.
Participanţii își imaginează acest for deschis, în același timp de spirit democratic
și naţional. În munca sa, contează pe colaborarea unor oameni cu concepţii
despre viaţă și poziţii de partid diferite. Ar găsi important ca materialul acestor
schimburi de idei și analize să poată fi cunoscute de opinia publică a ţării. De
aceea simt nevoia înfiinţării unor organe de presă independente, funcţionând
în cadre constituţionale. Credem că, prin larga unire a forţelor înnoirii, putem
ieși din criză.
Participanţii întâlnirii de la Lakitelek.” (Declaraţia de la Lakitelek)
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„1. Reprezentanţă populară reală și sistem multipartit. Să se asigure libertatea
și corectitudinea alegerilor.

10

2. În locul statului poliţienesc, stat de drept. Să se afirme drepturile omului, să
fie independenţă judecătorească.
3. Libertatea cuvântului, a presei, libertate de conștiinţă și de învăţământ. Să
se lichideze monopolul statului asupra telecomunicaţiei. Să se desfiinţeze Oficiul
de Stat pentru Culte.
4. Dreptul la grevă. Să nu se îngrădească libertatea apărării interesului, a revendicării și a solidarităţii.
5. Purtarea echitabilă a sarcinilor publice, controlul social al cheltuielilor publice.
Să se anuleze privilegiile individuale și colective, să se asigure tuturor condiţiile
de bază ale vieţii demne de condiţia umană.
6. Economie raţională, piaţă funcţională, egalitatea în drepturi ale formelor de
proprietate. Să se oprească marile investiţii consumatoare de bani și distrugătoare
de mediu, să se înceteze sprijinul întreprinderilor în pierdere.
7. Demolarea aparatului birocratic și de forţă. Să se dizolve Paza Muncitorească
și Garda de Tineret.
8. Libertate și autodeterminare popoarelor Europei Centrale și de Est. Să înceteze împărţirea în două a Europei din punct de vedere militar, economic și din
punctul de vedere al de drepturilor omului.
9. O Ungarie neutră, independentă. Să se retragă trupele sovietice de pe teritoriul
ţării noastre. Să se șteargă dintre sărbătorile maghiare ziua de 7 noiembrie.
10. Politică reponsabilă pentru minorităţi și pentru refugiaţi. Guvernul să se
ridice, la forurile internaţionale, pentru apărarea minorităţii maghiare. Să înceteze
concepţia poliţienească și discriminarea injustă în problema refugiaţilor români.
11. Autostimare naţională. Să se termine cu falsificarea istoriei. Să se restituie
naţiunii stema sa.

11
Manifestaţie la statuia Petőfi din Budapesta,
la 15 martie 1989

12. Dreptate pentru ’56, cinste martirilor revoluţiei. Să se proclame ca și sărbătoare naţională ziua de 23 octombrie.” (Aceste revendicări au fost citite de către
Cserhalmi György ca fiind cele 12 puncte comune ale opoziţiei, pe data de 15 martie
1989, la Muzeul Naţional)

12

Reuniţi și grupaţi cele mai importante revendicări ale lui martie 1989! Dezvăluiţi
antecedentele istorice ale revendicărilor și condiţiile lor politice nemijlocite!
Explicaţi de ce a fost nevoită puterea să bată în retragere faţă de revendicări! [C]

13

Afiș protestând împotriva stăvilarului de la
Bős-Nagymaros (1988)

Reînhumarea lui Nagy Imre și a tovarăţilor săi martiri. Evenimentul a continuat slăbirea regimului Kádár și a
asigurat publicitate noilor forţe politice, mărind acceptarea lor socială.
Explicaţi de ce simboliza înmormântarea sfârșitul regimului Kádár! Dezvăluiţi cu
ce se poate explica faptul că și reprezentanţii puterii anterioare și-au prezentat
respectul la catafalc! [O]
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Reuniţi, pe baza ilustraţiilor, ce probleme mobilizau
opinia publică în anii optzeci! În
ce măsură au slăbit legitimitatea
puterii existente, mișcările de
masă? Cercetaţi dacă s-au rezolvat problemele care au provocat
mișcările de masă, respectiv, cum
s-a format viaţa acestora de după
1990, până în zilele noastre! [O]
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Alegeţi dintre proiectele de
lege înșirate pe acelea care
asigurau cadrele de drept ale realizării schimbării de regim! Explicaţi
de ce admiterea programului pentru trecerea pașnică a fost acceptabilă, în fond, pentru delegaţiile
venite la tratative! [R]

15

„Părţile declară, că în conformitate cu principiile
cuprinse în înţelegerea de bază, tratativele au slujit
creării condiţiilor politice și de drept ale trecerii pașnice, formării statului de drept,
democratic și bazat pe sistemul multipartit, precum și căutării drumului de ieșire
din criza socială, economică.
1. Părţile constată, ca rezultat al discuţiilor, în problemele de fond și cardinale pentru trecerea pașnică, s-a format consensul politic al participanţilor care se
materializează în următoarele șase proiecte de legi:
– proiect de lege despre modificarea Constituţiei;
– proiect de lege despre Tribunalul Constituţional;
– proiect de lege despre funcţionarea și gospodărirea partidelor;
– proiect de lege despre alegerea deputaţilor în Adunarea Ţării;
– proiect de lege despre modificarea Codului Penal
– proiect de lege despre modificarea legii de procedură penală. (…)”
(Fragmente din documentul final acceptat la tratativele de Masă Rotundă Naţională, 18 septembrie 1989)
SCHIMBAREA PAȘNICĂ DE REGIM

23,8%

42,5%

11,4%
8,6%

Dovediţi, pe baza datelor,
că în Ungaria au avut loc
schimbări democratice! Însumaţi
ce forţe politice noi au apărut în
parlament la 1990! [R]
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FDU
ULD

PIMA
PSU

UTD
PPDC

Independent,
comun

Rezultatele electorale din 1990: componenţa noului parlament și a guvernului

„Ca prim principiu de bază, declarăm că acest guvern
EDIFICAREA ECONOMIEI SOCIALE
dorește să fie guvernul libertăţii. În munca sa legiuiDE PIAŢĂ
toare și de guvernământ, se va strădui deopotrivă ca
fiecare cetăţean maghiar să dispună de aceleași drepturi și obligaţii în faţa legii,
în oficii, și unii faţă de ceilalţi. Statul constituţional consideră o consecinţă ca pe
tărâmul libertăţii de opinie, de cuvânt, adunare, mișcare și călătorie să iniţieze
modernizarea pe mai departe a legislaţiei. (…)
O parte indispensabilă a libertăţii este și libertatea de educaţie și învăţământ.
Modelul economiei sociale de piaţă
O sarcină istorică este restabilirea libertăţii de
a întreprinde, respectiv libertatea economică
.
S TAT
(…)
În
sfârșit,
noul
guvern,
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calitate
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guvern
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al libertăţii, dorește să asigure și dreptul la autoi
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al comunităţilor mici.
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principiu de bază precizăm, că noul
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guvern dorește să fie guvernul poporului. (…)
Ă
M
Această noţiune, cu excepţia interludiului splendid,
comerţ
dar scurt, din 1956, au atrofiat-o într-o deviză mincinoasă. Noul guvern dorește să umple cu viaţă, cu
substanţă principiul suveranităţii poporului.
cerere
Acest spirit surprinde elementele renașterii morale
care
mocnesc în poporul maghiar, dorinţa renașterii
industrie
bănci
PIAŢĂ
interne și externe, a ocolirii extremelor, a dispoziţiei
de a avansa ponderat, dar hotărât. De aceea acum,
și din acest loc, mă adresez poporului maghiar, să
ofertă
arunce din sine automatismele de decenii și de
secole ale neîncrederii să considere instituţiile ca
circulaţie
agricultură
fiind ale sale, instituţii, care funcţionează în interesul, apărarea și serviciul său. Astfel, să stea poporul
maghiar, cu încredere și critică, în spatele noului său
stat, a noii Adunări a Ţării și a noului guvern.
În spiritul celui de al treilea principiu de bază,
acest guvern dorește să fie guvernul turnurii economice și este convins de faptul că cele mai grele
sarcini îl așteaptă pe acest tărâm. (…)
ig
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Este știut de toţi că măsura inflaţiei depășește douăzeci la sută pe an. Și faptul
că datoria noastră naţională este de peste douăzeci și unu miliarde de dolari și
asta însemnă cea mai mare sumă, pe persoană din Europa Centrală și de Est.
Pseudo-ocuparea forţei de lucru, șomajul ascuns, alcătuiesc partea importantă
a forţei de muncă. Starea infrastructurii este nedezvoltată și aceasta ridică una
din principalele greutăţi în calea deschiderii noastre spre piaţă. Situaţia sanitară
este catastrofală, școlile ne sunt uzate și sărace; nu mai înșir.
Scopul nostru este realizarea economiei sociale de piaţă, adică o economie
în care deschiderea pieţei este completată de puncte de vedere sociale – și să
adăugăm – și de protecţie a mediului, de așteptările societăţii care are grijă și
care gândește în perspective îndelungate. (…)
Acum trebuie să ne schimbăm deodată – și numai deodată se poate – sistemul
nostru politic și economic. Și în economia noastră, trebuie să schimbăm direcţia,
trebuie să desemnăm un nou drum și toate acestea cu restabilirea sistemului de
valori și a formei de conduită europenă, a încrederii în sine și a credinţei. (…)”
(Programul guvernamental al lui Antall József, mai 1990)
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Reuniţi, pe baza sursei, principiile de bază ale guvernului! Stabiliţi ce valori și ce antecedente istorice, pe care dorește să
se sprijine, numește noul guvern!
Explicaţi la ce tensiuni, greutăţi
politice, sociale și economice a
trebuit să le facă faţă noul guvern (folosiţi ca ajutor ilustraţia)!
Indicaţi ce elemente ale creării
de asigurare socială apar în document! [C]

Istoria Ungariei dintre 1987-1990 este până azi subiect de controverse. Disputa atinge deja însăși denumirea,
căci sunt unii care numesc ca fiind schimbare de regim, alţii fac referire la schimb de regim. Schimbările ce au
avut loc pot fi apreciate, desigur, doar dintr-o perspectivă istorică mai îndelungată.
Procesul a fost declanșat de criza economică, care a adus prăbușirea industriei grele și la creșterea într-o mare
măsură a datoriei de stat. La aceasta, se alătură acea criză de legitimitate politică care a rezultat din lipsa de
prelucrare a momentului 1956. Schimbarea de regim în Ungaria a avut loc în condiţii pașnice, sub forma unei
înţelegeri: puterea și opoziţia în organizare s-au înţeles asupra condiţiilor. Schimbarea de regim, în fond, însemna predarea puterii politice, respectiv posibilitatea construirii relaţiilor democratice.
Mulţi apreciază evenimentele, și atunci, și astăzi, ca fiind o salvare a puterii, ceea ce înseamnă că elita de atunci, chiar
dacă nu în totalitate, dar în măsură hotărâtoare, și-a păstrat poziţiile și a rămas un factor de putere și pe mai departe.
„Din premisele cu rădăcini mai vechi ale transformării economice și din
ELADÓ
tehnicile de privatizare a rezultat că elita întreprinzătoare-managerială
de dinaintea schimbării de regim, în circa patru cincimi de părţi, și-a
păstrat poziţiile până astăzi. Acest grup (…) »s-a recrutat în fond din
pătura mijlocie a nomenclaturii epocii târzii kádáriene. Vârsta medie le
este în jur de 45 de ani și deja în anii ‘80 erau în poziţii conducătoare
de nivel mediu. O bună parte a lor, cel puţin jumătate, au fost și membri al PMSU. E adevărat, s-au aliat partidului nu pe baza aprecierilor
ideologice, ci din cumpăneli practice, pragmatice. (…) bună parte a
membrilor săi au studii superioare de ordin tehnic sau economic, mulţi
sunt printre ei intelectuali de generaţia întâi. Părinţii le aparţin păturii
muncitorești aspirând sus. După caz, în pătura ţărănească mai avută,
printre bunici se află mici burghezi și mici întreprinzători. Gândirea
lor, încă în anii ’80, le era foarte pragmatică și această pătură ţi-a dat Clădirea unei fabrici așteptând să fie vândută
prima seama (…) că economia poate fi transformată într-un sistem
de tip capitalist, ba și-a dat seama și că această transformare se poate
efectua astfel, încât interesele sale să nu sufere, ba mai mult, a reușit
să vadă mai ales folosul transformării«.” (Romsics Ignác: Schimbarea de
regim și elite. Citează textul sociologului Szelényi Iván. Rubicon, 2004/5-6)

18

Puncte de vedere

IV. Lumea bipolară
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20

21

Explicaţi de ce era interesată elita politică și economică în schimbarea regimului! Care este adevărul în legătură cu faptul că elita
politică a transformat Capitalul lui Marx în capital real? Cumulaţi, pe baza
informaţiilor orale de la părinţi și cunoștinţe, contradicţiile schimbării de
regim! Precizaţi afirmaţiile formulate în ultimul document scris și dezbateţi conţinutul de adevăr al acestor idei! [O]

„Când, în noiembrie 1989, se înfăptuiește dărâmarea »conform
înţelegerii« a liniei simbolice de hotar, dintre imperiile globaliste de
apus și de răsărit, a Zidului Berlinului, berlinezii fericiţi încă sărbătoresc
veseli zorii erei noi. Nici ei, nici europenii care trăiesc la est de zid nu
bănuiesc că tocmai dimpotrivă, nu este vorba de uvertură, ci de o
sărbătoare de încheiere a unui schimb de imperiu de mult negociat. E
vorba despre un schimb de suveranitate, care s-a putut realiza pentru
că elita societăţii militare a imperiului sovietic, în schimb pentru libera
retragere, a predat societăţile controlate formal pe mâna Apusului
învingător.” (Bogár László: Ungaria și globalizarea, 2003)
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Spre care problemă a schimbării de regim
face trimitere tabloul și inscripţia de pe
benerul manifestanţilor? [O]
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V. Avantajele și grijile
lumii globale
40. Transformarea economiei şi a societăţii în a doua jumătate
a secolului al XX-lea

DUPĂ RĂZBOIUL MONDIAL După război, sarcina de
bază în Europa era punerea economiei pe picioare.
Uniunea Sovietică și blocul socialist în formare, din
motive de putere și ideologice, s-a exclus pe sine din
circulaţia sangvină a economiei mondiale. Aceste
ţări, după modelul sovietic, au pus în mâna statului
întreaga lor economie și au trecut pe sistemul îndrumării planificate. Astfel, au rămas în afara fluxului
internaţional de capital și de comerţ internaţional.
Partea de vest a Europei – care a rămas parte a
lumii capitaliste – căuta de asemenea căi noi. Văzând
succesele intervenţiei statale, economiștii politici ai
timpului – ca o idee modernă – au propagat accentuarea asumării rolului statului. Astfel, în unele ramuri
(circulaţie, metalurgie, minerit) au avut loc și în Apus
naţionalizări, respectiv s-a mărit rolul statului de
re-repartiţie și de dirijare a economiei.
În restabilirea economiei europene – din motive
economice și politice – au luat parte și Statele Unite. Au
proclamat un larg program de ajutorare, numit Planul
Marshall. În cadrul planului, asigurau pentru ţările
participante credite în mărfuri și capital. Ajutorul a
sprijinit din mai multe puncte de vedere regenerarea
Europei de Vest: a stabilizat nivelul de trai, astfel au
scăzut tensiunile interne, economia s-a așezat pe orbita
dezvoltării, iar organizarea repartiţiei a format un punct
de plecare pentru colaborarea europeană. (Ţările blocului socialist au refuzat ajutorul din motive politice.)
În același timp, odată cu restabilirea europeană,
sistemul colonial se destrăma tot mai rapid. Fostele
colonii s-au apucat de dezvoltarea economiilor lor, și
în aceasta anumite spaţii (de exemplu Asia de Sud-Est)
au obţinut rezultate spectaculoase. Fostele ţări coloniale, pe lângă vechii concurenţi internaţionali, aveau
acum de luptat și cu economiile în curs de dezvoltare
ale acestor ţări.
Japonia învinsă s-a orientat spre restabilirea economiei
sale, de asemenea cu ajutor american.Deoarece conform
tratatului de pace, putea consacra doar 1% din bugetul
său cheltuielilor militare, aceasta îi era în avantaj. Astfel,
ţara săracă în bogăţii minerale și-a folosit resursele materiale pentru dezvoltarea productivităţii, cu care a pus
bazele avântului său economic vertiginos de mai târziu.

scăzut timpul de lucru, s-au lărgit și au devenit generale
beneficiile sociale din partea statului (ajutorul de șomaj,
sisteme de asigurări etc.). Ca statut al bunăstării, au
devenit de mase – practic accesibile pentru toţi oamenii
care câștigau – articolele de consum și obiceiuri precum: televizor, telefon, concediu anual etc., mai înainte
folosite și savurate doar de clasa de mijloc.
„TINERETUL FURIOS” Generaţiile care au trăit războiul
s-au orientat spre reconstrucţie cu bucuria supravieţuirii. Numărul de nașteri în urma amânării, din cauza
războiului, a întemeierii de familii, a făcut un salt, astfel
promoţii numeroase creșteau în condiţiile de trai tot
mai bune oferite de societatea de consum.
În același timp, războiul, mai apoi realitatea comunismului, războiul rece, ciocnirile coloniale au subminat
ideile ce defineau lumea adulţilor. Schimbarea modului
de viaţă aducea cu sine împingerea în plan secund
a vechilor idealuri, tineretul căuta noi idealuri, noi
forme. Ar fi dorit să exprime în mod frapant respingerea vechilor valori: câștigau teren hainele noi, pieptănăturile noi, muzica nouă. În locul idealurilor respinse
ale lumii burgheze (proprietate, viaţă consolidată etc.)
a cucerit teren spiritul de revoltă cu coloratură de
stânga, impregnat cu romantică revoluţionară (de
exemplu divinizarea lui Che Guevara).
În Statele Unite ale Americii, răzvrătirea tineretului
s-a împletit cu protestul împotriva războiului din
Vietnam. S-a format ”mișcarea hippi”, care era un fel
de amestec între lipsa de violenţă, respingerea vechilor
valori și cultul trândăviei. În Europa, revolta tineretului
și-a ajuns apogeul în mișcările studenţești din 1968.
Însă tineretul în fierbere era beneficiarul acelui sistem
pe care îl respingea, iar libertatea dorită o putea găsi și mai
puţin în afara democraţiilor burgheze. „Marea generaţie”
a crescut încet, membrii săi au devenit ei înșiși bancheri,
profesori, întreprinzători și muncitori, iar revolta s-a îmblânzit în amintirea nostalgică a tinereţii. Dar nostalgia
pentru anii șaizeci-șaptezeci și vraja răzvrătirii a dăinuit
în generaţiile următoare, iar industria de divertisment,
în speranţa beneficiului, o face să trăiască până astăzi.

REVOLUŢIE INFORMATICĂ – CENTRE NOI DE DEZVOLTARE Criza economică ce a urmat exploziei preţului
STATUL ȘI SOCIETATEA BUNĂSTĂRII Avântul economiei ţiţeiului a forţat, iar dezvoltarea știinţifică și tehnică a
mondiale capitaliste se baza practic pe un uriaș New făcut posibilă, desfășurarea revoluţiei informatice. Din
Deal executat după model american. Esenţa acestuia, pe anii șaptezeci, motorul dezvoltării a devenit, fundamental
lângă amestecul statal, era lărgirea continuă a pieţei, și definitiv, intensificarea productivităţii. S-au născut
a cărei sursă – în lipsa teritoriilor de colonizat – putea fi noi ramuri industriale care au devenit sectoare de
numai creșterea consumului intern. În conformitate vârf (electronica, industria tehnicii de calcul), în timp ce
cu acestea, în ţările dezvoltate de la mijlocul anilor ’50, importanţa altora s-a diminuat (de exemplu metalurgia).
nivelul de trai a crescut rapid: au crescut veniturile, a Odată cu dezvoltarea tehnologiei, s-au schimbat factorii
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scriu stratificarea socială tradiţională se transformă
și, în parte, devin inutilizabile. Dispare ţărănimea, clasa
muncitoare clasică, iar în același timp crește, în mare
măsură, efectivul intelectualităţii. În paralel cu aceasta,
în societatea în trasformare și vechile ideologii (de
exemplu: liberalismul, conservatorismul, marxismul)
își pierd valabilitatea în parte, sau trebuie să dea
răspunsuri la probleme noi.
Societatea de consum se construiește pe dezvoltarea economiei, pe continua ei creștere, de
aceea existenţa sa e foarte vulnerabilă. Rezolvarea
problemelor globale ale Pământului contrazice de
multe ori consumul ridicat și prosperitatea societăţilor de bunăstare. Există o mare întrebare și anume:
dacă izvorul bunăstării, în parte, este sărăcia altora,
atunci este oare realizabilă extinderea bunăstării
pe toate teritoriile Pământului? Migraţia cauzată
de explozia demografică ce se poate constata în
ţările sărace și scăderea populaţiei ţărilor dezvoltate,
ameninţă cu prăbușirea sistemelor de întreţinere
(de exemplu sistemul de pensii). În statele prospere,
poverile care lovesc unităţile financiare(de exemplu
impozite mari, salarii mari) îndreaptă capitalul către regiunile nedezvoltate, ceea ce pentru acestea
SOCIETATEA BUNĂSTĂRII ȘI PROVOCĂRILE SALE înseamnă o soluţie, cât timp în societate se prezintă
Odată cu apariţia societăţii prospere, noţiunile ce de- ca o problemă.

de situare ai industriei (de exemplu, în metalurgie a
scăzut rolul cărbunelui, astfel regiunile industriale s-au
putut desprinde de zăcămintele de cărbuni).
Strămutarea centrelor de dezvoltare semnalează
marile schimbări. Cât timp, la începutul secolului al XXlea, Statele Unite ale Americii au preluat de la Europa
de Vest rolul de centru, în ultima treime a secolului XX,
au ajuns în frunte, întâi Japonia, mai apoi „micii tigri” ai
Asiei de Sud-Est (Taiwan, Coreea de Sud). La sfârșitul
secolului XX, China a pornit și ea spre o dezvoltare explozivă. Schimbarea centrelor de dezvoltare economică
reprezintă un proces complex: începând cu tradiţiile
istorice și culturale, trecând apoi prin numărul populaţiei
până la preţul forţei de muncă, numeroși factori joacă
un rol important în cadrul său. Totuși, putem sublinia
că, asemănător mișcărilor din secolul XIX, și în zilele de
astăzi, de bază este migrarea capitalului. Capitalul
întotdeauna se grăbește acolo, unde poate face rost
cel mai repede de cel mai mare profit: astfel, și pe mai
departe, este importantă forţa de lucru ieftină, piaţa
mare de absorbţie (numărul mare de populaţie și/sau
veniturile ridicate), precum și rolul mediului politic
care definește impozitele și alte sarcini.

Arhiva
Stabiliţi ce tendinţă face
„În 1750, China deţinea aproape o treime, India aproape o
cunoscută autorul! Precipătrime și Occidentul mai puţin de o cincime din producţia
manufacturieră a lumii. În jur de 1830, Occidentul era cu puţin înaintea Chinei. În zaţi cum vede Huntington rolul
deceniile următoare (...) industrializarea Occidentului a dus la dezindustrializarea Apusului în secolul care a trecut,
restului lumii. În 1913, producţia manufacturieră a ţărilor non-occidentale reprezenta respectiv în viitor! Interpretaţi ce
aproximativ două treimi din ceea ce era în 1800. Începând cu a doua jumătate a înţelege autorul prin noţiunea de
secolului XIX, producţia manufacturieră occidentală a crescut dramatic, ajungând Apus! [R]
în 1928 la 84,2% din totalul producţiei mondiale. După aceea, această producţie a
decăzut în Occident, rata sa de creștere rămânând modestă, iar ţările mai puţin industrializate și-au extins rapid producţia după cel de-al doilea război mondial. În jur
Stabiliţi, pe baza diagramei,
de 1980, Occidentul deţinea 57,8% din producţia manufacturieră globală, un procent
etapele de dezvoltare a ecoce se apropie de cel pe care îl avea cu 120 de ani mai devreme, în anii ‘60 ai secolului nomiei sovietice! Caracterizaţi-le,
trecut.” (Samuel P. Huntington: Ciocnirea civilizaţiilor și refacerea ordinii mondiale, 2001) pe rând! [R]

DUPĂ RĂZBOIUL MONDIAL
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Specificaţi ce tendinţă evi0
denţiază ilustraţia! Stabiliţi
care este importanţa industriei
de mașini în dezvoltarea regiunilor din ilustraţie! [R]
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Proporţia participării Africii
Negre și a ţărilor est-asiatice nou
industrializate la comerţul mondial al
produselor industriale

Etapele economiei sovietice pe baza schimbării
produsului naţional total
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„Puterea este strada!
Când regimul sugrumă cuvântul, piatra de pe stradă îl
suplinește.
De la 1848 încoace prima dată se șterge aici praful.
Fiţi realiști, pretindeţi imposibilul.
E interzis a interzice.
Nu ne trebuie acea lume în care preţul pentru siguranţa de a nu muri de foame
este acela că sigur murim de plictiseală.
Conservatorismul este sinonomul putrezirii și urâtului.
Baricada închide strada, dar își deschide calea.
Desfătaţi-vă fără inhibiţii.
Cu cât faci mai multă dragoste, cu atât ai chef mai mare pentru revoluţie.
Cu cât fac mai mult pentru revoluţie, cu atât mai mult fac dragoste.
În fiecare dintre noi dormitează un poliţist. Să-l omorâm!
Formulaţi ce legătură se poaAlcoolul ucide. Luaţi LSD!
te descoperi între revoluţia
Noua armă revoluţionară: obrăznicia.
sexuală, câștigarea egalităţii în
Societatea de consum trebuie să piară prin moarte violentă.
drepturi a femeilor, principiile de
Să nu crezi nimănui care a trecut de treizeci de ani!
bază și politica colonială a socieFetele spun da acelor băieţi, care spun nu.” (Inscripţii și devize în 1968, din Europa
tăţilor apusene și revolta tinerilor!
și America)
[S]
Însumaţi influenţa căror curente de idei se poate percepe în devize și inscripţii! Ce
conţinuturi, senzaţii de viaţă și
reacţii – independente de ideologii – se pot descoperi în sursă?
[C]

TINERETUL FURIOS

Fotografii simbolizând o generaţie: un
hipiot și o secvenţă de
la festivalul de la Woodstock

5
6
7

Janis Joplin, cântăreaţă de blues și
rock, unul dintre idolii tineretului, cu
simbolurile mișcării hipiote (ochelari
închiși la culoare, haină brodată,
motocicletă). A murit la douăzeci și șapte
de ani, de o supradoză de stupefiante.
Stabiliţi ce simboluri se pot recunoaște pe fotografii și ce exprimă ele! [R]

8

„Visul american”
Stabiliţi ce sentiment de viaţă sugerează
tabloul! Dezvăluţi-i conţinuturile pozitive
și negative pentru tineret! [R]
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„În lumea de astăzi, perfecţionările din domeniul
transportului și al comunicaţiilor au produs interacţiuni mai frecvente, mai intense, mai simetrice și
mai cuprinzătoare între popoarele aparţinând diferitelor civilizaţii. Drept rezultat,
identităţile lor civilizaţionale devin din ce în ce mai proeminente. Francezii, germanii,
belgienii și olandezii se văd din ce în ce mai mult europeni. Musulmanii din Orientul
Mijlociu se identifică și se unesc pentru sprijinul bosniacilor și al cecenilor. Chinezii,
pretutindeni în Asia, își identifică interesele cu cele ale grupurilor de pe continent.
Rușii se identifică și îi sprijină pe sârbi și pe alte popoare ortodoxe. Aceste niveluri
mai largi ale identităţii de civilizaţie semnifică conștiinţa mai adâncă a diferenţelor
de civilizaţie și a nevoii de a proteja ceea ce ne distinge pe „noi” de „ei”. (Samuel P.
Huntington: Ciocnirea civilizaţiilor și refacerea ordinii mondiale, 2001)
REVOLUŢIE INFORMATICĂ
– CENTRE NOI DE DEZVOLTARE

Precizaţi ce regiuni se pot deosebi, din punctul de vedere al angajării savanţilor
și inginerilor! Comparaţi suita de date cu cele ale proporţiei participării la tehnologia de vârf! Ce legături și tendinţe se desprind! [R]

Formulaţi ce părere are autorul despre influenţa globalizării asupra conștiiţei identităţii!
Stabiliţi ce acoperă, după el, vechea și noua conștiinţă identitară!
[R]

NUMĂRUL SAVANŢILOR ŞI AL
INGINERILOR CALCULAT LA UN MILION
DE LOCUITORI
Japonia
3548
Statele Unite
2685
Europa
1632
America Latină
209
Statele arabe
202
Asia (fără Japonia)
99
Africa
53

PROPORŢIA PARTICIPĂRII DIFERITELOR STATE LA EXPORTUL DE PRODUSE ALE TEHNOLOGIEI DE VÂRF
Microelectronică

10

Maşini-unelte şi roboţi

1980

1989

1980

1989

1. Statele Unite (18,3%)

1. Japonia (22,1%)

1. RFG ( 25,8%)

1. Japonia (23,3%)

2. Japonia (13,2%)

2. Statele Unite (21,9%)

2. Statele Unite (14,1%)

2. RFG (20,8%)

3. Singapore (10,3%)

3. Malaezia (8,9%)

3. Japonia (11,3%)

3. Statele Unite (12,1%)

4. Malaezia (8,9%)

4. Coreea de Sud (7,4%)

4. Suedia (9,1%)

4. Italia (10%)

5. RFG (8,4%)

5. RFG (5,8%)

5. Italia (8,7%)

5. Elveţia (8,4%)

Calculatoare

Instalaţii ştiinţifice/de precizie

1980

1989

1980

1989

1. Statele Unite (38,6%)

1. Statele Unite (24%)

1. SUA (28,3%)

1. Statele Unite (25,2%)

2. RFG (21,5%)

2. Japonia (17,5%)

2. RFG (18,1%)

2. RFG (18,5%)

3. Marea Britanie (10,4%)

3. Marea Britanie (9%)

3. Marea Britanie (9,4%)

3. Japonia (12,9%)

4. Franţa (8,6%)

4. RFG (6,9%))

4. Franţa (8,0%)

4. Marea Britanie (9,6%)

5. Italia (6,6%)

5. Taiwan (5,8%)

5. Japonia (7,1%)

5. Franţa (5,6%)

11
12

Deplasarea centrelor de dezvoltare
de-a lungul istoriei

V.

III.
IV.

Urmăriţi cum s-au deplasat
centrele de dezvoltare de-a
lungul istoriei! Cumulaţi cauzele acestor schimbări! Precizaţi
ce tendinţe de deplasare, se pot
observa în zilele noastre! [C]
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V.
II.

I.

I. Orientul Apropiat, Egipt (mileniul 5 î. Chr. – sec. XI î. Chr.)
II. Zona mediteraneană – greci, romani (sec.VIII î.Chr. – sec.VI d.Chr.)
III. Italia –Câmpia Germană (sec.XII – XVI)
IV. Europa de Nord-Vest – partea de răsărit a Americii de Nord (sec.XVIII – XX)
V. Orientul Îndepărtat – Coasta de Vest a Americii de Nord (de la mijlocul sec. al XX-lea)
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În 1968, Europa apuseană a fost marcată de revolte studenţești. Ce a fost în realitate 1968? O mișcare însemnând
o experienţă fundamentală pentru o generaţie, pentru „tinerii furioși”, rebeliune a tinerilor trăind în bunăstare, deziluzionaţi, protest împotriva părinţilor, enervare de cetăţeni, urmare a culminării valului demografic,
transformarea educaţiei univesitare în fenomen de mase și protest împotriva sistemului dur de examene, o
revoluţie avortată, apariţia nostalgiei pentru revoluţionarismul de stânga în curs de golire sau câte puţin din
toate acestea? Cum putem numi acele evenimente din Paris, când mulţimea de o sută de mii de oameni a
ridicat baricade pe stradă, a respins forţa publică și a incendiat clădirea bursei?

13

CÂTEVA PĂRERI DESPRE 1968:
„Acel viitor și acea carieră pentru care se pregătesc azi tinerii, în mare parte
este, un deșert sufletesc și moral. Paradisul nostru cromat de consum ar dori să
facă din noi copii bine educaţi. Dar noi ne codim să devenim standardizaţi, ușor de
schimbat și neînsemnaţi.” (Mario Savo, purtătorul de cuvânt al studenţilor răzvrătiţi
ai Universităţii Berkeley, 1968)

14

„Libertatea este doar un alt cuvânt pentru faptul că nu mai avem ce pierde.”
(Janis Joplin, Paris, 1968)
„Nu dorim să fim cadrele exploatării capitaliste.” (Din intervenţia pariziană a
conducătorului berlinez de odinioară al studenţilor, Daniel Cohn – Bendit, 1968)
Împotriva cui se îndreaptă revolta? Influenţa căror tendinţe politice le putem
descoperi în declaraţii?Definiţi ce conexiune clarifică ilustraţia, între procesele
demografice și politice! Explicaţi în ce măsură nuanţează tabloul legat de revoltele
studenţești franceze, legătura dedusă pe baza ilustraţiei aceasta în condiţiile în care
știm că, în 1968, 41,4% din populaţia Franţei era sub 25 de ani! [O]

15

[%]

procentul celor de 15–24 ani din totalul populaţiei
revolta singaleză

22

revolte împotriva tamililor
punctul culminant al răscoalei tamililor
(septembrie 1985)

nivelul
critic

20
18
16

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

16

întreaga populaţie din Sri Lanka

tamil

singalez

Valul
demografic
tamil și
singalez

În ce măsură se poate generaliza fenomenul ilustrat pe grafic? [O]

17

18
Tânărul medic din clasa de mijloc și revoluţionarul devenit simbol – în ambele: Che
Guevara
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Una dintre figurile mitice ale revoltelor din ’68 a fost Che Guevara, care a devenit din medic argentinian, revoluţionar de profesie. Acolo ne-am împrietenit
cu o pereche căsătorită, muncitori chilieni, care erau comuniști. La lumina unicei
lumânări, beam matéul, mâncam pâine cu caș și figura chircită a bărbatului era
înconjurată de o atmosferă tainică, tragică. Povestea simplu și expresiv despre
cele trei luni petrecute la închisoare și despre femeia lui care flămânzea și care i-a
fost alături cu exemplară fidelitate, despre copii, pe care i-a luat în grijă un vecin
binevoitor, despre peregrinarea zadarnică, pentru a găsi de lucru. (…)
A doua zi dimineaţă (…) ne-am despărţit de soţi, care au pornit în munţi, la
minele de sulf. (…) E foarte mare păcat că îi asupresc astfel pe oameni. Indiferent
de faptul că »viermele comunist«, colectivismul, eventual periclitează viaţa cinstită,
comunismul care activa în acest bărbat nu este altceva, decât dorinţa naturală de
ceva mai bun, protest împotriva foamei continuui, și aceasta s-a transformat în
iubire pentru învăţătura ciudată, a cărei esenţă omul nostru niciodată nu a fost
în stare să o priceapă, dar traducerea – »pâine pentru săraci« – a înţeles-o, ba
mai mult, ceea ce este mai important, asta l-a umplut de speranţă.” (Che Guevara:
Jurnalul motociclistului – din jurnalul de călătorie al tânărului bărbat)
De ce a putut deveni simbol luptătorul revoluţiei cubaneze, mai apoi, al doilea
om în Cuba, care mai târziu a murit ca luptător în gherila sud-americană? [R]
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41. Probleme globale – natură şi societate
PROBLEME GLOBALE Revoluţia tehnico-știinţifică
din a doua jumătate a secolului al XX-lea, dezvoltarea economiei mondiale a adus cu sine o suită de
probleme extinse asupra întregului Pământ, adică
probleme globale. Problemele globale sunt în corelaţie cu chestiunea dezvoltării sustenabile pe care
ONU a dezbătut-o la conferinţa sa de la Rio de Janeiro,
din 1992. Conform constatării conferinţei, dezvoltarea
sustenabilă înseamnă că necesităţile prezentului trebuie satisfăcute astfel ca aceasta să nu pericliteze
viitorul omenirii.
Astfel, în tratarea problemelor globale, problemele
social-economice și ecologice au aceeași importanţă,
sunt în strânsă legătură cu altele și au efect asupra tuturor ţărilor și a tuturor continentelor. Tocmai de aceea,
rezolvarea lor este posibilă doar prin colaborarea
umanităţii, prin conlucrarea statelor. Natural, pentru
tratarea problemelor globale, fiecare om este personal
răspunzător, în propria ţară, la locul său de baștină, în
mediul său ambiant. Nu în zadar s-a formulat următoarea deviză: „Gândește global, acţionează local!”

dezvoltarea industrială a angrenat energia nucleară
(atomică) printre izvoarele energetice. În același timp,
energia produsă în centralele nucleare poate însemna pericol pentru omenire din mai multe puncte de
vedere. Pe de o parte, sunt greu de exclus accidentele
nucleare (de pildă, explozia unui bloc al centralei
atomice de la Cernobâl, în 1986), și este o problemă
uriașă depozitarea în siguranţă a elementelor nucleare
de încălzire ieșite din uz.
Pe baza celor de mai sus, se poate trage concluzia
că problemele globale sunt în strânsă interdependenţă, astfel și rezolvarea lor se poate imagina doar
într-un mod complex.
BOGAŢI ȘI SĂRACI Dezvoltarea diferitelor societăţi
și culturi – precum am văzut pe parcursul studiilor
noastre istorice – s-a desfășurat pe Pământ, nu în
același timp și nu în mod asemănător. Întotdeauna au
existat teritorii în prima linie a dezvoltării (centru) și
zone depinzând de ele, zone care, economic vorbind,
erau mai puţin dezvoltate, (periferia).
Legătura centrului cu periferia a fost variată: teritoriile mai dezvoltate au fost beneficiarele legăturilor
economice avute cu teritoriile într-o poziţie defavorabilă, astfel centrul a devenit mai bogat, periferia
mai săracă. În schimb, ca revers al medaliei, teritoriile
subdezvoltate primeau influenţe generatoare de dezvoltare din centru, astfel și sursele lor de propulsare
proveneau din centru.
Din 1980, a devenit globală așa-zisa contradicţie
Nord-Sud, în fundalul căreia stă faptul că regiunea
europeană, nord-americană și australiană, numită
Nord, dispune de patru cincimi ale venitului lumii, în
timp ce nu dă nici un sfert din populaţia lumii. Adică,
majoritatea decisivă a ţărilor bogate se află în emisfera
nordică, cât timp săracii – care nu beneficiază nici
de 20% din producţia mondială – se află la sud de
ele. Nordul, prin puterea sa economică, stăpânește
economia mondială, îi prescrie regulile, îndrumă instituţiile financiare internaţionale. De aceea, conflictul
mondial al spaţiilor trăind în bunăstare și al celor trăind
în mizerie este numit confruntarea Nord-Sud.
Ţările fostei lumi coloniale, în anii ’80, s-au rupt în
două. „Micii tigri” din Asia de Sud-Est, ţările exportatoare de ţiţei, din mai multe puncte de vedere (consum,
venit naţional pe cap de locuitor etc.) s-au aliniat lumii
dezvoltate. În același timp, majoritatea ţărilor din Sud,
sărace în rezerve de ţiţei, din cauza împrumuturilor
contractate în deceniile anterioare s-au îndatorat
într-o măsură uriașă, întrucât nu reușesc să restituie
nici dobânzile sumelor împrumutate. Capcana datoriilor
poate constitui izvorul unor grave probleme sociale.
Diferenţa dintre condiţiile de trai și posibilităţile
de existenţă ale celor săraci și bogaţi poate produce
o migraţie în masă din ţările mai puţin dezvoltate.
Acest proces poate clătina siguranţa socială formată în
statele apusene (asigurări sociale, îngrijire medicală),
iar prin diferenţele culturale și a modului de viaţă, pot
rezulta și contradicţii sociale.

DEGRADAREA MEDIULUI Protecţia mediului natural a
dovedit tot mai conștientizată, de la mijlocul secolului
XX. Pentru ziua de azi, după părerea multora, viitorul
omenirii depinde de protecţia eficientă a mediului, de
atitudinea ambient-conștientă a individului și a societăţii.
Schimbarea climaterică a Pământului nostru
atrage atenţia asupra pericolelor ce ameninţă mediul
natural și care se leagă strâns de impurităţile eliminate
de producţia industrială și de circulaţia intensă. Tot
mai mulţi cercetători formulează ideea că poluarea
atmosferei și efectul de seră produc încălzirea globală
a Pământului. Ca urmare a acestora, în unele teritorii se
accentuează uscăciunea, se accelerează deșertificarea,
iar în alte teritorii, clima este mai blândă, mai umedă,
adică, climatul devine extrem. Încălzirea globală poate
genera ridicarea nivelului oceanelor lumii. Ridicarea
cu câţiva metri a nivelului mării poate crea consecinţe
catastrofale pentru populaţia care trăiește în regiunile
de ţărm. O problemă gravă legată de poluarea atmosferei este mărirea găurii în ozonul de deasupra
Antarcticii, respectiv deteriorarea stratului de ozon
care apără viaţa de pe Pământ de influenţele cosmice
nocive. Deosebit de periculoasă este și distrugerea
pădurilor tropicale. Dacă pustiirea continuă în ritmul
de acum, atunci peste o jumătate de secol poate
interveni o schimbare climaterică esenţială. Printre
problemele globale se numără și eroziunea solului.
O altă problemă o constituie defrișarea pădurilor,
distrugerea solurilor cultivabile și eroziunea solului
(scăderea conţinutului de materii hrănitoare din pământ, scăderea capacităţii de menţinere a umidităţii).
Din cauza vătămării mediului, a ajuns în pericol
rezerva de apă a umanităţii. Poluările marine tot
mai dese (de exemplu accidente ale navelor transportatoare de ţiţei) pot cauza o gravă catastrofă în
lumea vie a mărilor. Și rezervele de apă dulce, care
ne stau la dispoziţie, sunt în scădere: toate acestea
legate de faptul că, de la 1950 încoace, utilizarea de
apă a lumii s-a triplat și consumul apei pe persoană TERORISMUL Terorismul înseamnă aplicarea, de
crește pretutindeni.
multe ori atroce, a diverselor instrumente ale violenţei
Necesitatea crescândă de energie legată de și intimidării și nu este un fenomen nou în istorie. În
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același timp, îmbinat cu problema demografică și a
sărăciei, începând cu ultima treime a secolului XX
a devenit o problemă globală.
Tot mai multe organizaţii teroriste dispun de asemenea arme (de multe ori chimice și biologice) a
căror lansare poate periclita mase de oameni. Relaţiile
economice care leagă tot mai intens lumea, turismul,
ajuns la dimensiune mondială, dezvoltarea tehnică și
comunicaţională au mărit într-o măsură extraordinară
eficienţa terorismului. Din anii ’80-’90, răspândirea
terorismului a fost avantajată și de faptul că, unele
state s-au angrenat nemijlocit în sprijinirea materială
și antrenarea teroriștilor, iar, în același timp, democraţiile apusului au asigurat libertăţi tot mai largi
cetăţenilor lor, inclusiv imigranţilor.
În extinderea mondială a terorismului, un rol important îl are conflictul prelungit dintre palestinieni
și evrei. Unele grupuri ale lumii musulmane, rămase
în inferioritate în lupta armată, consideră că numai
prin luptă cu mijloace teroriste (explozii, atentate,

răpiri de persoane) pot învinge Israelul. Lupta musulmanilor extinsă asupra întregii lumi este întărită
într-o măsură semnificativă de renașterea islamică
(fundamentalism), care este opusă sistemului de valori,
modului de viaţă apusean, proclamând întoarcerea la
sistemul tradiţional de valori, obiceiuri (vălul purtat
de femei).
Forţa terorismului, în curs de a deveni internaţional,
au dovedit-o atacurile teroriste executate la 11 septembrie 2001 împotriva Statelor Unite, pe parcursul
cărora, prin răpirea unor avioane de pasageri, au fost
atacaţi zgârie-norii Centrului Comercial Internaţional
din New York și clădirea ministerului apărării din Washington (Pentagonul).
Tratamentul simptomatic în lupta împoriva terorismului este apărarea armată și controlul accentuat care
servește prevenirea – și care înseamnă și îngrădirea
libertăţilor -, dar pe termen lung trebuie rezolvate
acele probleme economice, sociale, culturale care
asigură terorismului, noi și noi susţinători fanatici.

Arhiva
1
2

PROBLEME GLOBALE

1620

Suprafaţă construită
Békásmegyer

Rákospalota
Újpest

Palotaújfalú

până la 1690
până la 1838
până la 1873
până la 1914
Hotarul
Budapestei
la 1873

Pestújhely
Ó B U DA
Cinkota
Rákosszentmihály
P E S TA
BUDA

1920

Mátyásföld

Kispest

Albertfalva

Pestszentlőrinc
Budafok

Csepel

Erzsébetfalva

Extinderea teritoriilor construite la Budapesta

Schimbări survenite pe parcursul a 300 de ani: pădurile de pe suprafaţa
Statelor Unite în 1620 și 1920
Ce consecinţe ale amestecului omului în natură putem
analiza pe schiţele de hărţi? Explicaţi ce procese au
provocat schimbarea și ce probleme pot cauza defrișarea
pădurilor? [O]
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DEGRADAREA MEDIULUI

3

4

Inundaţie și vijelie pustiitoare în Bangladesh (1991), respectiv ploaie
de cenușă vulcanică ce acoperă totul, în Insulele Filipine. Omul convieţuiește de milenii cu uraganele, inundaţiile și erupţiile vulcanice.

A L A S K A

ALASKA
(SUA)
CANADA

Dezvăluiţi de ce trăiesc oameni în număr mare
pe teritorii expuse catastrofelor naturale (inundaţii, erupţii vulcanice)! Spre ce cauze se poate reduce faptul că, în zilele noastre, catastrofele naturale au consecinţe tot mai tragice! [R]

conducta de ţiţei
Transalaska

râ u

l Co

ppe

r

Peninsula Kenai

dezastrul tancului petrolier
„Exxon Valdez” 1989

Două urmări ale activităţii economice a
omului: extinderea petei de ţiţei la ţărmul
Alaskăi și distrugerile ploii acide

c u ren t u l Ku ros h i o

Ce activităţi cauzează degradarea mediului prezentată în ilustraţii! Ce ar rezolva și ce probleme
globale ar agrava sistarea bruscă a activităţilor care
cauzează degradarea mediului! [R]

3

4

2
Acidul atacă
clădirile …
1

Sulful existent
în cărbune şi ţiţei
arde transformându-se în bioxid
de sulf.

5

G olful Alaska

5
6

… şi cu oxigenul din aer,
precum şi cu apa de ploaie,
formează acid sulfuric.

Bioxidul de
sulf ajunge
în atmosferă…

7

Plantele pier.

… şi se spală în
pământ.
6
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pata de ţiţei

Acidificarea răstoarnă
echilibrul biologic al solului.

7
În anii optzeci, o nouă epidemie devastatoare a ajuns pe primele pagini ale revistelor:
SIDA. Istoria omenirii a fost însoţită, din
timp în timp, de epidemii.
Stabiliţi în ce măsură s-a
schimbat efectul epidemiilor
în lumea globalizată! Evidenţiaţi
ce îngreunează și ce ușurează apărarea împotriva epidemiilor [R]
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8

Ţările Nordului și
Sudului

BOGAŢI ȘI SĂRACI

rd
L i nia No

9

10

-Su

d

salarii mici

export
de materii prime

Caricatură despre legătura dintre Nord
și Sud

mizerie
venituri
scăzute

explozia
populaţiei

Care regiuni ţin de Nord și
care de Sud! Comparaţi harta
cu schiţa ce prezintă deplasarea
centrelor de dezvoltare (p. 227)!
Oferiţi hărţii o legendă! [R]

învăţământ
lipsit de nivel

RĂMÂNERE ÎN URMĂ

datorii

productivitate
scăzută

restricţii

Stabiliţi ce trăsături ale cercului de probleme le evidenţiază caricatura! Explicaţi oare
între problema semnalată de caricatură și terorism, pot exista
legături? [R]

„Cercurile diabolice” ale sărăciei
De ce este greu a ieși din
„cercurile diabolice” ale sărăciei? Descoperiţi în ce puncte este
posibilă ieșirea? [S]

TERORISMUL

11

12

Urma ravagiilor avionului de pasageri aruncat în aer de teroriști în anul 1988, în orașul
Lokerbie din Scoţia și Centrul Comercial Internaţional din New York ajuns victimă a atacului
terorist cu avioane în 2001
Stabiliţi în ce măsură sporește globalizarea posibilitatea terorismului, respectiv, în ce măsură îngreunează apărarea faţă de
acţiunile teroriste! Explicaţi cum s-ar putea stopa terorismul! [S]
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relief
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Majoritatea hotărâtoare a oamenilor este
de acord cu faptul că natura trebuie
protejată. Însă, în privinţa soluţionării,
punctele de vedere sunt foarte diferite,
pentru că măsurile luate pentru ocrotirea naturii pot prejudicia poziţiile deja
câștigate ale diverselor grupuri sociale,
ramuri și ţări.
Dintre numeroasele dispute și divergenţe, putem evidenţia interacţiunea
urmărilor dăunătoare și de dezvoltare
ale modernizării.

Puncte de vedere
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13

sol

Corelaţia dintre natură și om
gaze
epurate

Definiţi ce rol joacă omul în înlănţuirea factorilor naturali! Daţi
exemple concrete despre interacţiunea factorilor naturali! Ce concluzii legate de protecţia mediului se pot deduce din ilustraţie! [R]
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Proporţia energiei atomice din producţia de curent electric în anul 1987
Oferiţi un titlu comun celor două ilustraţii, titlu care se referă
și la legătura dintre ele! [R]

Structura catalizatorului pentru ţeava de eșapament
Stabiliţi ce problemă rezolvă catalizatorul
și ce probleme economice și de mediu
provoacă! [R]

Răspândirea poluării radioactive în Europa, după explozia din 26 aprilie 1986, produsă la centrala atomică de la Cernobâl
28. IV. 1986

1. V. 1986

16

6. V. 1986

Cernobâl
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42. Probleme globale – condiţii demografice
EXPLOZIA DEMOGRAFICĂ ȘI FACTORII CARE O
INFLUENŢEAZĂ De-a lungul dezvoltării omenirii,
creșterea numărului populaţiei nu a fost uniformă:
în anumite perioade de timp, numărul populaţiei a
crescut în salt, altă dată a stagnat sau chiar a scăzut.
În fond, câte persoane puteau întreţine un teritoriu,
depindea de producţia de alimente. Dacă producţia
creștea, creștea și numărul populaţiei.
Prin urmare, creșterea naturală a populaţiei (nu
cea provenind din imigraţie) are doi factori: numărul
nașterilor și al deceselor. În perioadele mai timpurii ale istoriei, creșterea populaţiei provenea din
scăderea proporţiei deceselor. Numărul de nașteri
– neexistând reglementarea nașterilor – era în continuu
foarte ridicat. Însă, cea mai mare parte a nou-născuţilor, datorită slabei alimentări, a lipsei de igienă și de
îngrijire medicală, mureau. Scăderea provizorie a
numărului deceselor s-a datorat creșterii producţiei
de alimente. Creștea numărul populaţiei, dar, dacă
creșterea ajungea la hotarul capacităţii de întreţinere
a terenului respectiv, aprovizionarea se deteriora din
nou, proporţia deceselor creștea din nou, e adevărat,
la un nivel demografic superior.
De bună seamă, schimbările survenite în producţia
alimentară, pe lângă nivelul de dezvoltare economică,
puteau fi influenţate și de alţi factori: de ex.: schimbări climaterice, epidemii, războaie. Schimbările
climaterice – încălziri și răciri – au jucat rol în pornirea
producţiei de alimente în neolitic, în revoluţia agrară
a Europei Apusene și în marea criză din secolul XIV,
sau în regresul din secolul XVII simultan cu „mica
glaciaţiune”. Epidemia de ciumă a decimat locuitorii
Romei în declin și Europa secolului al XIV-lea, iar bolile
aduse din Europa au contribuit la scăderea drastică a
populaţiei indiene.

EXPLOZIE DEMOGRAFICĂ LA SFÂRȘITUL SECOLULUI
XX Prin intermediul colonizării și al comerţului mondial, dezvoltarea economiei europene a iradiat asupra
întregului Pământ. În lumea de din afara Europei, în
America Latină, Africa și India s-a desfășurat, respectiv
se desfășoară, o explozie demografică asemănătoare
procesului european din secolul XIX.
Creșterea populaţiei din zilele noastre, în fond, este
asemănătoare cu cele de mai înainte, dar sunt importante și abaterile. Asemănător celor precedente, creșterea populaţiei are motive fundamental economice
și, corespunzător proceselor europene din secolul XIX,
îmbunătăţirea nivelului îngrijirii medicale joacă un rol
important. Astăzi însă, datorită legăturilor economice
mondiale, dar și graţie dezvoltării știinţei medicale,
s-a impus un spor demografic în numeroase ţări al
căror nivel de dezvoltare, în sine, nu ar fi provocat
acest proces.

EXPLOZII DEMOGRAFICE ÎN ISTORIE Prima explozie
demografică semnificativă – învăţată și de noi – a
provocat-o apariţia cultivării pământului și creșterii animalelor la începutul neoliticului, în Orientul
Apropiat. Cu răspândirea culturii neolitice – mulţumită
grupurilor migratoare, în bună parte din cauza suprapopulaţiei – teritorii tot mai mari au devenit mai
populate.
În Europa Apuseană a secolelor XI-XII, au apărut
noi instrumente și metode agricole, iar aceasta a
provocat o rapidă creștere a populaţiei. În urma suprapopulării, sute de mii de oameni (hospes) au pornit spre
răsărit căutând noi pământuri, naturalizând în Europa
Centrală metodele economice mai dezvoltate.
Revoluţia agrară (asolamentul, îngrășământul), care
a precedat revoluţia industrială, a făcut posibilă mai
buna hrănire și astfel creșterea numărului populaţiei.
În același timp, au apărut și trăsături noi: creșterea
pe mai departe a populaţiei era deja datorată și
îmbunătăţirii condiţiilor igienice, respectiv dezvoltării știinţei (canalizare, apă potabilă, vaccinare,
sistem clinic etc.) Explozia demografică constatată
în Anglia secolului al XVIII-lea, paralel cu câștigul de
teren al revoluţiei industriale, a devenit caracteristică
în întreaga lume dezvoltată, în decursul secolului al
XIX-lea.
În urma creșterii în salt a numărului populaţiei,

CONSECINŢELE EXPLOZIEI DEMOGRAFICE La fel ca
în Europa secolului XIX, în zilele noastre, populaţia
agricolă în creștere migrează din satele care nu îi
mai pot asigura existenţa. Crește astfel, în măsură
drastică, populaţia orașelor, substanţial mai rapid
decât numărul locurilor de muncă de aici.
Precum am văzut, până în secolul XIX, surplusul
de populaţie a fost descărcat prin emigrare. În zilele
noastre, pentru aceasta, există o posibilitate limitată,
pentru că nu există teritorii uriașe nelocuite sau locuite
mai rar. Astăzi migraţia populaţiei este tocmai inversă
decât în secolul XIX și la începutut secolului XX: ea are
loc dinspre teritoriile nedezvoltate către regiunile
care asigură un nivel de trai mai înalt (Statele Unite
ale Americii, Europa). Însă ţările dezvoltate încearcă
să limiteze imigraţia, întrucât masa de oameni fără
pregătire de specialitate – pe lângă avantajul economic – ridică numeroase probleme (șomaj, greutăţi de
adaptare etc.).
În regiunile subdezvoltate, suprapopulaţia duce
la foamete, mizerie, războaie. Tratarea simptomatică
a problemei, adică împărţirea de ajutoare este doar
o rezolvare temporară, pe termen scurt. Dezvoltarea
acestor teritorii poate însemna ieșirea din criză,
ceea ce – la un număr de suflete mai mare decât cel
de azi – poate duce și la oprirea creșterii populaţiei,
cum s-a întâmplat în cazul Japoniei sau Coreei.
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pe timpul revoluţiei industriale, milioane au trebuit să-și părăsească locul de baștină, care nu le
mai putea asigura existenţa. La început, populaţia
s-a concentrat în orașele industriale care asigurau
condiţii de trai pentru mase mari, mai apoi parte
importantă a sporului a fost silită la emigraţie. Din
Europa Apuseană, prin înaintarea spre răsărit a revoluţiei industriale din Europa Centrală, mai multe
zeci de milioane de oameni și-au căutat o nouă
patrie dincolo de Ocean, în primul rând în Statele
Unite ale Americii.
În același timp, în societăţile apusene, în urma
dezvoltării economice, a început scăderea numărului
de nașteri. Pentru supravieţuirea populaţiei, nu mai era
nevoie de numărul ridicat de nașteri, iar prin ridicarea
culturii s-a răspândit reglementarea natalităţii.
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ţiei în unele locuri s-a oprit deja, iar în altele este încă
în curs. Deși puterea de întreţinere a Pământului este
finită, măsura acesteia a fost întotdeauna o anexă a
performanţei economice. Numărul posibil al populaţiei
PERSPECTIVE DEMOGRAFICE În lumea dezvoltată, Pământului a fost apreciat diferit în secolele: XVIII, XIX
numărul nașterilor a scăzut, iar astfel creșterea popula- și XX. Dar, conform specialiștilor, cu ritmul prezent de
ţiei s-a oprit, ba mai mult, dacă nu ar exista imigraţie, ar creștere, deja ne apropiem de hotarul capacităţii
avea loc o scădere a populaţiei. Societăţile dezvoltate de întreţinere. De aceea omenirea, va trebui să facă
îmbătrânesc și aceasta, pe termen mediu, poate duce faţă unor probleme serioase, dacă în ţările în curs
la prăbușirea sistemelor de protecţie socială și la lipsa de dezvoltare, sporul de populaţie nu se moderează.
forţei de muncă.
Demografii presupun astăzi, că la mijlocul secolului
În lumea în curs de dezvoltare, creșterea popula- XXI, creșterea populaţiei se oprește.
Introducerea reglementării natalităţii, în India, din
motive religioase, a stârnit indignare și nu a dus la nici
un rezultat, în China s-a oprit expozia demografică.

Arhiva
EXPLOZIA DEMOGRAFICĂ
ȘI FACTORII
CARE O INFLUENŢEAZĂ

proporţii demografice

1

persoane

2

35
30

Fragmentaţi, pe porţiuni, procesul exploziei
demografice și indicaţi pe ce
bază aţi făcut fragmentarea!
Stabiliţi de ce, la început,
numărul nașterilor și al deceselor este mare! Definiţi
schimbarea cărui indice provoacă explozia demografică!
Evidenţiaţi din ce motive
poate scădea numărul nașterilor! [C]

25
pe mia de persoane

timp
Frecvenţa naşterilor
Frecvenţa deceselor
Numărul de populaţie

Naştere
Deces

20
1700

1800

1750

1840

Explozia demografică în Anglia între 1780-1850
Comparaţi procesul din Anglia cu ilustraţia
generală a exploziei demografice! [R]

Explozii demografice în istorie

Formulaţi cum se modifică numărul mediu
al copiilor, pe familii! Există o legătură
între numărul de copii și apartenenţa confesională? [O]

EXPLOZII DEMOGRAFICE
ÎN ISTORIE

3

numărul copiilor
9

Pasteur, care a avut un mare rol în combaterea epidemiilor
Evidenţiaţi cum au influenţat și influenţează vaccinurile procesele demografice!
Oare există în zilele noastre
opozanţi ai vaccinurilor și dacă
da, cu ce își justifică punctul de
vedere! [R]
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Romano-catolici
Calvini

4

6

3
0
1875

Puritani
În afară de confesiune

1900
1925
1950
anii încheierii căsătoriei

Evoluţia numărului copiilor, în familiile aparţinând diferitelor
confesiuni
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Popularea Pământului în Epoca Primitivă
Migraţii demografice în Neolitic
Roirea indo-europenilor în mileniul 2 î.Chr.
Mişcare de hospes în secolul XII-XIII
Mişcări de populaţie urmând revoluţiei industriale în secolul XIX-XX
Fluxuri migraţionale actuale

5

Mari mișcări de populaţie în istorie

6

Pe care dintre teritorii atribuie autorul un rol de bază
proceselor demografice! Ce factori
au mai jucat un rol în procesele
amintite de autor, mai ales în
afara relaţiilor demografice! Discutaţi relaţia și ponderea acestor
factori! [O]

Enumeraţi când au fost mari mișcări de populaţie în istorie! Ce cauze au condus la migraţii și ce efecte au provocat!
Ce anume a caracterizat, în general, direcţia migraţiilor! [O]
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„Dacă demografia este destin, mișcările de populaţie sunt motorul istoriei. În
secolele trecute, diferenţialul ratelor de creștere, al condiţiilor economice și al politicilor guvernamentale a produs masive migrări de greci, evrei, triburi germanice,
norvegieni, turci, ruși, chinezi și alţii. În unele momente, aceste mișcări au fost
relativ pașnice, în altele au fost destul de violente. Cu toate acestea, europenii
secolului XIX au fost rasa superioară la capitolul invazie demografică. Între 1821
și 1924, aproximativ 55 de milioane de europeni au migrat peste mări, dintre
care 34 de milioane în Statele Unite. Occidentalii au cucerit și uneori au șters de
pe faţa pământului alte popoare, au explorat și au colonizat teritorii mai puţin
populate. Exportul de oameni a fost probabil unica dimensiune mai importantă
a progresului Occidentului între secolele XVI și XVII. (...)
Procesele complicate care au dus la războaiele dintre civilizaţii din fosta Iugoslavie au multe cauze și multe puncte de pornire. Probabil că cel mai important
factor care a dus la aceste conflicte a fost totuși modificarea demografică ce a
avut loc în Kosovo. Aceasta era o provincie autonomă în cadrul Republicii Sârbe,
cu aceleași puteri ca și celelalte republici Iugoslave, cu excepţia dreptului de
secesiune. În 1961, populaţia era formată din albanezi musulmani – 67% și sârbi
ortodocși – 24%. Rata natalităţii albaneze a fost oricum cea mai mare din Europa, iar Kosovo a devenit zona cea mai dens populată din Iugoslavia. În anii ‘80,
aproape 50% dintre albanezi aveau mai puţin de 20 de ani. Confruntându-se cu
aceste cifre, sârbii au emigrat din Kosovo în căutarea unor oportunităţi economice în Belgrad și în alte ţări. În consecinţă, în 1991, Kosovo era format din 90%
musulmani și 10% sârbi.”(Samuel P. Huntington: Ciocnirea civilizaţiilor și refacerea
ordinii mondiale, 2001)
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PROCENTUL DE ÎNCADRARE AL FEMEILOR ÎN CÂMPUL MUNCII (%)

MODIFICAREA MORTALITĂŢII INFANTILE ÎN
CÂTEVA ŢĂRI
1901–1910 1950
1987
Ţara
mortalitatea la 1000 de
copii
Australia
87
23,8
8,7
Austria
209
55,6
–
Anglia şi Wales
128
27,9
9,0
Franţa
132
46,2
7,8
Izrael
–
41,8
10,0
Japonia
156
52,7
4,8
Rusia/Uniunea
251
75,2
13,5
Sovietică
Spania
164
62,5
10,9
Statele Unite
97
28,1
10,4
Argentina
64,8
26,2
Brazilia
107,3
45,3
Mexic
57,7
29,2
India
185,0
130,0
Indonezia
95,2
125,0
Egipt
–
75,0
Nigeria
87,2
124,0
Tunisia
193,0
125,0
Zair
–
104,0

Anul
1861
1889
1920

Anglia
27
26
26

Franţa
24
31
42

1950
1960
1980

27
29
36

34
28
33

Germania
–
19
33
RFG
RDG
31
33
33
37
33
41

Olanda
–
16
18
20
16
23

NIVELUL ŞTIINŢEI DE CARTE AL FEMEILOR ADULTE ŞI
COEFICIENTUL DE FERTILITATE TOTAL ÎN CÂTEVA ŢĂRI
Nivelul de ştiinţă
de carte al
Coeficientul de
Ţara
femeilor adulte
fertilitate*
(%)
Afganistan
8
6,9
Oman
12
7,2
Republica Arabă Yemen
3
7,0
Honduras
58
5,6
Burkina Fasso
6
6,5
Sudan
14
6,4
Singapore
79
1,7
Canada
93
1,7
Chile
96
2,7
Ungaria
98
1,8
Thailanda
88
2,6
* Coeficientul de fertilitate = numărul naşterilor/numărul femeilor între 14 - 49 ani.

Separaţi grupele de ţări pe baza șirului de date!
Stabiliţi în care grupă și ce tendinţe se afirmă!
Definiţi care sunt factorii care se leagă de schimbarea
indicelui! Cum influenţează procesele demografice
schimbarea mortalităţii sugarilor! [C]

7

8

9

Schimbarea căror factori o prezintă datele! Explicaţi ce relaţie se
poate demonstra între fenomenele de mai sus și sporul de populaţie! [R]

PERSPECTIVE DEMOGRAFICE
Germania
de Vest

Statele
Unite

Mexic

anul
naşterii
1900
1900–04
1905–09
1910–14
1915–19
1920–24
1925–29
1930–34
1935–39
1940–44
1945–49
1950–54
1955–59
1960–64
1965–69
1970–74
1975–79

Comparaţi cele trei tipuri de piramide de vârstă(proporţia
femei-bărbaţi, proporţia grupelor de vârstă etc.)! Prezentaţi denumiri caracteristice acestor tipuri! Prezentaţi
pentru toate cele trei tipuri, prognoze demografice! Cu ce
probleme, provenite din relaţii demografice, se pot confrunta
ţările aparţinând unui anumit tip! [R]

10

Notaţi, pe ilustraţie, fazele exploziei demografice! Definiţi cărui tip
de piramidă de vârstă, aparţine cel al
Chinei! [S]
[‰]

11

8
6
4

8

4

Tipuri de piramide
de vârstă
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Precum am văzut, de milenii migraţia este parte organică a istoriei. În a doua jumătate a secolului XX, Europa,
din continent emitent, a devenit găzduitor. Fenomenul a ridicat numeroase probleme, de la ocrotirea socială,
până la convieţuirea culturilor. Studiaţi acest cerc de probleme pe baza cărţii lui Valéry Giscard d’Estaing: Francezii – Reflexii despre soarta unui popor! Autorul a fost președintele Republicii Franceze între 1974 –1981, iar mai
apoi a îndeplinit funcţia de președinte al Conventului, care a pregătit constituţia Uniunii.

Stabiliţi ce fenomen schiţează autorul! Formulaţi
cum anume prezintă fenomenul
de mai sus! [O]

„Între 1970 și 2000, numai populaţia Asiei a crescut cu atât, cât era în 1970
populaţia totală a lumii! Aceasta pentru noi, dar și pentru generaţiile mai tinere,
este un fenomen hotărât – modern. Între 1950 și 2000, proporţia populaţiei europene, în comparaţie cu populaţia totală a lumii, a scăzut de la 21,6% la 12%.
Și acest proces va continua, cu siguranţă, întrucât în 2050 populaţia Europei va
reprezenta doar 7% din populaţia lumii! În decursul a o sută de ani, participarea
noastră va descrește la o treime.”

Stabiliţi cum apreciază autorul imigraţia de dinainte
de 1945! Sintetizaţi ce argumente aduce în legătură cu pericolele legate de imigraţie! [O]

„Originea geografică a acestui val de imigrare [cel de dinainte de 1945] era
foarte diversă, iar cantitatea – infimă faţă de totalul populaţiei ţării noastre. Cultura, respectiv totalitatea culturilor care se asimilau, o îmbogăţeau pe a noastră.
E adevărat, sosirea străinilor, ici și colo, a declanșat reacţii negative printre muncitorii autohtoni ameninţaţi de șomaj și au apărut și câteva scrieri pătrunse de
ură împotriva străinilor. Dar, în totalitatea lor, aceste fenomene erau sporadice.
Aceste grupuri s-au asimilat treptat, în totală măsură, fără vreo problemă specială,
fenomenul a avut doar atâta urmă cu cât au îmbogăţit viaţa noastră de comunitate,
în rest au acceptat regulile noastre de viaţă, și-au însușit cultura noastră.”

12

13

14

15

16

„Această situaţie [imigrarea de după 1950] avea două asemenea particularităţi care se deosebeau de precedentele: imigranţii veneau dintr-o singură zonă
geografică și trăgeau cu sine un val de imigrare ilegală – iar pe cei sosiţi în acest
val nou, nu îi mâna dorinţa apartenenţei la comunitatea franceză, ci doar să se
refugieze din sărăcie, șomaj și să găsească niște condiţii de viaţă mai favorabile,
în ultimă instanţă oriunde. (…)
În schimb, cei sosiţi din ţările Magreb și Africa de Vest aparţin unui unic cerc de
Ce diferenţă vede autorul între imigraţia veche și nouă? cultură și urmează o singură religie - islamul - își păzesc cu încăpăţânare identitatea
Cum poate afecta această diferen- proprie și în nici un fel nu sunt dispuși să se integreze în cultura greacă-romanăevreiască-creștină, în cultura noastră.”
ţă problema deja ridicată? [R]

Studiaţi problematica în
cauză cu ajutorul cărţii expreședintelui francez, mai apoi
președinte al Conventului pregătitor al constituţiei Uniunii!
Relevaţi problemele și dezbateţi
aprecierile autorului! [O]

„Unde este deja emoţionanta străduinţă a imigranţilor polonezi și italieni de
la începutul secolului de a se integra în societatea franceză pe care, în memoriile
lor, o descriu ca o comunitate unitară, caldă, tolerantă? Dacă oare această nouă
orientare este de dorit pentru noi – despre asta poporul francez nu a fost întrebat.
În contradictoriu cu regulile democraţiei, nimeni nu a avut curiozitatea de a afla
care este părerea – despre procesul care îi determină fundamental viitorul – poporului, unicul deţinător al puterii, precum o declară constituţia din 1958. Mediile,
majoritatea intelectualităţii, bisericile pur și simplu au decis în locul său, cu atât
mai mult cu cât au fost captivate de uriașul val unificator al globalizării și au considerat că acest val și așa va mătura fragila structură a identităţilor.”

„Imigraţia acum se va întâmpla nu dinspre cel mai puţin numeros către cei mai
numeroși, ci dinspre cel demografic mai puternic către cel demografic mai slab.
Acest lucru opinia publică, deși vag, începe să-l înţeleagă. Nu prea examinează
statisticile demografice detaliate, dar anumite date le constată sau le simte în jurul
său. Vede că scade numărul de nașteri: în 1950, în Europa se nășteau anual 12
milioane de copii, astăzi în schimb se nasc doar 8 milioane. Proporţia procentuală
a celor mai în vârstă de șaizeci de ani a crescut de la 15% la 20%, și pe 2050 poate
ajunge 35%. Aceasta o poate constata oricine în jurul casei sale. Iar, în paralel cu
aceasta, imigranţii nu se asimilează – ceea ce este un fenomen natural atunci când
mulţimea mai puţin numeroasă sporește în cadrul grupului mai numeros – ci se
grupează pe anumite teritorii, încearcând să-și păstreze modul de viaţă original,
cultura lor proprie, ceea ce în schimb este opusul integrării. (...)
Unul dintre cei mai respectabili lideri de stat ai Europei, ex-cancelarul Helmuth
Schmidt, mai deunăzi mi-a împărtășit următoarea profeţie întunecată: »Dacă guverCe pericole vede autorul nele noastre nu vor fi în stare să ducă o politică de imigrare justă și raţională, asta
în imigrare! Dezbateţi pro- poate duce la faptul că, dacă nu în douăzeci, dar în cincizeci de ani pretutindeni
blemele înșirate și posibilele lor vor ajunge la putere guverne autoritare de dreapta și atunci Uniunea Europeană
se va dezagrega în bucăţi«”.
consecinţe! [C]
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43. Formarea şi structura Uniunii Europene
ANTECEDENTE ISTORICE Integrarea europeană a fost
visul de secole al multor gânditori. Planul s-a conturat în
posibilitate reală doar pentru perioada urmând celui de
al Doilea Război Mondial. Demersurile serioase pentru
integrare au avut, în fond, motive politice: divizarea
Europei în două, teama statelor europene de expansiunea sovietică. În același timp, s-a făcut prezentă și
constrângerea economică: pustiirile războiului au făcut
evidentă rămânerea Europei în urmă, iar împiedicarea
pierderii de teren și pe mai departe pretindea soluţii
noi. Este important că Planul Marshall (1948) a creat,
în același timp, bazele avântului și ale colaborării economice dintre statele vest-europene de după război.
Integrarea europeană a pornit simultan, de la sfârșitul anilor ’40, pe tărâm economic și politic. Consiliul
Europei, constituit la 1949, servea colaborarea politică.
În paralel cu aceasta, pentru activitatea comună a ţărilor
care au acceptat ajutorul Marshall s-a format Organizaţia pentru Cooperare Economică Europeană, care
poate fi considerată ca fiind una din premergătoarele
Uniunii. Următorul pas al procesului de unificare a
fost înfiinţarea Comunităţii Europene a Cărbunelui
și Oţelului (1951). Scopul acestei organizaţii era crearea pieţei comune a cărbunelui și oţelului: cele șase
ţări-membre executau în comun verificarea materiilor
prime și a produselor finite, decideau asupra exploatării
zăcămintelor și a cantităţii producţiei. În urma acestei
înţelegeri, pentru prima dată, a ieșit din cadrele
statului naţional o ramură economică importantă,
adică dispunerea asupra producţiei de cărbune și oţel.
Baza politică a colaborării economice a constituit-o
reconcilierea istorică franco-germană.
În 1957, s-a născut la Roma, cu participarea a șase
ţări vest-europene (Franţa, RFG, Italia și Ţările Benelux),
Comunitatea Economică Europeană, sub alt nume
Piaţa Comună. Semnatarii tratatului au luat în plan suprimarea reciprocă a vămilor, asigurarea liberei mișcări
a forţei de muncă, a serviciilor și capitalului.
DE LA PIAŢA COMUNĂ LA UNIUNEA EUROPEANĂ
În anii ’60, s-a consolidat, în continuare, colaborarea
franco-germană. Cancelarul german Adenauer și de
Gaulle, președintele francez, au schiţat planurile uniunii
economice și financiare. Faţă de planurile integraţioniste,
în mod natural, se formulau întotdeauna și contrapăreri
izvorâte din teama pierderii independenţei naţionale,
dar succesele economice, factorii politici și economici
care forţau colaborarea, au făcut tot mai atractivă Piaţa
Comună. În anul 1973, Danemarca, Irlanda și Regatul
Unit, în 1981 Grecia, iar în 1986 Portugalia și Spania au
devenit membre ale Comunităţii Economice Europene.
La începutul anilor ’90, paralel cu lărgirea comunităţii și reunificarea Germaniei, s-au întărit sprijinitorii
unei integrări mai strânse din punct de vedere
economic și politic. În anul 1992, pe baza Tratatului
de la Maastricht s-a constituit Uniunea Europeană.
Prin tratat, statele membre s-au angajat pentru crearea totalei uniuni economice și financiare, pentru o
politică externă și de securitate europeană armonizată,
de asemenea au decis asupra introducerii cetăţeniei
unionale, respectiv asupra creșterii competenţelor
Parlamentului European. Prin Convenţia de la Schengen, a încetat rolul despărţitor al frontierelor de stat
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dintre statele uniunii, asigurând astfel libera mișcare
a persoanelor. În continuare, un pas important al colaborării economico-financiare a fost introducerea în
circulaţia zilnică a monedei unice europene, moneda
euro, la 1 ianuarie 2002, în 12 din cele 15, de atunci,
state-membre. (Marea Britanie, Danemarca și Suedia
și-au păstrat pentru moment moneda naţională.)
Semnarea înţelegerilor integraţioniste a ridicat
inevitabil întrebarea, în ce măsură s-a știrbit independenţa statelor membre, doar competenţe aflate
mai înainte în sarcină naţională, acum au ajuns în
atribuţii comunitare, însă prin îndelungate negocieri
s-a reușit să se ajungă la un punct de vedere comun
și în legătură cu aceste aspecte.
LĂRGIREA UNIUNII ȘI REFORMELE INSTITUŢIONALE
În 1995, s-a alăturat Uniunii, Finlanda, Austria și Suedia,
și atunci s-a născut decizia începerii tratativelor de
lărgire cu fostele state socialiste. Însă lărgirea Uniunii a ridicat problema transformării sistemului
instituţional și decizional al Uniunii, căci sistemul
instituţional realizat iniţial pentru șase ţări-membre – și
chiar pentru 15 ţări-membre – era tot mai puţin funcţional, aceasta mai ales în condiţiile în care încă zece
ţări solicitau admiterea în cadrul structurii.
În a doua jumătate a anilor ’90, decurgea deja în
paralel pregătirea reformelor interne instituţionale
și lărgirii estice a Uniunii. Înţelegerea care servea
transformării instituţionale a fost semnată în anul
2000 (Nisa). Având în vedere existenţa mai multor
membre, sistemul decizional, prin consens, a fost
înlocuit, în numeroase aspecte, cu principiul majorităţii. S-a fixat ponderea ţărilor, a grupurilor de
ţări din cadrul Uniunii în vederea adoptării deciziilor
(proporţia voturilor).
În 2003, prin tratatele de aderare semnate la Atena,
s-a ajuns la cea mai mare lărgire a Uniunii de până
acum, pentru că integrarea concentrând 15 ţări, de
la întâi mai 2004 s-a îmbogăţit cu 10 state-membre
noi, printre ele și ţara noastră. (Ceilalţi aderenţi:
Cipru, Cehia, Estonia, Polonia, Letonia, Lituania, Malta,
Slovacia, Slovenia.) În 2007, Bulgaria și România au
devent state-membre ale UE.
SISTEMUL INSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE
Uniunea nu este o alianţă slabă de state, ci poate fi
considerată ca un stat unional european funcţionând
constituţional. În sistemul său instituţional se amestecă
instituţiile naţionale și cele supranaţionale. În Uniune,
se afirmă deodată deciziile, normele de drept alcătuite de către instituţiile comunitare, dar și cele
aduse de către guvernele și parlamentele naţionale.
Mecanismele decizionale și funcţionale ale Uniunii sunt
asigurate, fundamental, de către patru organe principale:
Consiliul, Comisia, Parlamentul și Tribunalul.
O organizaţie definitorie a Uniunii Europene este
Parlamentul European, având ședinţe la Strasbourg,
parlament ai cărui deputaţi sunt aleși direct de către
cetăţenii statelor-membre ale Uniunii. Ţările membre
pot trimite deputaţi în parlament proporţional cu
numărul de locuitori (Ungaria 24), care se pot atașa
fracţiunilor de partide din interiorul parlamentului.
Parlamentul, pe lângă Consiliu, având pe acest tărâm
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cea mai importantă atribuţie, ia parte la alcătuirea
legilor și la conturarea deciziilor, în același timp
funcţionează ca un corp de control consultativ.
În cadrul Uniunii, organul decizional cel mai important este Consiliul Europei, care se compune din
șefii de stat și de guvern ai statelor-membre (aici
deci apar interesele naţionale) și are sesiune cel puţin
de două ori pe an. Corpul decide în chestiunile de
mare importanţă, chestiuni strategice, definind liniile
politice generale de urmat de către Uniune. Funcţia
prezidenţială, determinantă din punctul de vedere al
funcţionării Consiliului, o îndeplinesc statele-membre
și se schimbă la o jumătate de an.
Comisia, numită Guvernul Uniunii, ai cărei membri
sunt comisarii delegaţi de statele membre, lucrează
sub conducerea președintelui în funcţie. Între membrii Comisiei, sarcinile sunt împărţite pe domenii de
specialitate. Deși funcţionează ca guvernul Uniunii,
competenţa sa este limitată, efectuează mai ales sarcini
de pregătire a deciziilor, iniţiere de norme de drept
și doar în măsură foarte scăzută îndeplinește sarcini
provenite din atribuţii executive. Sediul său este la
Bruxelles, unde este ajutată în activitatea sa de către
un număr important de funcţionari.
Curtea Europeană de Justiţie, cu sediul în Luxemburg, veghează la respectarea dreptului comunitar în
statele-membre, aplicarea sa unitară și afirmarea sa
lipsită de probleme majore.
PROBLEME ȘI SARCINI DE VIITOR Uniunea a făcut pași
uriași pentru înfiinţarea pieţei interne unitare: s-au

șters vămile, restricţiile cantitative, se asigură libera
circulaţie a capitalului și a forţei de muncă, într-o parte
o statelor-membre s-a introdus, cu succes, moneda euro.
În faţa Uniunii se ridică însă numeroase probleme
vechi și noi. O chestiune importantă – și mai importantă
după aderarea noilor state – este dezvoltarea teritoriilor rămase în urmă, cu ajutorul surselor de la centru.
O preocupare de asemenea veche este chestiunea
sprijinului agricol. Întrucât în ţările fondatoare trăia
o pătură semnificativă de ţărani – mici producători,
Comunitatea a oferit ajutor pentru dezvoltarea agriculturii. S-a format însă o agricultură producând mai
scump decât preţurile de pe piaţa mondială și care
stochează, an de an, un surplus însemnat. Sprijinirea
agriculturii este cel mai mare capitol din bugetul Comunitar. Tensiunea este sporită și de faptul că ţăranii
nu vor să renunţe la subvenţii, pe când ţările în care
rolul agriculturii este mai redus (de exemplu Anglia),
nu privesc cu ochi buni acest mod al repartiţiei.
O problemă serioasă este și soarta instituţiilor
centrale: cum poate fi făcută mai rapidă și mai eficientă funcţionarea lor, fără a crește birocraţia? Cum
se poate forma o politică externă unitară, un control
constituţional mai eficient al centrului, fără a leza
suveranitatea naţiunilor?
Existenţa intereselor divergente o semnalează și
faptul că, în zilele noastre, în aprobarea pe ţări a noii
Constituţii a Uniunii Europene, s-a ivit o piedică. Sunt
tot mai mulţi opozanţi ai lărgirii în continuare a Uniunii
și nu s-a reușit acordul asupra cifrelor cardinale legate
de noul ciclu bugetar, începând cu 2007.

Arhiva
1

. „Rădăcina problemei, precum și centrul continentului este
Germania. Soarta ei – fără ea nu se poate edifica nimic – și
că ticăloșeniile de care a dat dovadă au sfârtecat în bucăţi
lumea veche. Neîndoielnic că astfel împărţită în trei părţi, în fruntea fiecăreia cu
unul din învingătorii săi, nu ameninţă direct pe nimeni. Dar cum ar putea fi șterse
din memoria popoarelor acea străduinţă, care ieri a adus în stare de funcţionare o
asemenea mașinărie de război, care a fost în stare să sfărâme dintr-o lovitură forţa
militară a Franţei și a aliaţilor săi, acea îndrăzneală, datorită căreia, cu colaborarea
Italiei, trupele sale au înaintat până în Africa și în valea Nilului, acea putere, care
prin Polonia și Rusia, cu ajutor italian, maghiar, bulgar și român, a ajuns porţile
Moscovei și lanţul muntos al Caucazului și acel despotism pe care, prin împilare,
tâlhărie și păcate l-a susţinut pretutindeni, unde prin succesul armelor și-a arborat
drapelul? De acum în colo trebuie să luăm toate măsurile de pază, ca să oprim
întoarcerea hainilor demoni germani. Pe de altă parte, cum se poate imagina ca
pacea adevărată și trainică să se construiască pe baze pe care acest mare popor nu
poate să le accepte, ca unitatea reală a continentului să ia naștere fără ca acesta
să i se atașeze și ca pe ambele maluri ale Rinului să nu se nimicească dușmănia
Formulaţi cum vede de care a pretins ruină și sacrificiu? (…)
Până la mijlocul lui 1962, Adenauer și cu mine ne-am scris aproximativ de
Gaulle prezentul și viitorul
opoziţiei franco-germane! Stabiliţi patruzeci de ori. Ne-am întâlnit de cincisprezece ori. Am discutat mai mult de
ce a făcut de Gaulle în interesul o sută de ore. Întrucât doresc să consfinţesc într-un cadru festiv relaţiile noi ale
dezvoltării! Definiţi natura piedi- acestor două naţiuni, un timp atât de îndelungat aflate în opoziţie, îl invit pe
cilor pe care a trebuit să le învingă cancelar într-o vizită oficială în Franţa. (…)” (Charles de Gaulle: Memoriile speranţei,
în primul rând! [O]
1958–1962)
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„Este necesar să creăm un fel de Statele Unite ale Europei. (…) Dispunem de
toată acea uriașă știinţă și metodă procedurală, care după Primul Război Mondial, în mijlocul a mari speranţe, a luat formă și s-a dezvoltat sub aspectul Ligii
Naţiunilor. Liga Naţiunilor a avut un eșec, nu din cauza principiilor de bază sau a
ideilor sale. Cauza eșecului a fost că ţările care au pus bazele Ligii Naţiunilor au
abandonat aceste principii. (…)
De ce nu ar putea exista o asemenea grupare de state care ar umple de sentimentul unui patriotism mai larg și de apartenenţa la un stat comun popoarele
dezorientate ale acestui uriaș și neliniștit continent și de ce nu și-ar putea ocupa
locul alături de alte mari grupuri, în alcătuirea soartei oamenilor?
Acum voi spune ceva, care vă va surprinde. Primul pas pentru re-crearea familiei europene trebuie făcut prin alianţa Franţei și Germaniei. Franţa numai astfel
poate recâștiga îndrumarea morală a Europei. Europa nu poate renaște fără o
Franţă mare intelectualicește și fără o Germanie tot mare intelectualicește. Statele
Unite ale Europei, dacă sunt create bine și autentic, trebuie să se clădească astfel,
ca înainte de toate nu puterea economică a statelor să conteze. Naţiunile mici
valorează tot atâta, cât cele mari și își câștigă onoarea prin contribuţia la ţelul
comun. (…)” (Winston Churchill, Zürich, 1946)
Stabiliţi de ce Churchill consideră importantă colaborarea popoarelor europene!
Formulaţi care este baza – după părerea sa – a acestei colaborări! [O]

Stabiliţi care este mesajul
afișului! Enumeraţi instrumentele și simbolurile prin care
îl face evident! [R]

„Pacea lumii nu poate fi ocrotită fără eforturi în proporţie
DE LA PIAŢA COMUNĂ LA
directă cu pericolele ce ameninţă.
UNIUNEA EUROPEANĂ
Contribuţia pe care o Europă organizată și vie ar putea-o
oferi civilizaţiei este indispensabilă pentru menţinerea relaţiilor pașnice. Franţa
– fiind de mai bine de douăzeci de ani luptătorul de avangardă al Europei – totdeauna a avut ca scop de bază servirea păcii. Această Europă nu a luat naștere, am
primit războiul. Această Europă nu poate lua naștere prin creare. Ea se formează
pe calea unor asemenea fapte concrete care mai întâi crează o solidaritate reală.
Concentrarea naţiunilor europene pretinde ștergerea contradicţiei de secole
dintre Franţa și Germania. Acţiunea asumată trebuie să atingă în primul rând
Franţa și Germania.

2
3

4

Oţelul și cărbunele devin comune
(…) Guvernul francez propune ca întreaga producţie de cărbune și oţel franceză și germană să fie așezată sub supremaţie comună într-o organizaţie, care
stă deschisă participării altor state europene.
Primul pas către Uniunea Europeană
Devenirea comună a producţiei de cărbune și oţel asigură imediat crearea
bazelor comune ale dezvoltării economice, prima staţie a federaţiei europene, și
schimbă soarta acelor zone care pentru mult timp s-au aranjat în scopul fabricării
instrumentelor de război, a căror victime au devenit mereu ele însele.
Niciodată război între Franţa și Germania
Solidaritatea de produţie astfel ţesută, se va manifesta prin aceea că războiul
între Franţa și Germania va fi nu numai inimaginabil, ci realmente imposibil.
O comunitate deschisă pentru toată lumea
(…) Cu devenirea comună a producţiei de bază și prin instituţia noii autorităţi
supreme, ale cărei decizii ar obliga Franţa, Germania și ţările care s-ar alia comunităţii, propunerea ar realiza primele elemente concrete ale federaţiei europene,
indispensabile pentru păstrarea păcii.” (Planul Schumann, 9 mai 1950)
Definiţi la ce precedente istorice face referire ministrul de externe francez, Robert
Schumann! Evaluaţi părerea ministrului de externe despre rolul istoric al Franţei!
Stabiliţi în ce anume vede baza și necesitatea desfășurării! Rezumaţi care îi este propunerea concretă! [S]
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5
Semnături pe documentul constitutiv al Comunităţii Europene a Cărbunelui și Oţelului
(Uniunea Montană, Paris, 1951)
De ce a fost fundamentală
colaborarea industriei cărbunelui și a oţelului! [R]
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CRONOLOGIE

7

1949: Constituirea Consiliului Europei la Strasbourg.
1950: Planul Schumann.
1951: Înfiinţarea Comunităţii Europene a Cărbunelui și Oţelului (CECO)
la Paris, cu participarea Belgiei, Franţei, Olandei, Luxemburgului,
Germaniei și Italiei.
1957: Tratatul de la Roma, formarea Comunităţii Economice Europene
(CEE), cu participarea Belgiei, Franţei, Olandei, Luxemburgului,
Germaniei și Italiei.
1973: Aderarea Marii Britanii, Danemarcei și Irlandei la Comunitatea
Europeană.
1973: Constituirea Sistemului Monetar European.
1981: Aderarea Greciei.
1986: Aderarea Spaniei și Portugaliei.
1992: Tratatul de la Maastricht – decizie asupra creării Uniunii Europene.
1993: Formarea Uniunii Europene.
1995: Aderarea Finlandei, Suediei și Austriei.
1999: Euro intră în vigoare în 11 state.
2000: Conferinţa de la Nisa – Charta europeană a drepturilor
fundamentale.
2002: Euro este introdus în circulaţie în 12 state-membre.
2004: Aderarea Ciprului, Cehiei, Estoniei, Poloniei, Letoniei, Lituaniei,
Ungariei, Maltei, Slovaciei, Sloveniei.
2007: Aderarea României și Bulgariei.

8
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Câteva bancnote vechi ale ţărilor membre
și două bancnote euro
Stabiliţi monedele căror ţări
o reprezintă bancnotele! Formulaţi ce avantaje și ce dezavantaje are trecerea la noua monedă!
[R]

GERMANIA

I

Strasbourg
Consiliul Europei
1949

ALI

LETONIA

DANEMARCA

LUX.
FRAN ŢA

TUG

ESTONIA

S

No rdu lu i

IRLANDA

Paris CECO,
1951
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FINLANDA
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NORVEGIA
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din 1958
din 1973
din 1981
din 1986
din 1995
din 2004
din 2007

A

Membrii Uniunii Europene:

GRECIA

i t
e r
a n č
MALTA

Lărgirea Uniunii Europene
Urmăriţi, pe axa cronologică
și pe hartă, lărgirea Uniunii
Europene! Stabiliţi ce grad de
dezvoltare aveau teritoriile cuprinse, în anumite etape, în Uniunea Europeană! Rezumaţi ce
interese leagă Uniunea Europeană de o nouă lărgire și ce argumente sunt împotriva lărgirii în
continuare! [O]
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INSTITUŢIONALE
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Consiliul
Uniunii Europene

punerea de acord

Comisia deputaţilor
permanenţi

punerea de acord

Structura organizatorică a Uniunii
Europene
Stabiliţi ce rol au parlamentele și guvernele naţionale
în aducerea deciziilor! Numiţi
puterea executivă, legislativă și
judecătoarească în cadrul sistemului UE și caracterizaţi relaţiile
reciproce ale acestora! [R]

Comisia
Economică,
Socială

opinie

grupuri de lucru

opinie

propunere

punerea
de acord

elaborarea propunerii

propunere modificată

grupuri de lucru

opinie

Parlamentul
European

opinie

grupuri de lucru

Comisia
Direcţiuni generale

Uniunea Europeană

Politică externă și de securitate
comună (PESC)

Comunitatea Europeană
(Tratatele de la Roma)

•
•
•
•

CE
Uniune vamală, piaţă internă, politică
agrară comună, politică structurală,
uniunea economică și monetară
CECO
Euratom

•
•
•
•
•

Cooperare. Informare reciprocă
În Consiliu punerea de acord a punctelor
comune
Colaborare cu Regiunea de Vest a EU
Reprezentarea externă a Uniunii prin
președinţia Consiliului
Comisie politică pentru aprecierea
situaţiei

Cooperare în domeniul justiţiei
și afacerilor interne

• Alegere liberă a domiciliului
• Punere de acord pe tărâmuri aparţinând
•
•
•
•

intereselor comune și informare reciprocă
Politică de refugiaţi; apărarea frontierelor
externe; politică imigraţionistă; luptă
împotriva traficului de droguri, crimei
organizate
Probleme de justiţie
Probleme vamale
Cooperare poliţienească (Europol)

14
Cei trei piloni ai Uniunii Europene
Stabiliţi, pe baza ilustraţiei, tărâmurile integrării! [R]

Cheltuieli:
50,0% Sprijinirea agriculturii

30,2% Sprijin structural
6,4%
6,4%
5,0%
1,5%
0,5%

Politică comună
Sprijin extern
Administraţie
Rezervă
Cheltuieli izolate

Venituri:
45,2% Contribuţia statelor-membre

15

38,2% Impozit general pe circulaţie
14,8% Venituri vamale
1,8% Venituri agrare

Veniturile și cheltuielile Uniunii Europene
Caracterizaţi structura cheltuielilor și veniturilor! Evidenţiaţi pentru ce ţări este favorabilă și pentru ce ţări este defavorabilă această structură! [R]
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16

În zilele noastre nu mai este îndoielnic, că integrarea poate asigura viitorul Europei, atât din punct de vedere
economic, cât și politic. Însă se pot imagina diferite moduri ale cooperării și încă și astăzi numeroase planuri
sunt în divergenţă, unele de altele: în ce măsură să se sporească competenţele juridice ale legislativului central
care natural merge împreună cu restrângerea competenţelor parlamentelor naţionale? În ce măsură să se întărească puterea executivă centrală și cum să se asigure controlul constituţional al acesteia! Problemele, actuale
și astăzi, s-au ridicat încă de la începuturi și a trebuit renunţat la tradiţii, la obiceiuri înrădăcinate și făcut în așa
fel încât renunţările să fie acceptate și de către opinia publică.

„Astfel au constituit Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oţelului care, în
loc să fi asigurat pentru minele noastre distruse izvoarele necesare restabilirii,
au făcut posibil pentru germani să nu-și îndeplinească datoria de transport de
combustibil și le-a facilitat italienilor tot ce era necesar pentru formarea unei mari
industrii a oţelului. Așa s-a ajuns la faptul renunţării alipirii la Franţa a economiei
statului realizat în Ţinutul Saar și a existenţei acolo a unui stat independent. Așa
s-a născut înţelegerea despre realizarea Comunităţii Europene pentru apărare,
care ar fi ajuns și la realizare dacă înflăcărarea naţională nu ar fi refuzat-o în ultimul moment. Pentru că înţelegerea se referea la faptul că Franţa învingătoare
nu are dreptul la propria armată și, cu toate acestea, încă și-ar fi unificat armata
cu forţele militare ale Germaniei și Italiei învinse. Anglia a refuzat renunţarea la
independenţă, astfel, în final, toate drepturile îndrumării acestei unităţi fără de
patrie ar fi ajuns în mâna Statelor Unite ale Americii. Când s-a acceptat la WashinÎncotro se îndreaptă Europa?
gton declaraţia de principiu numită „alianţa atlantică” și s-a instituit Organizaţia
Care este legătura dintre Tratatului Atlanticului de Nord, sistemul nostru de apărare, iar prin aceasta și
caricatură și documentele politica noastră, a dispărut într-un sistem dirijat de străini. (…)
Eu întotdeauna am simţit, deși acum o simt și mai puternic ca oricând, trăsăscrise? [R]
turile comune ale naţiunilor populând această parte de pământ. Întrucât toate
naţiile sunt parte a aceluiași popor alb, credincioși ai aceleiași credinţe creștine și
reprezentanţi ai aceluiași stil de viaţă, întrucât pe toţi îi leagă nenumărate legături
de gândire, artă, știinţă, politică și comerciale, prin natura lor cel mai potrivit ar fi,
dacă ar alcătui un întreg astfel ca acela, prin construcţia și natura sa, să ocupe în
lume un loc central. În înţelesul acestei chemări a Europei, au domnit împăraţii
romani, a încercat s-o unifice Carol cel Mare, Carol V, precum și Napoleon și chiar
și Hitler a crezut că poate forţa peste ea puterea sa asupritoare. Cum este totuși
Definiţi la ce tradiţii, respec- posibil, cum de nu observăm, că dintre aceste federaţii nici una nu a reușit să
tiv la ce obiceiuri înrădăci- oblige ţările supuse să renunţe la conștiinţa lor naţională? Tocmai dimpotrivă, cennate a trebuit renunţat! Formulaţi tralizarea despotică a dus întotdeauna, ca răspuns, la aprinderea naţionalismului.
cum interpretează de Gaulle vii- Consider, deci, că în prezent tot așa ca mai devreme, unitatea Europei ar trebui și
torul naţiunilor în noul sistem! trebuie să se formeze nu din unirea popoarelor, ci din apropierea lor sistematică.”
(Charles de Gaulle: Memoriile speranţei, 1958-1962)
[C]

UNIUNEA EUROPEANĂ A STATELOR NAŢIONALE SUVERANE

17

„Credem într-o Europă liberă, nu într-o Europă
standardizată. Dacă micșorăm difereanţa dintre unele
state membre, cu aceasta slăbim întreaga Comunitate.
(…)
Propunem ca instituţiile Comunităţii Europene să
lucreze pentru a spori libertatea ţărilor pe întregul
continent. Nu putem permite afundarea în birocraţie
a acestor instituţii. Atunci când instituţiile doresc să
știrbească drepturile ţărilor membre, trebuie criticate
și trebuie restabilită starea iniţială.”

18

„În același timp, era continuă tendinţa opusă acesteia
în interiorul Comunităţii, se amesteca tot mai mult în
afaceri, devenea tot mai protecţionistă și federativă.”
(Dintr-un discurs din 1975 al lui Margaret Thatcher și
părerea sa mai târzie despre integrarea europeană)

19
Margaret Thatcher politician conservator britanic și prim ministru
(1979-1990)
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44. Funcţionarea democraţiei maghiare
STATUL DE DREPT ȘI SISTEMUL PARLAMENTAR
Urmând schimbării de regim, în ţara noastră a luat
naștere statul de drept, în care controlul puterii de
stat și afirmarea drepturilor omului sunt asigurate prin garanţii de drept. S-a format un sistem de
guvernare parlamentar, bazat pe împuternicirea
din partea cetăţenilor. Cele mai importante funcţii
publice sunt ocupate, pe calea alegerilor, cetăţenii
pot alege dintre partidele care luptă pentru poziţii
de putere. Este asigurată participarea populaţiei la
rezolvarea chestiunilor publice și la controlul puterii
de stat. Statul de drept asigură în totalitate libertăţile
individuale, dintre care libertatea cuvântului și presei
joacă un rol serios și în controlul puterii.
În lumea democratică, s-au format două sisteme
de guvernare: prezidenţial și parlamentar. În sistemul
prezidenţial, atât legislativul, cât și șeful statului (președintele) sunt aleși de către popor. Președintele numește
guvernul care este răspunzător, în primul rând, în faţa
sa. În sistemul parlamentar, poporul alege numai legislativul, iar prim-ministrul desemnat de partidul care
câștigă, majoritatea în legislativ, formează guvernul.
Guvernul răspunde, în primul rând, în faţa legislativului.
Șeful de stat are funcţie de punere de acord și de reprezentare. În ţara noastră, de la schimbarea de regim,
funcţionează un sistem parlamentar.

partidelor ajunse în parlament se formează partea care
participă la guvernare, precum și opoziţia. Activitatea
parlamentară decurge în ședinţele plenare ale Adunării
Naţionale în diverse comitete, precum și în fracţiunile
parlamentare ale partidelor.
Președintele republicii, simbolizând unitatea naţiunii, în fond dispunând de o putere formală, este
ales de către parlament, pentru cinci ani. Președintele
republicii în măsura în care nu este de acord cu decizia
parlamentului, poate retrimite o dată propunerea
pentru rediscutare, dar a doua oară este obligat să
o semneze. Poate iniţia și revizuirea de către Curtea
Constituţională a proiectelor de lege sau a legilor
adoptate.
Candidatul partidului (sau coaliţiei) învingător în
alegeri este propus de către președintele republicii
și este ales de parlament ca prim-ministru. Membrii guvernului sunt miniștri și secretari de stat, iar
ministerele se organizează pe sfere de sarcini (finanţe, externe, interne, forţe armate, învăţământ etc.).
Numărul și structura ministerelor se poate schimba
după guverne. Problemele unor teritorii specifice
(statistică, ape) sunt îndrumate de oficii cu rază de
acţiune naţională.
Corpul mai important care efectuează controlul
puterii legislative este Curtea Constituţională, funcţionând din 1990. Membrii săi sunt aleși de către
SISTEMUL ELECTORAL În democraţiile moderne, ce- Adunarea Ţării, cu majoritate de două treimi, pe o
tăţenii își pot manifesta părerea în mai multe feluri și perioadă de nouă ani.
pot fi părtași la influenţarea politică. Cel mai important
Tribunalele maghiare sunt independente și această
eveniment al acesteia, la nivel naţional, este alegerea independenţă are mai multe garanţii. Membrii orAdunării Naţionale, la nivel local, a autoguvernărilor. În ganizaţiei judecătorești sunt numiţi de președintele
ţara noastră, este în vigoare un sistem electoral mixt, republicii si nu de guvern. Președintele Tribunalului
care îmbină particularităţile alegerilor individuale Suprem este ales de către Adunarea Ţării.
și ale celor pe listă. Cetăţenii pot vota separat, pe
listele partidelor și pe candidaţii individuali. Dintre SISTEMUL DE AUTOGUVERNARE În Ungaria, satele,
mandatele parlamentare, alegem direct (deputaţi orașele, capitala și circumscripţiile sale, precum și judeindividuali) 176, iar 210 prin voturile date pe liste. ţele dispun de autoguvernări. Pe lângă autoguvernările
Partidul sau coaliţia partidelor, cărora le este acor- locale (orașe, sate) pentru gestionarea și îndrumarea
dată încrederea majorităţii, poate forma guvernul. sarcinilor atingând regiuni mai mari (școlarizare la nivel
Condiţia funcţionării guvernului este câștigarea a cel superior, dotarea din sănătate, transporturi etc.) s-a orpuţin 51% dintre mandate.
ganizat celălalt nivel al autoguvernărilor, așa-numitele
Alegerea deputaţilor pentru autoguvernări este autoguvernări teritoriale (capitala și judeţele).
diferită în funcţie de mărimea și tipul așezării. În
Cel mai important organ al autoguvernării este
orașe cu mai puţin de zece mii de locuitori, pot par- corpul reprezentanţilor aleși direct. Corpul reprezenticipa exclusiv candidaţi individuali, iar cetăţenii aleg, tanţilor – asemănător Adunării Naţionale – controlează
dintre candidaţi, un număr de reprezentanţi prescris de activitatea oficiului primarial, elaborează ordine locale,
lege. În așezările cu populaţie peste zece mii – și astfel numește pe conducătorii instituţiilor autoguvernării
se califică și circumscripţiile Budapestei – majoritatea (școli, cabinete, pompieri etc.), discută și votează bugetul
reprezentanţilor sunt aleși individual, iar o parte mai autoguvernării. Reprezentanţii autoguvernării crează comică pe liste. Pentru reprezentanţii Budapestei și ai mitete, corespunzătoare sferelor de sarcini – economie,
adunărilor publice judeţene, votul are loc direct, dar de învăţământ etc. care pregătesc deciziile pentru corp.
pe liste. La toate așezările, este unitară alegerea liderului Conducătorul ales al autoguvernării este primarul.
autoguvernării, a primarului: cetăţenii îl votează direct. Îl ajută în activitatea sa, respectiv are grijă de legalitate,
notarul însărcinat de corpul reprezentanţilor. În oficiul
STRUCTURA ȘI FUNCŢIONAREA ORGANIZĂRII DE primarial, munca este executată de către funcţionari
STAT Adunarea Ţării, ca personificare a puterii le- publici și de către angajaţi publici. Oficiul rezolvă progislative, elaborează legi și controlează activitatea blemele cetăţenilor, le înregistrează datele (naștere,
puterii executive (guvern). Aici se aprobă bugetul căsătorie, deces, schimbare de domiciliu, construcţie etc.)
prezentat de guvern. Adunarea Ţării este unicamerală.
Funcţionarea sa este reglementată de regulamentul SINDICATE, CAMERE ȘI ORGANIZAŢII CIVILE Sindicapropriu, iar președintele este ales de către ea însăși, tele apără interesele economice și sociale ale angacu majoritate simplă. După alegeri, dintre deputaţii jaţilor faţă de angajatori. Contrar partidelor – pentru
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care acest lucru este interzis – se organizează la locul
de muncă. Sindicatele, în cazul nereușitei concilierilor,
pot recurge la cea mai puternică armă a lor, la încetarea muncii (grevă).
În camere, se pot uni muncitorii, respectiv întreprinzătorii unor domenii specifice sau profesii.
Camerele sunt asemenea corpuri publice de reprezentare a interesului în cadrul cărora angajaţii
sau întreprinzătorii își continuă activitatea sepa-

raţi de alte specialităţi independent de alţii. (de
ex. : taximetriști, paznici-apărători, medici, avocaţi).
Există teritorii (de exemplu avocaţi, medici), unde
apartenenţa la cameră este condiţie preliminară a
efectuării muncii.
Cetăţenii, pe baza dreptului la asociere, pot crea
diferite organizaţii. Aceste organizaţii civile pot ajuta
individul în muncă, în distracţii, organizând oamenii
în cadrul comunităţii.

Arhiva
1

2

„§2.(3) Nici o activitate a vreunei organizaţii a
societăţii, a vreunui organ de stat sau a vreunui
cetăţean nu se poate îndrepta spre acapararea cu
forţa sau exercitarea, respectiv posedarea exclusivă a puterii. Faţă de asemenea
tendinţe, pe cale legală toată lumea este îndreptăţită și, în același timp, obligată
să ia atitudine.
§3.(1) În Republica Ungară, partidele se pot forma liber și pot activa liber, cu
respectarea
Constituţiei și a normelor constituţionale de drept.
Stabiliţi cum s-a schimbat
(2)
Partidele
colaborează în formarea și manifestarea voinţei populare.
componenţa parlamentară
(3) Partidele nu pot exercita direct autoritatea publică. În conformitate cu
pe cicluri electorale! Pe baza
ilustraţiei, formulaţi câteva carac- aceasta, nici un partid nu poate conduce nici un fel de organ de stat. În intereteristici despre viaţa noastră po- sul despărţirii partidelor de autoritatea publică, legea determină acele slujbe și
litică și despre funcţionarea par- funcţii publice pe care membrii sau demnitarii de partid nu le pot ocupa. (Din
Constituţia Republicii Ungare)
lamentarismului! [R]

Stabiliţi care este unica îngrădire în Ungaria a posibilităţii legale de punere a bazelor
unui partid! Formulaţi care este
relaţia între partide și autoritatea
publică! [R]

STATUL DE DREPT ȘI SISTEMUL
PARLAMENTAR

1990–
1994

Forumul
Democrat Ungar
FDU

Partidul Independent
al Micilor Agrarieni
PIMA

1994–
1998

Partidul
Socialist Ungar
PSU

Uniunea
Liber-Democraţilor
ULD

1998–
2002

Uniunea
Tinerilor Democraţi
UTD

Partidul Independent
al Micilor Agrarieni
PIMA

2002–
2006

Partidul
Socialist Ungar
PSU

Uniunea
Liber-Democraţilor
ULD

Partidul Popular
Creştin Democrat
PPCD

Forumul
Democrat Ungar
FDU
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Partidul
Socialist Ungar
PSU

Uniunea
Tinerilor Democraţi
UTD

Forumul
Democrat Ungar
FDU

Uniunea
Tinerilor Democraţi
UTD

Partidul Independent
al Micilor Agrarieni
PIMA

Partidul
Socialist Ungar
PSU

Uniunea
Liber-Democraţilor
ULD

Partidul Dreptăţii
şi Vieţii Ungare
PDVU

Uniunea
Tinerilor Democraţi
UTD

Forumul
Democrat Ungar
FDU

Coaliţie guvernamentală

Coaliţii după schimbarea de regim

3

Uniunea
Liber-Democraţilor
ULD

„DREPTUL DE VOT
§1. Dreptul de vot este universal și egal, votul este direct
și secret.
§2.(1) În Republica Ungară, pentru alegerea deputaţilor în Adunarea Ţării are
drept de vot – cu excepţia celor amintiţi în aliniatul (2) – fiecare cetăţean maghiar
major (în cele ce urmează: cetăţean alegător).
(2) Nu are drept de vot:
a) cine se află sub curatelă limitatoare sau de excludere a capacităţii de acţiune,
b) cine stă sub valabilitatea unei sentinţe executorii care interzice exercitarea
treburilor obștești
SISTEMUL
ELECTORAL
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c) cine își ispășește pedeapsa privării de libertate
d) cine se află sub tratament forţat instituţional, decretat executoriu în procedură penală
(3) Toată lumea, care are drept de vot și domiciliu stabil în Ungaria, este eligibilă.
(4) Este împiedicat în vot acela care nu are domiciliu stabil sau provizoriu în
Ungaria.
§3. Exercitarea dreptului de vot se bazează pe libera hotărâre a cetăţeanului alegător.” (Legea XXXIV din 1989 despre alegerea deputaţilor în Adunarea Naţională)

„Cap.III: Președintele republicii
STRUCTURA, FUNCŢIONAREA
§29.(1) Șeful de stat al Ungariei este preORGANIZĂRII DE STAT
ședintele republicii, care exprimă unitatea
naţiunii și veghează asupra funcţionării democratice a organizării de stat.
§29/A.(1) Președintele republicii este ales de Adunarea Ţării, pe
cinci ani. (…)
(3) Președintele republicii poate fi reales pentru această funcţie
cel mult pentru încă un mandat.
§29/B. (1) Alegerea președintelui republicii este precedată de candidatură. Pentru valabilitatea candidaturii, este nevoie de recomandarea
scrisă a cel puţin cincizeci de membri ai Adunării Ţării. (…)
§29/C. (1) Președintele republicii trebuie ales cel puţin cu 30 de zile
înainte de expirarea mandatului președintelui precedent, iar dacă mandatul a încetat înainte de termen, în decurs de 30 de zile de la încetare.
(2) Alegerea de președinte este fixată de către președintele Adunării
Ţării.” (Din Constituţia Republicii Ungare)
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Formulaţi ce caracter are
dreptul maghiar de vot!
Cine poate lua parte, respectiv
care este mersul realizării procesului! [O]

Sistematizaţi despre ce ramuri de autoritate este vorba în text! Ce aflăm despre
funcţionarea lor? [C]

4
5
6

Urmăriţi pe baza ilustraţiilor, mersul procedurilor
pentru fiecare acţiune! Stabiliţi ce posibilităţi
de recurs sunt date! Comparaţi cele două proceduri!
[C]
Tribunalul Suprem
(sentinţă definitivă)
pârât

reclamant,

apel, recurs
pârâtor
„Adunarea Ţării, în interesul edificării statului de drept, al apărării
ordinii constituţionale și a drepturilor fundamentale asigurate de
Curtea de Apel
către Constituţie, în vederea despărţirii ramurilor puterii și a creării
(instanţă de gradul doi)
echilibrului lor reciproc, al instituirii celui mai important organ al
apărării constituţionale – crează următoarea lege:
reclamant,
pârât
apel, recurs
Capitolul I. Atribuţiile Curţii Constituţionale
pârâtor
§1. În atribuţia Curţii Constituţionale se include:
tribunal teritorial
(tribunal de
a) cercetarea prealabilă a anticonstituţionalităţii legii deja adopprimă instanţă)
tate, dar încă nepublicate, a regulamentului Adunării Ţării și a unor
dispoziţii ale tratatului internaţional;
b) cercetarea ulterioară a anticonstituţionalităţii normei de drept,
avocatul
avocatul
precum și a altor instrumente juridice ale îndrumării statului;
reclamantului
pârâtului
c) examinarea neconcordanţei normei de drept, precum și a altor in(a iniţiatorului cauzei)
(a celui judecat)
strumente juridice ale dirijării statului cu contractele internaţionale;
d) judecarea plângerii de drept constituţional înaintată pentru
Procedura civilă
7
vătămarea drepturilor garantate prin Constituţie;
e) încetarea anticonstituţionalităţii manifestate prin omisiune;
f ) încetarea neconcordanţelor de competenţe ivite între organele
Tribunalul Suprem
Tribunalul
Suprem
de stat, între autoguvernări și alte organe
de stat
și respectiv între
(sentinţă definitivă)
(sentinţă definitivă)
autoguvernări;
g) interpretarea dispoziţiilor Constituţiei;
pârât
reclamant,
h) procedură în toate acele
cazuri pe apel,
carerecurs
legea i le atribuie
în
apel, recurs
pârâtor
competenţă.
Curtea
de Apelbuget, pe care îl
Curtea de Apel
§2. Curtea Constituţională își stabilește
propriul
de gradul doi)
(instanţă de gradul doi)
prezintă Adunării Ţării spre aprobare,(instanţă
ca parte
a bugetului statului.”
(Legea XXXII din anul 1989 despre Curtea Constituţională)
pârât

apel, recurs

reclamant,
pârâtor

REFERENDUM:
tribunal teritorial
„§8.(1) Decizia adusă prin referendum eficace,
hotărâtor în cauză,
(tribunal de
este obligatorie pentru adunarea ţării. primă instanţă)
(2) Referendumul pentru exprimarea opiniei asigură colaborarea
cetăţenilor în luarea deciziilor de către Adunarea Ţării, dar nu obligă
avocatul
avocatul
Adunarea Ţării la o decizie cupârâtului
conţinut determinat. reclamantului
(3) Referendumul obligatoriu
este doar hotărâtor
în cauză,cauzei)
refe(a iniţiatorului
(a celui judecat)
rendumul ordonat pe baza aprecierii (în cele ce urmează: facultativ),
în funcţie de decizia Adunării Ţării – cu restricţia cuprinsă în aliniatul
(4) – poate fi hotărâtor în cauză sau de exprimare a opiniei.”
(Din Constituţia Republicii Ungare)
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martori,
dovezi

a
(angaja
delega
a înv
(prezumţia

apel, recurs
martori,
dovezi

tribunal teritorial
(tribunal de
primă instanţă)

avocat
(angajat, sau avocat
delegat din oficiu)
a învinuitului
(prezumţia de nevinovăţie)

Procedura penală

martori,
dovezi

procuror
(reprezentantul acuzării,
susţine, propune dovezi)

8
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DESPRE AUTOGUVERNĂRILE LOCALE:
„§42. Comunităţii cetăţenilor alegători ai comunei, orașului,
capitalei și circumscripţiilor sale, precum și ai judeţului li se
cuvine dreptul autoguvernării locale. Autoguvernarea locală (…) este rezolvarea
independentă, democratică a chestiunilor publice locale, exercitarea autorităţii
publice locale în interesul populaţiei. (…)
§44. Corpul reprezentanţilor locali, în chestiuni ale autoguvernării, reglementează și
dirijează independent, decizia sa poate fi controlată exclusiv din motive de legalitate;
exercită, în privinţa proprietăţii autoguvernării, drepturile cuvenite proprietarului, gospodărește independent veniturile autoguvernării, poate să întreprindă pe proprie răspundere. (…) Corpul reprezentanţilor locali poate alcătui decrete în cercul său de sarcini,
care nu pot contraveni normelor superioare de drept.” (Din Constituţia Republicii Ungare)

9

Cum se afirmă divizarea ramurilor autorităţii în funcţionarea autoguvernărilor! Stabiliţi
cu ce probleme se ocupă autoguvernarea! În ce fel este ales
primarul! [R]

probleme
de învăţământ

Puncte de vedere
11
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probleme
economice

impozite
oficiul primarial

probleme
de construcţii

probleme
sociale
evidenţa
datelor
construcţie,
întreţinere
de drumuri

notar

primar

Unul dintre stâlpii sistemului nostru constituţional
este Adunarea Ţării. Despre
construcţia sa (unicamerală – bicamerală), efectivul său
(mai redus ca număr sau cel
prezent) din când în când,
se discută aprins. Să luăm
ca punct de pornire o chestiune aparent simplă: cât să
fie numărul deputaţilor în
parlament? Un număr semnificativ al celor întrebaţi a
votat pentru un efectiv mai
redus. Dar schimbarea ridică și numeroase probleme,
pentru că nu este vorba de
o chestiune pur teoretică și,
cu atât mai mult, nu de una
materială! Scăderea imediat
ridică problema sistemului
electoral, a numărului și a
proporţiei circumscripţiilor
electorale. Iar aceste schimbări pot influenţa fundamental situaţia partidelor, pentru
că transformarea sistemului
mixt existent poate aduce
unele partide într-o situaţie
mai favorabilă sau mai defavorabilă, faţă de cea prezentă.
Pentru mai ușoara înţelegere, examinaţi și analizaţi
cercul de probleme de mai
sus prin exemplul sistemului
canadian! După cunoașterea
situaţiei reale (A) prezentăm
aceleași date în varianta numai pe liste, cu prag (B), și pe
liste, fără prag (C).

probleme
de sănătate

control
al legalităţii

îndrumă

Structura autoguvernărilor
în Ungaria

controlează,

10

SISTEMUL DE
AUTOGUVERNARE

comitete

corpul reprezentanţilor
elaborează decrete, aprobă bugetul

cetăţeni alegători

Rezultatele alegerilor generale canadiene în 2004:
Partide: liberali, conservatori, PND (partid cu caracter social democrat), Blocul Québec (partidul canadienilor francezi care trăiesc în ţinutul Québec), Verzii
(apărătorii mediului)
Parlament: 308 mandate
A) Rezultatele sistemului cu un tur
de scrutin, circumscripţii individuale
(așa este sistemul prezent în
Canada):
Liberali: 135 mandate
Conservatori: 99 mandate
Blocul Québec: 54 mandate
PND: 19 mandate
Altele (individuale, în afara
partidelor): 1 mandat

C) Rezultatele sistemului cu un tur de
scrutin, pe liste fără prag (imaginar):
Liberalii: 114 mandate
Conservatorii: 93 mandate
Blocul Québec: 38 mandate
PND: 49 mandate
Verzii: 14 mandate

B) Rezultatele sistemului cu un tur de
scrutin, numai pe liste, cuprinzând și
un prag de cinci la sută (imaginar):
Au votat 13.749.071 persoane; un
mandat cca 44 mii de voturi, dar din
cauza pragului rezultatele partidelor
peste 5% trebuie împărţite cu 41 mii.
Liberalii: 121 mandate
Conservatorii: 96 mandate
Blocul Québec: 40 mandate
PND: 51 mandate
Verzii: 0 mandate
Alţii: 0 mandate
Clarificaţi cu ajutorul șirurilor de
date noţiunile de: alegere pe liste,
alegere individuală pe circumscripţie,
sistem mixt! Stabiliţi care sistem avantajează partidele cu caracter regional!
Care sistem electoral este defavorabil
partidelor mici, reprezentând interese
specifice! Care sistem avantajează partidele mari! [O]
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45. Relaţii demografice în Ungaria secolului al XX-lea
ÎNCHEIEREA EXPLOZIEI DEMOGRAFICE În Ungaria, corespunzător dezvoltării economice și sociale, explozia
demografică s-a declanșat la începutul dualismului.
S-a înregistrat o afluenţă a populaţiei crescânde spre
orașe, iar până la sfârșitul epocii, aproape două milioane de oameni au emigrat dincolo de Ocean.
În Ungaria, explozia demografică ar fi culminat
tocmai în perioada Primului Război Mondial. Atunci
însă, numărul deceselor a crescut, iar datorită faptului
că, timp de patru ani, nu s-au întemeiat noi familii,
numărul nașterilor a scăzut drastic. La începutul
anilor ’20, ca o contralovitură a războiului, numărul
nașterilor a crescut, dar epidemia de gripă care
s-a declanșat în Europa după Primul Război Mondial,
gripa spaniolă, a făcut milioane de victime în rândul
populaţiei, în mare parte cu organismul slăbit. Între
cele două războaie mondiale, ţara se afla în declin
demografic. Numărul nașterilor creștea în măsură
tot mai mică. Între cele două războaie mondiale,
creșterea dinamică a numărului de locuitori a fost
cauzată, în primul rând, de scăderea numărului deceselor dar, reducerea tendinţelor de emigrare, și
mai ales, imigrarea a aproape o jumătate de milion
de refugiaţi maghiari, ajunși în minoritate, a jucat,
de asemenea, un rol hotărâtor.
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ȘI URMĂRILE ACESTUIA
Pierderile de vieţi omenești în timpul celui de al
Doilea Război Mondial au atins cifra de aproape un
milion de persoane (evreii maghiari deportaţi și uciși,
victimele bombardamentelor și frontului, cei morţi în
prizonierat de război, cei deportaţi în Uniunea Sovietică). Pierderile au fost doar în mică măsură suplinite
de refugiaţii maghiari sosiţi de pe teritoriile din nou
anexate (aproape patru sute de mii de oameni).
În același timp, în cei doi ani care au urmat războiului, alte sute de mii au părăsit ţara. O parte
însemnată a vechii clase conducătoare a emigrat sau
nu s-a întors acasă. Pe baza hotărârii Conferinţei de
la Potsdam, la indicaţia Comisiei Aliate de Control, o
parte însemnată a germanilor din Ungaria a fost
evacuată (aproape două sute de mii de oameni).
Guvernul cehoslovac, după ce nu a putut scăpa de
populaţia maghiară a ţării sale, la fel ca și de germani,
a constrâns Ungaria la așa-numita înţelegere de
schimb de populaţie.
ERA RATKÓ ȘI INFLUENŢELE ACESTEIA Ţara s-a
restabilit relativ repede după pierderile de vieţi omenești din timpul războiului, ceea ce, în bună parte, se
datora creșterii numărului nașterilor. (Contralovitura
războiului, generată de numărul scăzut al familiilor
nou întemeiate, și-a făcut și acum simţită prezenţa.)
Perspectiva cantitativă și îndrumarea centrală a epocii
Rákosi s-a manifestat și în politica demografică: partidul a vrut o rapidă creștere a populaţiei, de aceea
ministrul sănătăţii, Ratkó Anna a interzis avorturile
provocate (1950-1955). Ca urmare a acestui fapt,
numărul nașterilor a crescut vertiginos. Dar reversul
acestei creșteri ,atât de mari, într-o perioadă atât de
scurtă, a fost următorul: în multe cazuri, aceste periculoase intervenţii se efectuau în particular, fără a avea
sprijinul unei instituţii medicale, de aceea multe femei
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tinere au murit, sau au ajuns în închisoare, împreună
cu medicul lor.
Intervenţia statului a avut o influenţă nocivă și
asupra evoluţiei relaţiilor demografice. Măsura forţată a afectat modelul de familie cu un copil, iar când
ordinul a fost anulat, numărul nașterilor a scăzut
subit. Era Ratkó a generat noi anomalii în ceea ce
privește numărul populaţiei – și așa afectată din cauza
războaielor mondiale (noi distorsiuni ale piramidelor
de vârstă, reprezentând compoziţia populaţiei) care
cauzează și vor cauza numeroase greutăţi. Promoţiile mai numeroase întotdeauna au frecventat școli
supraaglomerate, iar în perioada când efectivele au
fost mai reduse, gradul de exploatare nu a fost unul
pe măsură. Atunci când promoţiile numeroase s-au
retras, în plan social, s-au creat inevitabil și dificultăţi
în ceea ce privește acordarea de pensii.
SCĂDEREA NUMĂRULUI DE NAȘTERI ȘI GESTIONAREA PROBLEMEI În anii șaizeci, numărul de nașteri
a continuat să scadă, fapt datorat, în afara reacţiei
contra erei Ratkó, și numeroaselor fenomene sociale.
Astfel, în primul rând, este vorba despre angajarea
femeilor: pentru femeia muncitoare – fără sprijin – asumarea rolului de la locul de muncă și de acasă aducea
greutăţi serioase. Urbanizarea, industrializarea au
provocat de asemenea scăderea efectivului de copii,
pentru că a scăzut proporţia locuitorilor de la sat,
care, în mod tradiţional, înregistra un număr ridicat
de copii. O influenţă deosebită a avut-o și scăderea,
în rândul tineretului, a numărului celor care își
exercitau credinţa.
Guvernarea a elaborat un program pentru oprirea și
întoarcerea procesului. În sprijinul mamelor muncitoare,
s-a mers pe ideea deschiderii de creșe și grădiniţe. S-a
mărit concediul de maternitate plătit, s-a introdus
ajutorul pentru îngrijirea copilului (1967). Acesta a
făcut posibil ca unul dintre părinţi să-și poată crește
acasă, copilul până la trei ani și să primească chiar și
o modestă alocaţie de la stat. Cei care își asumau
răspunderea creșterii copilului, au fost sprijiniţi să
primească locuinţe, s-a mărit suma indemnizaţiei
de familie.
Numărul de nașteri a crescut într-adevăr, deși
aceasta a constituit, doar în parte, consecinţa măsurilor luate. În bună parte, era vorba de faptul că
generaţia erei Ratkó a ajuns la vârsta favorabilă
nașterii. Mai apoi, de la mijlocul anilor ’70, numărul
de nașteri a scăzut din nou, scădere pe care doar
noile măsuri – cu caracter material – au putut să o
frâneze. Criza ce se desfășura în anii ’80, scăderea
nivelului de trai, retragerea preocupării statului faţă
de soluţionarea problemelor sociale nu au făcut decât
să accelereze procesul.
Prăbușirea economică a cauzat deteriorarea situaţiei sănătăţii populaţiei. Câtă vreme scăderea numărului
nașterilor, în parte, corespundea trendului ţărilor
dezvoltate, creșterea rapidă a numărului deceselor
nu se încadra în acest context. Vârsta medie a scăzut
(mai ales la bărbaţi) provocată fiind tocmai de deteriorarea indicilor mortalităţii populaţiei apte pentru
muncă. Procentul deceselor a devenit asemănător
cu cel al anilor douăzeci. Ca urmare a schimbării de
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regim, tendinţele în privinţa nașterii nu s-au modificat,
în schimb, s-a oprit creșterea numărului deceselor,
care a înregistrat o lentă scădere.

Cele două procese au repercusiuni economice deosebit de importante. Ca urmare a scăderii populaţiei,
poate interveni lipsa forţei de muncă, adică se periclitează creșterea economică. Lipsa forţei de muncă
SCĂDEREA POPULAŢIEI – SOCIETATEA SUB INFLUEN- duce la angajarea masivă a muncitorilor străini, iar
ŢA PROCESULUI DE ÎMBĂTRÂNIRE ȘI CONSECINŢELE mai apoi la imigraţie.
SALE Numărul populaţiei din Ungaria, începând de la
Ca urmare a îmbătrânirii societăţii, proporţia celor
sfârșitul secolului al XX-lea a scăzut, iar după maximul activi scade și crește proporţia pensionarilor. Aceasta
de zece milioane și jumătate atins, conform previziu- însă aduce scăderea proporţiei plătitorilor de connilor – dacă nu vor interveni schimbări – va scădea în tribuţii și creșterea proporţiei celor care primesc
câteva decenii la șapte milioane. Pa lângă scădere, înce- contribuţii ceea ce, dincolo de o frontieră critică,
pând cu anii șaptezeci, se poate observa o îmbătrânire ameninţă cu prăbușirea sistemul de ocrotire socială.
tot mai vertiginoasă, respectiv o creștere a proporţiei Astfel, limita de vârstă pentru pensionare s-a ridicat,
motiv pentru care statul sprijină autoîngrijirea.
generaţiilor mai în vârstă în cadrul societăţii.

Arhiva
Pe baza ilustraţiei referitoare la sporul natural, definiţi când a avut
loc, în Ungaria, explozia demografică! Analizaţi dubla influenţă
demografică a celor două războaie mondiale! Precizaţi ce factori au
legătură cu modificarea numărului de nașteri! Caracterizaţi procesele
demografice de după 1945! [O]

ÎNCHEIEREA EXPLOZIEI DEMOGRAFICE

1

2

[o mie de persoane]
300

200

100

0
1876

1916

Spor natural
Scădere naturală

1956

1996
Născuţi vii
Decese

Modificarea sporului natural în Ungaria (1876-1996)

3

vârstă
85–
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

EMIGRARE LEGALĂ ŞI ILEGALĂ DIN UNGARIA ÎNTRE
1956-1975
Anul
Legală
Ilegală
1956
2795
177 137
1957
8580
26 809
1958
1637
nu există date
1959
1911
nu există date
1960
1742
nu există date
1961
1405
nu există date
1962
2633
nu există date
1963
2344
687
1964
1954
2 392
1965
1848
3 393
1966
1865
2 188
1967
2116
1 817
1968
1928
2 236
1969
1902
3 068
1970
1898
3 718
1971
2020
3 517
1972
2240
3 364
1973
2335
2 891
1974
2312
2 176
Apreciaţi, din punct de vedere cantitativ, indicii de emigrare ai perioadei în oglinda populaţiei maghiare! Ce tendinţe se pot descoperi
din șirul de date prezentat? Precizaţi cauzele! [R]

400

200
0
200
[o mie de persoane]

Bărbaţi în 1870
Bărbaţi în 2000
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400

Femei în 1870
Femei în 2000

Piramidele de vârstă în Ungaria (1870 și 2000)
Comparaţi caracteristicile piramidelor de vârstă din cei doi ani reprezentativi! Stabiliţi ce tipuri generale de piramide de vârstă putem
recunoaște (vezi pagina 237)! Influenţele căror factori se pot recunoaște
pe piramida de vârstă? Specificaţi relaţiile existente între ele! [R]
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SCĂDEREA NUMĂRULUI DE
NAȘTERI ȘI GESTIONAREA
PROBLEMEI

[%]

6

400

/ 251
4

[milioane de persoane]

5

4

300

2
2000

1990

1980

1970

1960

1949

1930

100

1920

0

1910

200

Venit real pe o persoană

Stabiliţi ce legături
Femei
Copii
Bărbaţi
Consum autohton pe o persoană
se pot demonstra în1950
1975
2000
tre creșterea sau scăderea
nivelului de trai și numărul
Diviziunea pe sexe a membrilor activi din Ungaria
de nașteri! Precizaţi core- Venit real și consum în Ungaria
(1910-2000)
laţia dintre apariţia forţei
de muncă feminine și
REPARTIZAREA ANGAJAŢILOR DUPĂ NIVELUL DE PREGĂTIRE
modificarea numărului de
Nivel de bază sau
nașteri! Menţionaţi cum
Anul
Nivel superior
Nivel mediu
fără absolvire
influenţează creșterea ni1920
1,8
2,6
95,6
velului de studii absolvite
modificarea numărului de
1949
1,9
4,3
93,8
nașteri! Specificaţi cât sunt
1980
8,1
38,0
53,9
de generale influenţele
2000
17,2
65,4
17,4
factorilor de mai sus! [O]

Trib
(se

6
pârât

C
(insta
pârât

tri

„§1. Femeia care lucrează, după expirarea concediului de naștere, este îndreptăţită la ajutor pentru îngrijirea copilului, până ce copilul împlinește trei ani, dacă:
a) timp de un an și jumătate, imediat înainte de naștere, a fost în relaţii de
muncă în total 12 luni și
b) dacă timpul de muncă a fost de cel puţin 6 ore (…).
(Din Ordinul guvernamental din 1967)
§3. Suma ajutorului pentru îngrijirea copilului este de 600 forinţi pe lună. Pentru
mai mulţi copii, care trebuie să beneficieze de îngrijire, ajutorul se cuvine pentru
fiecare copil. (…)
§4. (1) Pe durata desfășurării muncii, perioada concediului fără plată folosit
pentru îngrijirea copilului trebuie luată în considerare la calcularea timpului
petrecut în relaţia de muncă. (…)
(2) Femeia muncitoare poate întrerupe concediul fără plată luat în interesul
îngrijirii copilului, înaintea vârstei de trei ani a copilului, dar este obligată să anunţe
aceasta la întreprinderea unde este încadrată, cu treizeci de zile mai înainte.
(3) (…) suplimentul familial – în cazul existenţei celorlalte condiţii – se cuvine
și pentru perioada în timpul căreia mama, urmând încetării activităţii sale de
muncă, are parte de ajutor pentru îngrijirea copilului.” (Decret guvernamental
pentru introducerea ajutorului pentru îngrijirea copilului, 1967)
„În interesul îmbunătăţirii situaţiei demografice, a sprijinirii materiale mai accentuate a familiilor cu copii, pentru o mai eficientă protecţie a sănătăţii femeilor și a copiilor care urmează să se nască (…) Consiliul de Miniștri a adus următoarea hotărâre:
I. Trebuie ușurată situaţia familiilor cu copii, trebuie micșorată partea care
împovărează familia din cheltuielile ce însoţesc creșterea copilului, respectiv
trebuie mărită participarea socială, prin ajutoare în bani și alte avantaje.
În interesul acesteia, sunt necesare măsurile de mai jos:
1. Suplimentul familial pentru cazul a doi copii, cu valabilitate de la 1 iunie
1974, trebuie ridicat cu câte 100 ft. pe lună pentru fiecare copil.
2. Trebuie mărită suma lunară a ajutorului pentru îngrijirea copilului, cu valabilitate de la 1 ianuarie 1974, cu 150 ft. după primul copil, 250 ft. după al doilea,
350 ft. după al treilea și următorii. (…)
5. Pentru facilitarea accesului la odihnă, prin intermediul sindicatului și a întreprinderii, trebuie lărgită posibilitatea odihnei familiilor cu mai mulţi copii. (…)
7. În interesul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a părinţilor muncitori, pentru
mame (…), dincolo de o zi liberă pe lună fără plată, trebuie asigurate și alte zile
libere plătite: pentru un copil sub 14 ani, 2 zile, pentru doi copii sub 14 ani, 5 zile,
pentru trei sau mai mulţi copii sub 14 ani, 9 zile.” (Hotărârea Consiliului de Miniștri
despre politica demografică, 1973)
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7
avocatul
pârâtului
(a celui judecat)

8

Definiţi care a fost scopul
decretului! Evidenţiaţi la ce
face aluzie larga extindere a acordării ajutorului! Stabiliţi, pe baza
piramidelor de vârstă, de ce tocmai în anul 1967 s-a emis decretul!
Dezbateţi în ce măsură oferă o
soluţie, iniţiativele cu caracter
asemănător! [RO]

9

Stabiliţi ce fel de ţeluri a fixat
hotărârea luată! Însumaţi ce
mijloace s-au aplicat! Comparaţi
ţelurile și mijloacele cu reglementarea din anul 1967! Examinaţi, cu
ajutorul piramidelor de vârstă,
rezultatele pe termen scurt și lung
ale dispoziţiilor date! [S]
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SCĂDEREA POPULAŢIEI – SOCIETATEA SUB
INFLUENŢA PROCESULUI DE ÎMBĂTRÂNIRE ȘI
CONSECINŢELE SALE

11
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Pensia medie

0

Pensia la valoarea reală

Venitul lunar pe persoană în rândul pensionarilor între 1990
și 2000.

PENSII, SUBVENŢII DE TIPUL PENSIILOR
Denumirea
1990
1998
1999
Cheltuieli pentru subvenţii, în
202,1
miliarde de forinţi, în %, din
989,0
1 117,2
Programul Economic-Demo9,7
9,8
9,8
grafic (GDP)
Efectivul mediu al celor
îndreptăţiţi la subvenţii, la
2 520,2
3 157,0
3 141,0
o mie de persoane, în % din
24,3
31,2
31,2
totalul populaţiei
Suma subvenţiei medii pe
6 683
26 105
29 639
persoană, forinţi/lună, în %
66,1
57,8
59,2
din câştigul mediu

Puncte de vedere
13

14
15
16

Ratkó Anna la o ședinţă, Ordinul
Maternităţii și mame alăptând
într-o mare întreprindere socialistă

1 228,5
9,5
3 103,0
31,0
32 992
59,1

Cum a evoluat valoarea nominală și reală a pensiilor! Precizaţi dacă,
în perspectiva unui deceniu, se poate stabili un decalaj substanţial al
numărului celor îndreptăţiţi la pensie! Explicaţi ce conexiuni există între
plata pensiilor și modificarea numărului populaţiei! [O]

12
Rákosi Mátyás a considerat ca fiind dăunătoare scăderea numărului de nașteri,
apărută la începutul anilor cincizeci,
pentru că – aprecia el – acesta poate
fi înţeleasă și ca o critică a regimului.
Astfel, au reglementat problema pe calea
decretului. Decretul se leagă de numele
ministrului sănătăţii Ratkó Anna. Avortul
era interzis prin lege în Ungaria din anul
1878, dar aceasta nu a fost validată de
către autorităţi. După război, având în
vedere femeile violate de către soldaţii
sovietici, executarea legii a și fost suspendată. Însă Rákosi cu ai lui au înăsprit
legea și au impus-o. Reglementarea
poate fi contestată în numeroase puncte:
oare poate interveni statul în viaţa de
familie și, dacă o face, cu ce rezultate și
cum reacţionează populaţia?

2000

Anul

REPARTIŢIA POPULAŢIEI DUPĂ
TIPURI DE AŞEZARE (%)
Budapesta
Celelalte oraşe

1910

12

Comune

21

67

1941

13

22

65

1949

17

20

63

1980

19

34

47

1990

19

43

38

2000

18

46

36

Explicaţi dacă se poate demonstra vreo conexiune între schimbarea
structurii așezării și constituirea numărului populaţiei! [R]

Evoluţia naşterilor
în perioada Ratkó
1952
185 820
1953
206 926
1954
223 247
1955
210 430
1956
196 736

Numărul avorturilor
ilegale
894
1307
nu există date
nu există date
nu există date

[o mie]
200
150
100

Nou-născuţi vii

2000

1995

1990

1985

1980

1975

0

1970

50

Întreruperi de sarcină

Numărul nou-născuţilor vii și al întreruperilor de sarcină în
Ungaria (1970-2000)

17

Ce elemente propagandistice pot fi descoperite în cadrul ilustraţiei?
Precizaţi în ce măsură este eficientă propaganda de această natură! [R]
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Urmăriţi consecinţele interzicerii administrative a întreruperilor de sarcină, cu
ajutorul șirurilor de date! [C]
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46. Naţionalităţi şi etnii în Ungaria secolului al XX-lea
UNGARIA MULTINAŢIONALĂ În Evul Mediu – precum
o atestă cele mai multe state – Ungaria a fost populată
de mai multe etnii. Confruntarea cu Imperiul Otoman
din secolele XVI-XVII, ţinând aproape două sute de
ani, a cauzat pierderi uriașe. După ce războaiele au
nimicit în primul rând populaţia maghiară ce trăia
în câmpiile joase, precum și în văile râurilor, proporţia
ei, apreciată înainte la 80%, a început să scadă. În
secolul al XVIII-lea, pentru completarea mâinii de
lucru care era lipsă, Habsburgii și marii proprietari
funciari au chemat în ţară coloniști de alte naţionalităţi. În speranţa unei vieţi mai bune, au sosit astfel, în
Ungaria, sute de mii de oameni. Conform datelor de
natură demografică, ca urmare a colonizărilor făcute,
proporţia maghiarilor a scăzut la 42%.
Diferitele naţionalităţi au format și blocuri mai mari,
dar, în bună parte, trăiau amestecate. Până la epoca
trezirii naţionale, respectiv până la sfârșitul secolului
al XVIII-lea, nu legăturile naţionale erau prioritare
pentru oameni. Se considera ca fiind mai importantă
apartenenţa confesională și socială, iar astfel rareori
s-a ajuns la contradicţii naţionale. În cercul nobilimii și
al burgheziei s-a format așa-zisa conștiinţă „hungarus”,
care unea toate popoarele ce trăiau în Ungaria.
Însă, după apariţia naţionalismului, a devenit
accentuată identitatea naţională (conștiinţa identităţii), a cărei cea mai importantă caracteristică a
ajuns, pe teritoriul nostru, limba maternă. În ciuda
încercărilor de apropiere, în anii 1848-1849 maghiarii
și o parte a naţionalităţilor s-au pomenit faţă în faţă.
În perioada dualismului, legea naţionalităţilor
considerată liberală – care nu dădea autonomie –
nu a satisfăcut naţionalităţile, astfel contradicţiile
s-au menţinut, ba mai mult, de la sfârșitul secolului
XIX, s-au ascuţit. Cauza acesteia a fost politica de
împingere în fundal a naţionalităţilor și dezvoltarea mai dinamică a teritoriilor locuite de maghiari.
RELAŢII DE NAŢIONALITATE DUPĂ TRIANON După
Dictatul de la Trianon, (4 iunie 1920), situaţia s-a schimbat, întrucât, pe teritoriul ţării, populaţia maghiară a
ajuns în majoritate decisivă (90%). Ungaria, după conceptele timpului, a devenit stat naţional. Însă 10% din
populaţia ţării și de acum încolo o formau naţionalităţile,
deși cu o compoziţie schimbată: doar proporţia germanilor (7%) și slovacilor (2%) era semnificativă, cât timp
participarea celorlalte naţionalităţi nu ajungea la 1%.
Nu numai compoziţia naţionalităţilor s-a schimbat, ci și
plasarea lor geografică: grosul lor trăia răspândit pe teritoriul ţării, amestecaţi fiind cu populaţia maghiară. Toate acestea, împreună cu dezvoltarea economică respectiv migraţia, nu au făcut decât să accelereze asimilarea. Și, întrucât
nu s-a ajuns la extinderea drepturilor naţionalităţilor, către
sfârșitul epocii, proporţia naţionalităţilor a scăzut la 7%.
DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL După cea de-a
doua conflagraţie mondială, minorităţile naţionale au suferit o importantă pierdere. La recomandarea puterilor
învingătoare, mai mult de două sute de mii de germani au
fost evacuaţi din ţara noastră, iar schimbul de populaţie
slovac-maghiar forţat la presiunea guvernului cehoslovac,
a generat plecarea a 60–70 000 de slovaci. Astfel, proporţia populaţiei naţionalităţilor deja abia trecea de 1%.
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În anii cincizeci, dictatura a însemnat opresiune
și pentru naţionalităţi, mai ales în condiţiile în care
le-au fost naţionalizate organizaţiile. Situaţia le era
deteriorată în continuare și de faptul că, din cauza
evacuărilor, le era teamă să se declare germani, iar,
după izbucnirea contradicţiilor cu Iugoslavia, aceasta
s-a afirmat și în cazul slavilor de sud. În era Kádár,
opresiunea forţată a încetat, mai mult, „în spiritul
politicii leniniste a naţionalităţilor” le-au fost sprijinite școlile, precum și cultivarea culturii naţionale.
Aceasta însă, în vremea partidului-stat, se putea realiza
numai prin controlul statului, de aceea eficienţa îi era
redusă. Statul a putut doar frâna asimilarea naturală
a naţionalităţilor care trăiau răspândite, asimilare care,
odată cu industrializarea, s-a accelerat.
SITUAŢIA NAŢIONALITĂŢILOR ÎN UNGARIA DE AZI De la
schimbarea de regim, constituţia noastră asigură pentru naţionalităţi îngrijirea culturii lor, păstrarea identităţii, menţinerea unei legături strânse cu patria mamă.
Legea autoguvernării a făcut posibilă pentru naţionalităţi
realizarea de autoguvernări minoritare, în interesul
apărării culturii lor naţionale. Încetarea temerilor o demonstrează bine faptul că numărul germanilor a crescut,
iar scăderea numărului celorlalte naţionalităţi s-a oprit.
ETNIA RROMĂ În rândul minorităţilor, un loc aparte îl
ocupă rromii. Identitatea lor nu este legată de limba
maternă – majoritatea au limba maternă maghiară – ci
de originea și cultura comună. Astfel, apartenenţa la
etnia rromă, în mod fundamental, este o problemă de
asumare: în înţelesul concepţiei noastre umanist-civice,
rrom este cel care se declară a fi rrom. Ca la toate
minorităţile etnice, și în cercul lor este frecventă formarea dublei legături.
În ultimii, ani se obișnuiește a-i numi pe ţigani ca
fiind rromi (Constituţia noastră folosește noţiunea de
„ţigan”). În spatele schimbării de nume, se ascunde
ideea că mulţi au crezut că descoperă în denumirea
de ţigan conţinuturi negative. Un proces asemănător
s-a derulat la români și la slovaci, în secolul XIX. O
parte din ei s-au ridicat împotriva vechilor denumiri
de „oláh” respectiv „tót”. În zilele noastre, aceste vechi
nume de popoare intră încet în uitare.
Despre ţiganii nomazi migrând dinspre India
spre vest, în Ungaria, primul document scris este
cel din timpul regelui Zsigmond [Sigismund] (13871437): conform documentului, suveranul le-a permis
intrarea în ţară. Despre activitatea tradiţională a rromilor, despre muzică, avem date din timpul regelui
Matia Corvinul. Grupurile migratoare se ocupau și
cu scobitul copăilor, respectiv cu meseria de fierar.
Prima încercare de a-i așeza a făcut-o Maria Terezia
(1740-1780), însă nu cu prea mult succes. Întrucât nu
puteau cultiva pământul și nu se puteau ocupa de
meșteșuguri stabile, ei s-au acomodat în obiceiuri și
tradiţii specifice modului de viaţă nomad. Aceasta a
condus la ciocniri cu populaţia stabilă. Puterea de
stat, de multe ori, a recurs la forţă în interesul așezării
lor. Rromii au suferit cele mai mari daune în timpul
celui de al Doilea Război Mondial, atunci când au fost
deportaţi cu miile, și din Ungaria, și duși în lagărele
naziste ale morţii. Dintre ei, puţini s-au mai întors acasă.
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În Ungaria istorică, numărul de suflete de rromi, care
trăiau în condiţii modeste, era mic. Numărul lor, din
cauza mortalităţii ridicate, creștea încet. Schimbarea a
intervenit în anii ’50 –’60, atunci când, în urma dezvoltării economice și a îngrijirii sociale, chiar și în cercul lor
s-a desfășurat explozia demografică, iar numărul lor
a pornit spre o creștere rapidă. În anul 1971, numărul
populaţiei de etnie rromă era apreciată la 320 000, iar
în anul 1993 la 400 000. Astfel, în zilele noastre, rromii
alcătuiesc cea mai numeroasă minoritate etnică din
Ungaria. Numărul lor poate fi doar apreciat estimativ,
întrucât conscripţia pe limbă maternă (în 1900 – 5 600,
în 1941 – 15 000, în 1990 – 48 000) nu prezintă date
reale. În plus, apartenenţa la etnia rromă –după cum
s-a mai amintit – este o problemă de asumare și nu
de apreciere din exterior.

Timp de secole, rromii au rămas în bună parte în
afara dezvoltării. Ca urmare a acestui fapt, nivelul
lor de școlarizare a scăzut. Chiar și azi, ei urmează
numeroase obiceiuri deosebite pentru cei de din
afară. Fenomenul lent de apropiere a fost îngreunat
de șomajul impus odată cu schimbarea de regim
și care a atins, în măsură accentuată, populaţia
rromă.
Sărăcia care chiar și astăzi este un fenomen de
masă reprezintă una din cauzele care au condus, în
cazul lor, la tulburări de adaptare, fapt care reprezintă o problemă importantă a societăţii maghiare.
Prin ridicarea intelectuală și economică a rromilor, cu
ajutorul societăţii majoritare și prin toleranţă reciprocă
se încearcă rezolvarea acestei probleme de politică
internă ale Ungariei.

Arhiva
UNGARIA
MULTINAŢIONALĂ

1
Naţionalitatea
maghiară
germană
slovacă
română
ruteană
croată
sârbă
alte naţionalităţi

Ce tendinţe pot fi observate în schimbarea componenţei etnice? Specificaţi
cauzele schimbărilor! [R]
ÎMPĂRŢIREA UNGARIEI PE NAŢIONALITĂŢI ÎNTRE
1880 ŞI 1910 (FĂRĂ CROAŢIA)
1850
1880
1900
Persoane
%
Persoane
%
Persoane
4 812 000
41,5
6 400 000
46,6
8 651 000
1 349 000
11,6
1 870 000
13,6
1 999 000
1 739 000
15,0
1 870 000
13,5
2 002 000
2 240 000
19,3
2 403 000
17,5
2 798 000
424 000
446 000
3,9
353 000
2,6
629
5,1
639 000
4,6
196 000
520 000
378
3,3
223 000
1,6
244 000

1910
Persoane
9 944 000
1 903 000
1 946 000
2 948 000
464 000
198 000
545 000
313 000

%
54,5
10,4
10,9
16,1
2,5
1,1
3,0
1,7

Cum s-a modificat proporţia populaţiei maghiare și a naţionalităţilor, precum și
proporţia dintre naţionalităţi! Care sunt cauzele economice, sociale și politice
ale acestor schimbări? [R]

RELAŢII DE NAŢIONALITATE
DUPĂ TRIANON

2

%
51,4
11,9
11,9
16,6
2,5
1,2
3,1
1,4

REPARTIŢIA POPULAŢIEI DIN UNGARIA DUPĂ LIMBA MATERNĂ
(PE BAZA DATELOR DE RECENSĂMÂNT)
Anul

Maghiari

Slovaci

Români

Croaţi

Sârbi

Sloveni

Germani

Ţigani

Alţii

1920

89,6

1,8

0,3

0,7

0,2

0,1

6,9

0,1

0,3

1930

92,1

1,2

0,2

0,5

0,1

0,1

5,5

0,1

0,2

1941*

92,9

0,8

0,2

0,4

0,1

0,1

5,1

0,2

0,2

1949

98,6

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

1960

98,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,1

0,5

0,3

0,2

1970

98,5

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

1980

98,8

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,3

0,3

0,2

1990

98,5

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,5

0,5

0,1

* Numai pe teritoriul ţării de după momentul Trianon
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Slovaci
Croaţi
Români

„Ministerul, în problema executării hotărârii Consiliului Aliat de
Control din 26 noiembrie 1945 privind evacuarea în Germania a populaţiei germane, din Ungaria [a prescris evacuarea
a jumătate milion de locuitori de naţionalitate germană], pe baza împuternicirii
primite prin §15 al articolului de lege nr. XI din anul 1945, ordonă următoarele:
§1. Este obligat să se mute în Germania acel cetăţean maghiar care, cu ocazia
ultimei conscripţii de recensământ, s-a declarat de naţionalitate sau de limbă
germană sau care și-a reschimbat numele maghiarizat în nume de sonoritate
germană, apoi acela care a fost membru al Volksbund sau al vreunei formaţiuni
germane armate (SS).
„2.(1) Dispoziţia §1. nu se referă la soţul și copiii minori trăind împreună cu
persoana care nu este de naţionalitate (limbă maternă) germană, precum și la
ascendenţii (părinţi, bunici) trăind – deja și înaintea intrării în vigoare a acestei
ordonanţe – în gospodărie comună cu ei, dacă aceia au împlinit 65 ani, înainte
de 15 decembrie 1945.
(2) Dispoziţiile §1. nu trebuie aplicate aceluia care a fost membru activ al vreunui partid democratic sau, măcar din 1940, a fost membru al vreunui sindicat din
reţeaua Consiliului Sindical.
§3.(1) Toate averile imobiliare și mobiliare ale persoanelor obligate la strămutare
– indiferent dacă persoanele se găsesc pe teritoriul ţării sau în afara ei – trebuie
considerate ca fiind puse sub sechestru, începând cu ziua intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe. Proprietarul (posesorul) nu poate înstrăina nimic din ele
și nu le poate împovăra. Din rezerve (alimente, furaje, combustibili etc.) luate
sub sechestru, proprietarul (posesorul) poate folosi numai cantitatea potrivită
necesităţilor normale ale casei și gospodăriei.
(2) Averea pusă sub sechestru trebuie inventariată. (…)
(3) Ministrul de interne stabilește ce bunuri mobile poate duce cu sine cel
obligat la mutare.
(4) Încălcarea interdicţiilor cuprinse în aliniatul (1), precum și deteriorarea sau
nimicirea bunurilor materiale luate sub sechestru este crimă și se pedepsește cu
închisoare până la zece ani.” (Ordonanţă guvernamentală nr. 12.33/1945 M.E. despre
evacuarea germanilor din Ungaria)

Sloveni
Ucraineni
Bosniaci

Polonezi
Sârbi
Evrei

4

DUPĂ AL DOILEA
RĂZBOI MONDIAL

„Art.I: Fiecare persoană de naţionalitate slovacă și cehă, având domiciliu stabil
în Ungaria, care în condiţiile definite mai jos își manifestă dorinţa îndreptată
spre mutarea în Cehoslovacia, va fi mutată fără ca statul maghiar să împiedice
aceasta. (…)
Cetăţenia maghiară a persoanelor definite în înţelesul aliniatului întâi încetează
și numiţii devin, prin însuși faptul mutării, cetăţeni cehoslovaci cu valabilitate deplină, în măsura în care nu ar fi fost aceia până acum. De asemenea, prin mutare,
aceste persoane se eliberează faţă de Ungaria de toate obligaţiile cetăţenești, iar
Ungaria în sine, de asemenea, se eliberează de toate obligaţiile faţă de ei.
Art.II: În scopul pregătirii strămutării persoanelor desemnate în articolul întâi, al preluării declaraţiilor cuprinzând intenţia referitoare la mutare făcută de
către cei interesaţi, mai departe al organizării strămutării, guvernul cehoslovac
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A

Plasarea teritorială a naţionalităţilor
în Ungaria de după Trianon
Specificaţi ce naţionalităţi trăiau în Ungaria între cele două războaie mondiale!
Stabiliţi ce anume caracterizează plasarea lor
teritorială! Definiţi ce pericole prezintă aceasta pentru naţionalităţi! [C]

Maghiari
Germani
Cehi

E H
O S L
O V A C I A

U

/ 255

Stabiliţi cu ce justifică ordonanţa evacuarea! Definiţi pe
ce bază s-a hotărât cine se califică
german și cine formează excepţia!
Precizaţi ce s-a întâmplat cu averea celui ce urma să fie evacuat!
Însumaţi care libertăţi cetăţenești
au fost violate prin lege! [C]

5
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va trimite în Ungaria o Comisie Specială, pe cheltuială proprie și alcătuită după
placul său. (…)
Art.III: (…) Membrii și personalul Comisiei Speciale vor avea dreptul ca pe teritoriul Ungariei să circule liber, să aibă contact cu persoanele care pot fi considerate
de naţionalitate slovacă și cehă, să emită pe calea presei și a radioului apeluri
publice, să alcătuiască o listă nominală despre persoanele care trebuie strămutate,
respectiv să se informeze asupra relaţiilor personale, de ordin material și social
ale acestora precum și asupra condiţiilor care trebuie luate în consideraţie din
punctul de vedere al mutării. (…)
Art.V: În proporţie egală cu slovacii și cehii, care sunt pe cale de a fi mutaţi
din Ungaria în Cehoslovacia, vor fi mutate în Ungaria asemenea persoane de
naţionalitate maghiară, având domiciliul stabil în Cehoslovacia, care în sensul
ordinului
din 2 august 1945 al Președintelui Republicii Cehoslovace, emis în
Stabiliţi care a fost ţelul statului cehoslovac atunci când problema reglementării cetăţeniei cehoslovace a persoanelor de naţionalitate
a forţat înţelegerea! Precizaţi în germană și maghiară, și-au pierdut cetăţenia cehoslovacă [practic toată lumea
legătură cu ce aspect au câștigat care s-a declarat mai curând a fi maghiară].
În plus, faţă de numărul amintit în aliniatul de mai sus, guvernul cehoslovac
drepturi autorităţile cehoslovace
în Ungaria! Specificaţi cum a in- are dreptul de a muta în Ungaria și asemenea persoane cu domiciliul stabil în
fluenţat schimbul de populaţie, Cehoslovacia, despre care este vorba în articolul VIII [familii la care se raportează
realizat prin înţelegere, situaţia crime de război.” (Înţelegerea maghiaro-cehoslovacă asupra schimbului de populaţie,
slovacilor din Ungaria! [S]
1946]

6

7

Stabiliţi care sunt criteriile
apartenenţei la o minoritate
naţională, conform legii! Definiţi
care sunt asemănările și care
sunt deosebirile dintre noţiunea
de minoritate naţională și cea de
minoritate etnică! [R]

Stabiliţi cum se raportează
numărul celor care învaţă în
limba lor naţională, la proporţia
respectivei naţionalităţi! Dezvăluiţi ce modificări se pot observa
în numărul celor care învaţă în
limba naţionalităţii, pe tipuri de
școli! Explicaţi în ce fel se modifică
această proporţie în rândul celor
care învaţă în limba naţionalităţii!
Definiţi care pot fi motivele diferenţei numerice! [R]

8
Instituţie
Pedagogi
germană
slovacă
croată
română
sârbă
slovenă
alte naţionalităţi
Total elevi
Dintre aceştia: învăţământ cu
predare în limba naţionalităţilor
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„§68.(1) Minorităţile naţionale și etnice care trăiesc în
Republica Ungară sunt părtașe ale puterii poporului:
sunt factori componenţi ai statului.
(2) Republica Ungară apără minorităţile naţionale și
etnice. Le asigură participarea la viaţa publică, îngrijirea
propriei culturi, folosirea limbii materne, învăţământ în limba maternă, dreptul la
folosirea numelui în propria limbă.
(3) Legile Republicii Ungare asigură reprezentarea minorităţilor naţionale și
etnice care trăiesc pe teritoriul ţării.
(4) Minorităţile naţionale și etnice pot înfiinţa autoguvernări locale și pe ţară.
(5) Pentru adoptarea legii privind drepturile minorităţilor naţionale și etnice
este necesar votul a două treimi dintre deputaţii prezenţi ai Adunării Ţării.”
(Din Constituţia Republicii Ungare)
SITUAŢIA
NAŢIONALITĂŢILOR ÎN
UNGARIA DE AZI

„[este considerată minoritate naţională] un grup populaţional care este încetăţenit de cel puţin un secol pe teritoriul Republicii Ungare și care, în raport cu
populaţia ţării, este în minoritate numerică; membrii săi sunt cetăţeni maghiari,
însă propria limbă, cultură și tradiţii îi deosebesc de restul populaţiei; acest grup
dispune de o asemenea conștiinţă a apartenenţei care se îndreaptă spre păstrarea
acestei culturi și tradiţii, respectiv spre exprimarea și apărarea intereselor acestor
comunităţi formate istoricește.
În Ungaria, sunt calificate drept grupări de popoare încetăţenite naţionalităţile:
armeană, bulgară, croată, germană, greacă, poloneză, română, rromă, rutenă, sârbă,
slovacă, slovenă și ucraineană.” (Din legea LXXXVII din anul 1993)

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU NAŢIONALITĂŢI, 1990/2000
Grădiniţe
Şcoli generale
406
395
1 039
1 461
învăţând în limba naţionalităţii de mai jos
14 141
46 254
3 050
4 424
1 388
2 526
547
1 198
181
275
112
116
373
220
19 792
55 013
2 300

1 760

Şcoli medii
23
–
1 978
118
219
257
126
9
118
2 825
1 839

10/2/07 10:50:29 PM

V. Avantajele şi grijile lumii globale
„Pe parcursul executării ordinelor emise în legătură cu
constituirea companiilor militare de muncă pentru rromi,
având nr.17540/1944/VII. dat de către domnul ministru de interne, cu ocazia raziei
ţinute în data de 15 septembrie a.c., am luat în pază 73 indivizi de origine rromă
la Košice, cu scopul încorporării în compania de muncă.” (Din raportul căpităniei
de poliţie din Košice)
ETNIA RROMĂ

„Știam că îi prigonesc și pe ţigani. Evreii erau pe terminate, veneau ţiganii. Dar
nimeni nu a ridicat cuvântul împotrivă, că nu e voie. Acasă strigau la noi ţigan
împuţit, și evreu puturos. Așa niște copii mucoși. Aici unde stă farmacia, era o
prăvălie. Șeful de magazin era evreu. Asta putea fi prin patruzeci și trei. Două
copile mucoase veneau după noi și cântau: un rabin, doi rabini (…) Îi scuipau pe
prag și pe geamuri. (…)
Pe mine m-au prins pe tren. Puteam fi de vreo șaisprezece ani. Asta era deja
spre toamnă. Deja credeam că s-a terminat războiul. Nu-i așa, nici ziar, nici radio,
nici nimic. Cine discută cu noi, ţiganii. Păi nimeni. Nici nu mai știu, mergeam
la Szombathely sau Komárom, m-au coborât de pe tren, m-au dus la Körmend,
apoi la Komárom. Familia mea de acolo știa că cine nu mergea acasă în două zile,
despre acela se putea ști că l-au dus.
(…) Au murit mai acătării ca mine. Cei pe care i-au dus la Dachau și la Auschwitz.
(…) Trei săptămâni am fost acolo [la Komárom]. Acolo mi-a murit vărul. Era bolnav,
iar mâncare nu dădeau. (…)” (Din amintirile lui Vajda Rozália)
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Stabiliţi pe ce bază calificau
pe cineva drept ţigan în timpul holocaustului! Ce nedreptăţi
a suferit etnia rromă maghiară în
această perioadă! Precizaţi soarta
cui au împărtășit-o ţiganii! Cum
se raporta populaţia la evrei și
ţigani! [R]

9

10
11

Monumentul victimelor holocaustului din
rândul ţiganilor, construit la Nyíregyháza

12

Plasarea teritorială a rromilor în Ungaria
peste 10%
5 – 9,99%
3 – 4,99%
1 – 2,99%
0 – 0,99%

GRADUL DE ŞCOLARIZARE AL RROMILOR, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN PROCENTE,
ÎN ANUL 1971
1–7
8 clase
Bacalaureat
Facultate
Vârsta
0 clase
clase
14–19
8,7
69,0
21,4
0,2
0,0
20–29
21,2
66,0
23,6
1,5
0,4
30–39
46,6
45,0
7,8
0,4
0,1
40–49
47,4
46,5
4,0
0,2
0,2
50–59
52,4
46,3
1,3
0,0
0,0
60–69
71,0
26,8
2,2
0,0
0,0
70–
68,0
30,4
1,6
0,0
0,0
Total
35,9
51,3
12,1
0,5
0,2

Vârsta
14–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–
Total

Stabiliţi particularităţile plasării teritoriale a etniei rrome! Evidenţiaţi ce caracteristici
economico-sociale au aceste teritorii! [R]

13
Stabiliţi ce schimbări se pot
constata în privinţa gradului
de școlarizare al rromilor între
1900 și 1993! Dezvăluiţi ce tendinţe anterioare au continuat și
ce tendinţe noi au apărut! Prezentaţi schimbările survenite în
decursul secolului XX, în ceea ce
privește situaţia învăţământului
la rromi! [S]

GRADUL DE ŞCOLARIZARE AL RROMILOR, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, ÎN PROCENTE, ÎN ANUL 1993
Şcoală
Şcoală pentru
Liceu cu profil sau
superioară sau
0 clase
1–7 clase
8 clase
muncitori calificaţi sau
liceu teoretic
universitate
şcoală profesională
1,5
32,4
55,3
10,4
0,4
0,0
1,7
22,4
59,7
14,5
1,7
0,0
4,6
32,5
47,4
12,5
2,5
0,3
10,1
39,7
40,8
7,4
1,4
0,6
32,0
42,3
20,5
3,7
1,4
0,2
39,6
51,2
6,4
2,1
0,4
0,4
50,9
40,2
7,8
1,0
0,0
0,0
9,4
32,8
45,6
10,4
0,2
0,2
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15
Sexul
Bărbaţi
Femei
Total

RATA ŞOMAJULUI ÎN RÂNDUL POPULAŢIEI ACTIVE
Calificare pentru anul 1993 de la
Recensământul din anul 1990
Oficiul Central pt. Statistică (KSH)
Ţigani
Populaţia ţării
naţionalitate
limbă maternă Populaţia ţării (%) Populaţia de etnie
rromă (%)
(%)
populaţie (%)
20,6
20,3
3,3
38,6
12,6
20,5
20,6
2,0
30,3
9,4
20,6
20,4
2,7
35,6
11,2

Puncte de vedere

Stabiliţi ce anume caracterizează situaţia etniei rrome pe piaţa muncii! Explicaţi la ce anume se reduce situaţia lor! [R]

16

17

18

În înţelesul concepţiei civic-umaniste, toată lumea își poate hotărî propria identitate, adică de fapt, cărei
minorităţi naţionale și etnice îi aparţine. Nimeni nu are dreptul că pe baza unor semne exterioare, sau a altor
semne să încadreze pe cineva în vreun grup sau să înfiereze apartenenţa la un grup a vreunei persoane. În
același timp, există cazuri când pot deveni necesare – nu descompuse pe persoană – aprecieri. Oare se pot
evita – cunoscând furturile istorice iscate de chestiunea minorităţilor – temerile reale? Să examinăm problema
în legătură cu etnia rromă.
Raportaţi definiţiile date termenului de rrom, formulate
de către Csongor Anna! Determinaţi conceptul de identitate cu
ajutorul textului! De ce este greu,
conform autorilor Ladányi-Szelényi, să se aleagă între definiţii?
După concepţia umanist-civică,
cine poate hotărî, privitor la un
om, cărei etnii îi aparţine! [C]

„Cine e ţigan?
După Csongor Anna se obișnuiește ca ţigănimea să fie privită ca etnie, naţionalitate, formaţiune etnosocială dispunând de o identitate culturală independentă. E
privită ca o pătură socială care, nedispunând de cultură, a ajuns în situaţie periferică.
În același timp, autorii Ladányi-Szelényi stabilesc că este imposibil de hotărât care
definiţie e cea mai bună: când este aleasă cea adevărată, se alcătuiește în același
timp și o judecată politico-ideologică. În orice caz, la pornirea unei anchete, la
elaborarea de programe și proiecte de legi, trebuie luată o decizie.
Interesant este că nici una dintre investigaţii nu a folosit autocalificarea ca
metodă posibilă pentru a decide dacă persoana întrebată este rrom sau nu este
rrom, deși conform punctului de vedere umanist al drepturilor omului individul și
numai individul are dreptul de a se încadra pe sine.” (Fiáth Titanilla: Învăţământul
școlar general al populaţiei rroma din Ungaria)

„Dacă poporul înseamnă un grup de bărbaţi, de femei și copii cu limbă și cultură
independentă, respectiv cu semne etnice comune, prin care este ușor de deosebit
de vecinii săi, atunci trebuie să spunem: a trecut mult timp de când ţiganii de
odinioară au putut fi numiţi popor. Acesta, în decursul secolelor, a devenit de mai
multe feluri, precum și semnificaţia care aderă la denumirea de »ţigan« și care,
evident, nu urmează gustul propriu al ţiganilor. Acest cuvânt este acel nume al lor
(mai exact unul dintre numele lor) pe care lumea exterioară l-a agăţat pe ei.
Confuzia legată de denumire s-a adâncit în mod deosebit în secolul XX. Iniţial,
denumirea »ţigan« avea conotaţie [însemnătate comună] etnică clar sesizabilă.
Oxford English Dictionary (ediţia a doua, 1989) încă și astăzi dă astfel prima
În Germania nazistă, ţiganii au fost luaţi în definiţie a cuvântului:
strictă evidenţă
»gipsy, gypsy, (…) membru al unui grup etnic migrator, de origine indiană
(numindu-se
pe sine romani), care a apărut prima oară la începutul secolului XVI
Definiţi pe ce bază s-a putut
efectua luarea în evidenţă! în Marea Britanie. Atunci s-a crezut că sunt originari din Egipt. Au pielea închisă,
strălucitoare, părul negru. Trăiesc din împletitul coșurilor, comerţul cu cai, ghicitul
[R]
viitorului etc., și de la început sunt acompaniaţi de o anumită antipatie din cauza
obiceiurilor și felului de viaţă nomad. Limba lor (limba romani) este un dialect hindi
Care sunt, conform autorului,
mult deformat, pe care îl combină cu cuvinte a numeroase limbi europene«.
criteriile apartenenţei la „poPe lângă aceasta, cuvântul este folosit și în sens mai larg în continuare. În zilele noaspor”! Stabiliţi care componentă nu
tre,
el se aplică, fără prea multă selecţie, membrilor populaţiei ce duc o viaţă nomadă,
se poate aplica pentru majoritatea
nu
neapărat
vagabonzi. În același timp, în locul denumirii de »ţigan« (din cauza înţelepopoarelor! Relevaţi ce problemă
vede autorul în definirea ideii sului evident defăimător) în interiorul și exteriorul comunităţii în discuţie, s-a răspândit
de rrom! Care sunt trăsăturile marcajul de »migrator«, cu care ne întâlnim în mai multe limbi.” (Sir Angus Fraser: Ţiganii)
individuale caracteristice rromilor! [O]

19

Ţigani
Nu se pot decide
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Comparaţi constatările lui Fraser și Fiáth Titanilla cu datele tabelului! [R]

PROPORŢIA POPULAŢIEI DE ETNIE RROMĂ ÎN CADRUL POPULAŢIEI TOTALE
CONFORM DIFERITELOR STATISTICI
Kemény-HavasExaminarea panel
Oficiul Central
Szelényi-Treiman,
Kertesi, 1993Sonda Ipsos, 1996
de gospodării
pentru Statistică,
1993
1994
casnice, 1992
1993
3,1
3,9
3,9
4,69
6,6
9,1
0,8
1,2
–
2,2
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47. Situaţia maghiarilor ajunşi în minoritate în secolul al XX-lea
SITUAŢIA DE DUPĂ TRIANON Înainte de Primul Război Mondial – cu excepţia emigranţilor ceangăi din
Moldova – majoritatea decisivă a populaţiei maghiare
locuia în Ungaria. După ce, la trasarea frontierelor de la
Trianon, nu s-au urmărit frontierele etnice, o treime
din populaţia maghiară (trei milioane de oameni) a fost
silită la o soartă minoritară. Jumătate dintre aceștia trăiau
în imediata vecinătate a graniţei maghiare. Secuimea
alcătuia un bloc etnic semnificativ, iar partea rămasă
trăia în amestec cu populaţia majoritară, în multe cazuri,
se concentra în orașe.
Statele succesorale, întrucât tindeau spre formarea
unor state naţionale omogene, în bună parte, au eludat
dispoziţiile Sistemului de pace de la Versailles, legate
de protecţia minorităţilor. Treptat, au redus reţeaua
școlară maghiară, încercând să împiedice afirmarea
maghiarilor în administraţia publică locală. Făcând
abstracţie de Austria – unde numărul maghiarilor era
infim – prin politica de colonizare blocurile maghiare
unitare de lângă frontieră au fost inevitabil influenţate de acest aspect. Chiar și la împărţirea de pământ
care a urmat războiului, au fost validate punctele de
vedere naţionale. Ca urmare a schimbării de putere,
mai apoi a oprimării, aproape patru sute de mii de
maghiari s-au refugiat din locul de domiciliu în Ungaria
(s-au repatriat). În urma acestei politici și a asimilării
– pornite mai ales în orașe – în statele succesorale a
început scăderea proporţiei maghiarilor.
O parte însemnată dintre cei repatriaţi erau intelectuali, ceea ce îngreuna organizarea culturală și politică
a minorităţilor maghiare rămase pe loc. Greutăţile erau
accentuate de faptul că, prin transformarea sistemului
de învăţământ, scădea tot mai mult numărul intelectualităţii substitutoare. Cu toate acestea, în anii ’20,
s-a desfășurat o vie viaţă literară, mai ales în cadrul
celei mai numeroase minorităţi, ca de pildă cea din
Transilvania (Tamási Áron, Áprily Lajos, Kós Károly).
Autoorganizarea era susţinută și de faptul că marii proprietari de pământ, ţăranii și cetăţenii dispuneau și
pe mai departe de venituri importante, putând astfel
sprijini o serie de organizaţii. Un rol foarte important l-au
avut bisericile care, prin averea și fundaţiile lor, puteau
susţine școlile maghiare rămase, iar prin organizaţia lor,
puteau asigura fundalul mișcării naţionale.
Între cele două războaie mondiale, cu excepţia
Cehoslovaciei care păstra democraţia burgheză, în
statele succesorale construind structuri dictatoriale
s-au înrăutăţit condiţiile existenţei ca naţionalitate:
s-a întărit naţionalismul și au fost îngrădite libertăţile
politice.

au căzut victime unui tratament inuman. Populaţa
evreiască maghiară era expusă prigoanei în statele
succesorale, atât pentru apartenenţa la etnia maghiară,
cât și pentru religia mozaică. De aceea, grupuri mari
de oameni s-au refugiat în Ungaria; dar și de aici evreii
au fost deportaţi, iar majoritatea lor a fost nimicită.
La sfârșitul conflagraţiei mondiale, respectiv în
anii ce au urmat, populaţia maghiară minoritară a
suferit o pierdere uriașă. Partizanii sârbi, întorși de
partea trupelor sovietice, în spaţiul Ungariei de Sud,
au scos în hotarul satelor și au ucis în jur de 20 000
locuitori civili – numărul exact este incert din cauza
tăcerii și a fricii. În Transilvania, așa-zișii gardiști-Maniu au atacat o serie de sate. Din cauza vărsărilor de
sânge, armata sovietică a scos administraţia publică
românească din Transilvania de Nord și din Secuime
introducând o conducere sprijinită pe populaţia locală.
În Ucraina Subcarpatică, alipită la Uniunea Sovietică,
au fost deportaţi pe toţi bărbaţii maturi (între 14-55 ani),
astfel că aproape douăzeci de mii și-au găsit moartea
în lagărele de muncă. Cehoslovacia, care dorea să se
elibereze de naţionalităţile sale, a asociat populaţiei
maghiare o vină colectivă (programul de la Košice al
președintelui Beneš, 1946); maghiarilor li s-a refuzat
cetăţenia, încercându-se îndepărtarea tuturor maghiarilor – asemănător celor trei milioane de germani. Marile
puteri nu și-au dat aprobarea pentru acest fapt, dar
prin intermediul înţelegerii forţate asupra schimbului
de populaţie, au expulzat zeci de mii de oameni din
Ungaria de Nord. Au fost mutaţi aproape patruzeci de
mii de maghiari în Cehia, în locul germanilor evacuaţi.

PERIOADA SOCIALISMULUI Edificarea regimurilor
socialiste pe de o parte a ușurat situaţia naţionalităţilor,
întrucât s-au încheiat prigoanele de după războiul mondial. Pe de altă parte, maghiarii minoritari – asemenea
majorităţii – au devenit aserviţi în faţa statului, pentru
că li s-a lichidat averea, organizaţiile civile și, totodată,
li s-au îngrădit puternic și bisericile care le-au servit ca
sprijin. Sub îndrumarea partidului-stat, ei au beneficiat
de școli, de editări de cărţi, respectiv de propria viaţă
literară, însă în măsură limitată. În același timp, statelor
li s-a deschis o posibilitate mai mare către asimilarea
forţată. În afara Ungariei, în ţările socialiste, partidele
comuniste au avut un caracter puternic naţionalist,
folosindu-și intens întreaga putere și influenţă.
Situaţia minorităţilor era diferită de la ţară la ţară.
În Iugoslavia lui Tito, autonomia din Voivodina și
atmosfera – comparativ cu celelalte state socialiste –
mai liberă, a creat condiţii relativ favorabile. În România,
mulţumită încheierii păcii, maghiarii au primit largi
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ȘI URMĂRILE SALE drepturi în învăţământ, ba chiar mai mult, în istoria
Ca urmare a schimbărilor teritoriale, parte însemnată populaţiei maghiare minoritare, numai în Secuime s-a
a maghiarilor minoritari a ajuns din nou în compo- realizat autonomia teritorială maghiară (Regiunea
nenţa Ungariei. Dintre cei care trăiau în continuare ca Mureș Autonomă Maghiară). De la mijlocul anilor șaiminoritate, în jur de două sute de mii, s-au refugiat zeci, după schimbarea de direcţie în sens naţionalist
în Ungaria și, în proporţie asemănătoare, au făcut și a secretarului general Nicolae Ceaușescu, acestora li
alte naţionalităţi, plecând în afara hotarelor ţării. Atât s-au lichidat instituţiile în măsură tot mai mare. În aceste
pe teritoriile anexate din nou, cât și pe cele rămase în condiţii, s-a început o politică de așezare, s-a elaborat
componenţa statelor succesorale, oprimarea naţiona- o concepţie de dezvoltare a așezărilor care ar fi rezullă creștea. Naţionalităţile, obligate la serviciul militar, tat lichidarea majorităţii satelor maghiare (pentru
au fost convocate la serviciul de muncă (obligatorie), executarea „distrugerii satelor” nu a mai fost timp). În
unde au ajuns în condiţii umilitoare, astfel că mulţi Cehoslovacia, minoritatea maghiară și-a recâștigat
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încet încrederea în sine, după ce vreme îndelungată
sute de mii nu au îndrăznit să se declare maghiari.
DUPĂ SCHIMBAREA DE REGIM După schimbarea de
regim, situaţia minorităţilor s-a îmbunătăţit din punct
de vedere politic, căci introducerea libertăţilor cetăţenești, restabilirea proprietăţii private și creșterea
rolului bisericilor au avut un cuvânt înspre această
direcţie. Minorităţile maghiare au și folosit posibilităţile
dobândite, astfel că și-au creat partide și organizaţii
care le-au reprezentat mai eficient interesele.
În același timp, transformarea produsă a adus la
suprafaţă, în mai multe locuri, naţionalismul și contradicţiile etnice. Atitudinea antimaghiară manifestată de către partidele extremiste, apărute pretutindeni,
reprezenta de asemenea un pericol. În perioada tran-

ziţiei politice, în România și în Iugoslavia, au existat
intervenţii sângeroase cu tentă antimaghiară (de
exemplu, momentul Târgu Mureș din anul 1990). Fenomenul de migraţie din rândul minorităţilor spre
Ungaria și spre alte ţări se accentuează datorită regresului economic.
O schimbare deosebit de pozitivă a constituit-o aderarea zonei la Uniunea Europeană, care dă și speranţa
rezolvării problemei naţionale. Alături de Ungaria,
Slovacia a devenit și ea membră a Uniunii iar, în 2007
a aderat România și Bulgaria. Graniţele devin astfel
simbolice, iar populaţia maghiară minoritară, în acest
fel, devine părtașă a libertăţilor care sunt pretinse
de către Uniune. Ridicarea, pe plan politic și naţional, a minorităţii maghiare din celelalte state (Serbia,
Ucraina) va fi posibilă odată cu aderarea acestora la UE.

Arhiva
1

„Cealaltă măsură a cehoslovacilor, care leza pe maghiari, a
fost colonizarea cehilor în judeţele fostei Slovacii locuite de
maghiari. Marile proprietăţi de pământuri, în loc să fie împărţite între populaţia locală – așa precum a făcut-o reforma agrară în mod corect în
judeţele slovace – aici nu s-a întâmplat așa. Pământurile marilor proprietăţi au fost
vândute ţăranilor slovaci și moravi, care au sosit ca și coloniști în aceste regiuni, astfel
că, în aceste condiţii, ţăranii săraci locali au fost înlăturaţi de la sperata proprietate
personală. Aceasta însă a trezit un puternic sentiment împotriva slovacilor colonizaţi,
iar populaţia locală abia aștepta momentul în care îi va putea alunga pe intruși. (…)
Firește, recunosc, au existat și câteva comune maghiare unde nu au fost colonizaţi
cehoslovaci, iar în aceste sate ţăranii săraci maghiari s-au bucurat de avantajele
reformei agrare”. (Esterházy Lujza: Inimi împotriva curentului)
SITUAŢIA DE DUPĂ
TRIANON

Pentru atingerea căror ţeluri
a folosit, în continuare, Cehoslovacia împărţirea pământului?
Definiţi ce pericole vedea contesa
în aceasta! [R]

Caracterizaţi, pe baza izvorului, situaţia învăţământului!
Stabiliţi care sunt procesele pozitive și negative! [O]

„Scopul colonizării din partea guvernului de la Praga era slovacizarea treptată
a teritoriilor maghiare. Această politică a fost iniţiată de un grup al tinerilor cercetători etnografi și filologi, spunând că „în regiunea sud-slovacă, mai demult, au
trăit slovaci care, de-a lungul secolelor, s-au maghiarizat, deci politica cehoslovacă
trebuie să se străduiască, să re-slovacizeze regiunea”.
Pentru coloniștii veniţi în număr mare, Liga Slovacă a ridicat în aceste regiuni
maghiare școli slovace. Liga Slovacă nu s-a mulţumit să ofere educaţie pentru copiii coloniștilor, ci căuta să atragă și pe copiii maghiari în procesul de învăţământ,
prin împărţirea de rechizite gratuite, cărţi și haine. (…)
Responsabilii (…) vorbeau cu mândrie despre acea »admirabilă mărinimie, cu
care au donat școli în număr mare pentru minoritatea maghiară«. Aici însă trebuie
să ne oprim un moment, întrucât cuvântul donaţie nu întocmai acoperă adevărul.
Populaţia maghiară, în regimul anterior, dispunea de școli pentru toate nivelurile de învăţământ. Era vorba mai mult de faptul că ne-au lăsat o parte a școlilor
elementare și medii, însă ne-au lipsit de universitatea maghiară de la Bratislava.
(…)”(Esterházy Lujza: Inimi împotriva curentului)

Despre ce problemă a existenţei minoritare vorbește
sursa! Dezbateţi în legătură cu
formele de atitudine amintite de
către autor! [O]

„În ziua recensământului, m-am putut convinge și eu despre faptul că această
precauţie era justificată. Comisia care a făcut conscrierea locuitorilor casei noastre
a vrut să-l înscrie pe copilul de un an al fratelui meu mai mare, János, ca slovac. A
trebuit să-mi folosesc toată forţa ca pe acest copilaș, care încă nu știa să vorbească,
să nu-l înscrie ca slovac.
S-au întâmplat numeroase cazuri asemănătoare, comisiile de conscriere în acest
fel încercau să micșoreze numărul maghiarilor. Aceasta, mai mult sau mai puţin,
le-a și reușit cu atât mai mult că temându-și existenţa, mulţi, nu au îndrăznit să
se confrunte cu recenzorii, cum am făcut-o eu.” (Esterházy Lujza: Inimi împotriva
curentului. Despre recensământul din 1930)

2

3
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MODIFICĂRILE COMPONENŢEI ETNICE A TERITORIILOR ANEXATE CEHOSLOVACIEI ÎN ANUL 1920
Maghiari
Slovaci
Germani
Populaţia
Anul
numărul
numărul
numărul
totală
%
%
%
locuitorilor
locuitorilor
locuitorilor
1910
885
30,6
1676
57,5
197
6,8
2916
1950
354
10,2
3077
87,0
–
–
3442
1961
517
12,4
3560
85,3
6
0,1
4174
1980
559
11,2
4317
86,5
3
0,0
4991
1991
567
10,8
4512
85,1
6
0,1
5269

Anul
1910
1921
1930
1941
1959
1970
1989

Anul
1910
1920
1930
1941
1948
1956
1966
1977
1992

MODIFICĂRILE SURVENITE ÎN COMPONENŢA ETNICĂ A UCRAINEI SUBCARPATICE
Maghiari
Ruteni
Ruşi
numărul
numărul
numărul
%
%
%
locuitorilor
locuitorilor
locuitorilor
185
30,6
310
62,0
111
17,3
109
15,4
245
28,8
520
61,0
146
15,6
154
14,6
156
12,3
976
78,0
50
4,0
MODIFICĂRILE COMPONENŢEI ETNICE A TERITORIILOR ANEXATE ROMÂNIEI ÎN 1920
Români
Maghiari
Germani
numărul
numărul
numărul
%
%
%
locuitorilor
locuitorilor
locuitorilor
2820
53,8
1660
31,6
560
10,2
2820
53,2
1660
32,5
560
10,6
3230
58,2
1480
26,7
540
9,7
3340
56,6
1700
28,9
540
9,0
3750
65,1
1480
25,7
330
5,8
4080
65,3
1610
25,9
370
5,9
4560
68,0
1600
23,9
370
5,6
5320
70,9
1650
22,0
320
4,3
5670
73,6
1590
20,7
130
1,7

Anul
1910
1921
1953
1971
1991

MODIFICĂRILE SURVENITE ÎN COMPONENŢA ETNICĂ A VOIVODINEI
Maghiari
Germani
Sârbi
numărul
numărul
numărul
%
%
locuitorilor
locuitorilor
locuitorilor
417
31,5
289
22,1
379
371
27,2
317
23,6
502
436
25,5
35
2,0
1051
424
21,7
7
0,4
1089
341
16,9
3
0,2
1151

Examinaţi proporţiile tuturor reperelor,
de pe toate cele cinci teritorii! Evidenţiaţi
ce tendinţe s-au afirmat în decursul secolului!
Analizaţi și comparaţi procesele unor epoci și
ale unor regiuni! [C]
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5
Populaţie
totală
600
734
852
920
1057
1252

6
Populaţie
totală
5250
5250
5540
5910
5760
6230
6720
7500
7710

7
%
29,0
37,3
61,4
55,8
57,2

MODIFICAREA NUMĂRULUI POPULAŢIEI
ŞI AL PROCENTULUI MAGHIARIMII ÎN REGIUNEA BURGENLAND
DIN AUSTRIA
Numărul locuitorilor
%
Anul
(pe 1000 de persoane
1920
24,8
8,4
1923
15,2
5,3
1934
10,4
3,5
1951
5,2
1,9
1961
5,6
2,1
1971
5,6
2,1
1981
4,1
1,5
1991
6,7
2,0
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9

Definiţi pe ce bază se ia
proprietatea de la unii și se
dă altora! Precizaţi între ce problematici face legături ordinul!
Explicaţi care poate fi scopul
asocierilor de mai sus! [O]

„Despre confiscarea și urgenta împărţire a averii agricole
a germanilor, a maghiarilor precum și a trădătorilor și
dușmanilor naţiunii cehe și slovace.
Satisfăcând revendicarea agricultorilor și a jelerilor cehi și slovaci privind executarea consecventă a unei noi reforme agrare, străduindu-ne ca să luăm o dată
pentru totdeauna pământul ceh și slovac din mâna proprietarilor străini, germani
și maghiari, precum și din mâna trădătorilor republicii, la propunerea guvernului
ordon să-l dăm în mâna ţărănimii și a jelerilor cehi și slovaci” (Din ordinul președintelui Beneš, 1945)
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
ȘI URMĂRILE SALE

10

Comparaţi evenimentul care
se poate vedea pe ilustraţie
cu textul înţelegerii slovaco-maghiare, cu privire la schimbul de
populaţie! [R]

„Nici un fel de înţelegere internaţională nu apără drepturile
minorităţilor naţionale. Tratatele de pace le-au intercalat, ca
de la sine înţelese, printre drepturile individuale. (…)
Conform unor date autentice, unor plângeri ce pot fi controlate, o populaţie
numărând mai multe sute de mii, mai mult, milioane de suflete, nu are universitate
în limbă proprie, respectiv dacă a avut, aceea a fost desfiinţată. Nu are asemenea
școală superioară și, în curând, nu va avea școală medie în limba sa maternă, pentru că pe cea care a existat și așa o specializează. Învăţământul decurge în limba
statului, cu urmarea că tânărul minoritar nu poate învăţa meserie pe limba lui;
deci nu poate deveni muncitor la mașină, mânuitor de mașini, numai salahor. Cea
mai mare minoritate naţională a Europei este de limbă maternă maghiară, circa
17-18 procente din întregul de douăzeci de milioane [România]. (…)
Despre blestemele soartei de minoritar nici nu vine vorba. La Cluj, sunt 17 mii
de maghiari. Dar acolo, nu este numit nici un medic maghiar. Astfel, îngrijirea
medicală a populaţiei este, de fapt, la nivel african. Despre boala noastră ne putem
sfătui cu adevărat numai în limba maternă.
Des întâlnită – respectiv tot mai adesea se poate enumera – gafă pedagogică,
este aceea că, în manualele de limbă proprie, copiii deja în școli primare învaţă
lecţii – contrar realităţii – despre propriii străbuni ca despre niște barbari năvălitori, iar despre capodoperele arhitecturale realizate de strămoși, ca despre tot
atâtea corpuri delicte. Și mai ascuţită este aberaţia pedagogică atunci când copiii
fac cunoștinţă deja cu abecedarul nu în limba proprie. Dintre copiii minorităţii
naţionale cu cel mai mare număr din Europa, mai mult de douăzeci de procente
sunt în această situaţie. În parte, deja din »voinţa« părinţilor: cine nu și-ar scoate
copilul, dacă există o posibilitate, din asemenea soartă aproape ca un apartheid?
Pe meleaguri întinse, dispare intelectualitatea minoritară, aceasta până când, întrun lung șir de orașe încetează orice activitate a culturii minoritare.
Aceasta înseamnă nu numai prejudiciere minoritară și naţională, ci și a drepturilor omului.” (Din articolul lui Illyés Gyula apărut în Magyar Nemzet [Naţiunea
maghiară] 1977, numerele de Crăciun și de Anul Nou)
PERIOADA
SOCIALISMULUI

11

12

Maghiari evacuaţi din Slovacia

Castelul Bonczida din Transilvania, domiciliul de odinioară a lui Ady Endre și Csinszka.
Azi Muzeul memorial Octavian Goga.
Ce probleme ridică în zonă
lupta pentru „trecutul istoric”? [O]

Ce probleme dezvăluie Illyés? Asupra căror procese
culturale atrage atenţia? Cum a
putut influenţa procesul de mai
sus mobilitatea socială a maghiarimii minoritare? [R]
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Editura Kriterion din România a
editat mii de cărţi, în număr mare de
exemplare, printre ele literatura maghiară
transilvăneană

13

Apreciaţi crearea Editurii
Kriterion! Specificaţi cum
influenţează activitatea de sprijin
și control a regimurilor comuniste
viaţa minorităţilor! [O]

Articolul a apărut (cu câteva zile înaintea predării Sfintei Coroane), dar cartea
scrisă despre această problemă (Ungaria și naţionalitatea. Editura Magvető) a fost
doar tipărită și nu a fost difuzată. Din motivul acestui caz s-a stricat relaţia dintre
Illyés și conducerea partidului. „Le pare rău că, prin noua ordine socială victorioasă,
domnia domnilor s-a terminat (…) ca dușman al clasei muncitoare, ajunge acolo
ca (…) să evoce din nou devizele propovăduitoare de ură și sânge ale naţionalismului revanșist și ale șovinismului (…) cum că roata istoriei se întoarce, poate
eventual, până la zdrobirea pe roată a lui Horia (…) berbecul de luptă și omul ca
și providenţial al cercurilor fasciste ale emigraţiei maghiare. (…).” (Cuvinte-titlu
din reacţia academicianului Mihnea Gheorghiu)

14
Stabiliţi cum califică Gheorghiu
intervenţia lui Illyés! Precizaţi
cu ce dorește să confunde critica
îndreptăţită! Deduceţi, din text,
asupra împrejurărilor de trai ale
minorităţilor timpului! [R]

15

Manifestaţia din 1988 de la Budapesta,
împotriva distrugerii satelor în România.
În ultima perioadă a dominaţiei
conducătorului român de partid comunist,
Nicolae Ceaușescu, naţionalismul de
stat a avut în plan dărâmarea satelor,
fapt pentru care – în parte mulţumită
protestului internaţional – nu i-a mai
rămas timp.
Stabiliţi ce numeroși factori
diverși au făcut posibil ca, în
Budapesta, să aibă loc o manifestaţie a zeci de mii de participanţi
împotriva acestui plan brutal!
Oare ce influenţă au putut avea
evenimentele din Budapesta asupra populaţiei maghiare care trăia în minoritate? [R]

Tort4_roman 149-272korr 2jav.indd 263

10/2/07 10:50:41 PM

Puncte de vedere

264 / V. Avantajele şi grijile lumii globale
Contele Esterházy János (1901-1957) a fost o figură proeminentă a maghiarimii ajunsă în minoritate. Aparţinea
acelor puţini, care reprezentau și mărturiseau, în toate împrejurările împăcarea, toleranţa și democraţia.
După împărţirea pământului (1920), s-a ocupat de gospodărirea pe cele 500 iugăre cadastrale ale familiei, rămase din
cele 5000, apoi s-a angrenat în viaţa politică minoritară a maghiarimii, devenind unul din conducătorii acesteia. Ducând
o politică consecvent antifascistă și anticomunistă, pe timpul dezagregării Cehoslovaciei, s-a ţinut departe de naziști.
După Primul arbitraj de la Viena, a rămas în Slovacia, ca și conducător al maghiarilor de acolo, care erau în scădere. A
rămas fidel principiilor sale chiar și în atmosfera ce tindea spre fascism. În anul 1944, cei din gruparea „Crucilor cu săgeţi”
l-au arestat pentru scurt timp, iar mai apoi l-a căutat Gestapoul. În fine, l-au arestat autorităţile cehoslovace în reorganizare. A fost predat armatei sovietice, care l-a deportat pentru că în vina colectivă a maghiarilor persoana lui Esterházy
nu ar fi încăput. Autorităţile sovietice l-au condamnat, în anul 1946, la 10 ani de muncă silnică, tribunalul cehoslovac
l-a condamnat și el, la moarte pentru trădare de ţară (colaborare cu fasciștii). Sovieticii l-au extrădat Cehoslovaciei
în anul 1949, unde pedeapsa sa a fost transformată în închisoare pe viaţă, iar mai apoi pe 25 de ani. A murit într-o
închisoare din Cehoslovacia, din cauza tuberculozei contractată în Uniunea Sovietică. Slovacia l-a reabilitat în anul 1993.

16

17

Formulaţi în ce fel a luat
atitudine Esterházy János
în problema referitoare la soarta
minorităţii evreiești! La ce fel
de puncte de vedere, respectiv
la ce idei și-a raportat el atitudinea! Comparaţi amintirea lui
Esterházy János și ale surorii
sale Lujza! [C]

18

„János m-a vizitat la clinică și a adus vestea conform căreia Hitler l-a somat pe
președintele Tito să ordone deportarea tuturor evreilor din Slovacia în lagăre de
concentrare din Germania. »Slovacia trebuie scăpată total de evrei« – a declarat
Hitler și a adăugat – »dacă Slovacia refuză asta, din partea mea se poate aștepta
la ce e mai rău«.
Guvernul slovac, înfricoșat, a elaborat îndată un proiect de lege, care ordona
deportarea evreilor în lagărele de muncă ale Reichului. Acest proiect a fost prezentat a doua zi pentru a fi votat în adunarea naţională slovacă. János, ca unic
reprezentant al Partidului Maghiar, a fost prezent la citirea proiectului de lege.
În ziua următoare votării, profesorul Sumbal și primul său asistent au intrat,
fâlfâind ziarul în camera mea de la clinică și m-au felicitat pentru curajul lui János.
Pentru că în ziar stătea scris:
»Toţi deputaţii adunării naţionale slovace au votat legea privitoare la deportarea evreilor, singur reprezentantul Partidului Maghiar, Esterházy János nu a
votat-o. «
Presa nazistă vărsa foc împotriva lui. Völkischer Beobachter a adus știrea cu litere
uriașe: Nur der Herr graf stimmte nicht mit. [Numai domnul conte nu a votat-o].
În decursul zilei, am aflat că János, după ce a declarat că de fapt, conștiinţa sa
creștină și democratică se opune categoric deportării evreilor, a părăsit demonstrativ sala Adunării Naţionale.
Populaţia maghiară a orașului era mândră de conducătorul său. Unul dintre
ei mi-a relatat că ofiţerii Wermachtului, care aveau repulsie faţă de dispoziţiile
naziste, și-au exprimat adânca admiraţie, spunând:
»Esterházy János este cel mai curajos om din Europa Centrală.«”
(Esterházy Lujza: Inimi împotriva curentului)
„Este un lucru rușinos ca o guvernare, al cărei președinte și prim-ministru se
declară a fi buni catolici, să-și deporteze în Germania populaţia evreiască. (…)
Ridică lagăre de concentrare în Slovacia, unde ţine captivi evrei și cehi fără vreo
procedură judecătorească.” (Esterházy János, 1942)
„János este acuzat [de autorităţile cehoslovace, în 1945], că timp de ani de zile
a muncit în interesul revizuirii Tratatului de Pace de la Trianon, iar prin aceasta a
contribuit la catastrofa din anul 1938 a statului cehoslovac. La interogarea operată
de către Comisia Naţională, János a recunoscut cu toată sinceritatea că totdeauna
a dorit revizuirea tratatului de la Trianon și a făcut totul în interesul ideii ca aceasta
să se reglementeze pe cale pașnică, tocmai pentru că îl simţea nedrept faţă de
Ungaria.” (Esterházy Lujza: Inimi împotriva curentului)

19

Stabiliţi ce părere avea despre revizie Esterházy János!
Relevaţi ce probleme au adus în
prin plan acuzatorii săi! [R]
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48. Transformări sociale în Ungaria secolului al XX-lea
DUPĂ PRIMUL RĂZBOI MONDIAL Războiul, iar mai
apoi schimbările teritoriale ce au urmat, au exercitat
o influenţă semnificativă asupra transformărilor societăţii maghiare. Ritmul proceselor de modernizare
declanșate în perioada dualismului (urbanizare,
creșterea importanţei păturilor de mijloc, ridicarea
nivelului cultural etc.), din cauza dezvoltării economice
mult încetinite, a ajuns să se stopeze. Caracteristic
societăţilor aglomerate, se trăia și pe mai departe
alăturat, formându-se o ierarhie socială aparte, adică
societatea de tip agrar de la sat, respectiv societatea în curs de industrializare de la oraș, aceasta cu
toate că separarea era în scădere.
Ţărănimea săracă, având proprietăţi foarte mici
sau neavând pământ deloc a rămas cel mai mare
grup al societăţii maghiare. Împrejurările de viaţă îi
erau determinate fundamental de sărăcie, astfel că
dintre cuceririle dezvoltării industriale ale epocii, prea
puţine ajungeau până la ea. Odată cu continuarea
existenţei marilor proprietăţi, continua să persiste și
servitorimea domenială în situaţie înfeudată.
În schimb, îmburghezirea straturilor ţărănești
de mijloc și cele bogate a continuat să avanseze.
Acest lucru îl exemplifică bine Partidul Independent al
Micilor Agrarieni (1930), pe care l-au înfiinţat și întreţinut gospodari ţărani (ca de exemplu Kovács Béla sau
Nagy Ferenc). Tot către acest proces indică și apariţia
scriitorilor poporaniști. Ei considerau ţărănimea ca
fiind un zălog al viitorului maghiar, iar mulţi dintre ei
erau de origine ţărănească (Szabó Pál, Veress Péter).
Pe culmea societăţii agrare stătea, în continuare,
aristocraţia, care ţi-a păstrat izolarea, puterea economică și influenţa politică. O schimbare a epocii este și o
oarecare pierdere de teren a aristocraţiei, în parte în faţa
capitalului industrial, în parte în faţa păturilor de mijloc.
Efectivul celui mai numeros grup al societăţii industriale, cel al muncitorimii a crescut în continuare. Din
cauza schimbărilor structurale ale industriei, a crescut
totodată proporţia celor necalificaţi și a femeilor.
Condiţiile generale de trai ale muncitorimii se deteriorau.
Măsurile sociale apărute în anii treizeci (extinderea asigurărilor, concediu plătit), respectiv încetarea
șomajului, au adus îmbunătăţiri în condiţiile de viaţă.
Mulţumită răspândirii cuceririlor tehnicii, chiar și în
cercul muncitorilor a devenit o practică răspândită
cinematograful, citirea ziarului sau excursia.
O schimbare importantă a fost și aceea că a crescut
ponderea păturilor de mijloc în interiorul societăţii.
În același timp, din punctul de vedere al situaţiei
materiale, al modului și al concepţiei de viaţă exista
și pe mai departe o mare diferenţă între clasa de
mijloc burgheză, pătura intelectuală-angajată și
proprietarii mijlocii. Ultimele două, se orientau și pe
mai departe după idealul gentry – ce devenea tot
mai mult un simbol – în timp ce chiar și în modul de
viaţă, respectiv în ocupaţii se continua cu un proces
puternic de îmburghezire. Cele două idealuri, prin
multe transpuneri, au ajuns la suprafaţă și în disputa
urban-popular din viaţa literară.

maghiară. Din cauza deportărilor, clasa maghiară de
mijloc a suferit o pierdere uriașă, pe care o îngreuna, în
continuare, refugierea unei părţi importante a vechii
elite ce lucra în administraţia publică.
În urma împărţirii pământului, s-a diminuat pătura aristocraţiei și a proprietarilor mijlocii, extinzându-se, în schimb, pătura ţărănească cu proprietăţi mici și foarte mici. Naţionalizările au lichidat
burghezia mare și mică, astfel că urmând anului de
cotitură (1948) chiar și mica burghezie s-a contopit
în pătura muncitorimii.
Industrializarea forţată a accelerat mobilitatea
socială, căreia cooperativizarea i-a dat un mare avânt:
mase ţărănești părăseau satele încadrându-se în
sfera muncitorilor industriali. A crescut proporţia
populaţiei urbane și a scăzut cea a populaţiei rurale.
Schimbarea corespundea trendului de dezvoltare a
epocii, dar maniera în care se făcea purta contradicţii.
Întrucât era nevoie în măsură tot mai mare de specialiști care să fie de încredere și pe plan politic, a
început formarea în masă a noii intelectualităţi prin
școlarizarea tinerilor muncitori și ţărani.
Modernizarea societăţii maghiare, construite din
angajaţi, ţărănimea cooperatistă și un mic număr de
gospodari particulari (individuali), a continuat și în
anii șaptezeci ca o consecinţă a dezvoltării economice
Ritmul mobilităţii a scăzut și, conform modelului
societăţilor dezvoltate, s-a schimbat. A continuat să
scadă – e adevărat, într-un ritm mai lent – numărul
muncitorilor agrari, s-a încetinit, mai apoi s-a oprit
câștigul de teren în favoarea muncitorimii industriale și a început să crească proporţia celor care
lucrau în al treilea sector de activitate (comerţ, servicii,
ocupaţii de ordin intelectual). Este cu totul particulară
situaţia păturii cu o dublă situare, adică cei care
munceau în oraș (mai mult în industrie), dar locuiau
la sat, completându-și venitul cu activitatea agricolă
(de exemplu cultivare de fructe în grădină).
În anii șaizeci și șaptezeci, era un aspect general
totala ocupare a forţei de muncă. Regimul oferea
angajaţilor siguranţa existenţei, fapt care a dus la o
semnificativă îmbunătăţire a condiţiilor de trai, precum
și a stării sociale generale. Semnul acesteia consta
de la construcţiile de locuinţe, folosirea mașinilor de
spălat și a aspiratoarelor, până la concediile în diferite
staţiuni. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai a atins
largi pături ale populaţiei. Prin investiţii de stat în
locuinţe, respectiv prin împrumuturi preferenţiale sau construit în masă cartiere de locuinţe, respectiv
case familiale, cu un grad de confort mai ridicat.
Odată cu criza socialismului, s-a prăbușit și
modelul social anterior, respectiv bunăstarea și siguranţa, modeste asigurate de către stat, maselor. A
apărut șomajul, fiindcă nu se mai construiau cămine
muncitorești, pe străzi au apărut cei fără adăpost.

URMĂRILE SCHIMBĂRII DE REGIM Economia de
piaţă și democraţia au trebuit să se nască din ruinele
unei economii și a unei societăţi ajunse în faza de
criză. Însă schimbarea de regim, la început, a întărit
SCHIMBĂRI ÎN DECENIILE SOCIALISMULUI Ororile răz- semnele crizei: aceasta s-a oglindit prin închiderile de
boiului mondial, mișcările sociale, respectiv procesele întreprinderi și șomaj în fază de intensificare, aspecte
politice ce i-au urmat, au schimbat radical societatea venite odată cu privatizarea. Situaţia a fost îngreunată
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și de faptul că socialismul a lichidat sistemele și tradiţiile de autoajutorare ale societăţii. Astfel, odată cu
schimbarea de regim nu s-a oprit fenomenul sărăcirii.
Într-o situaţie deosebit de grea au ajuns angajaţii

nespecializaţi, respectiv cei mai în vârstă, precum
și pensionarii. Pentru ei, datorită relaţiilor specifice
economiei piaţă, nici dezvoltarea economică nu a oferit
și nu oferă posibilităţi independente de dezvoltare.

Arhiva
indicele producţiei naţionale

1200

Constituirea producţiei naţionale între 1899-1999 (indice
calculat pe baza producţiei naţionale nete, pe baza
venitului naţional și a producţiei autohtone brute)

800

Pe baza datelor

2000

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

Nu există date

Caracterizaţi constituirea producţiei naţionale în anumite etape ale secolului!
Comparaţi relaţia dintre înzestrarea sanitară
și producţie! În afara înzestrării sanitare, ce
factori pot influenţa vârsta medie probabilă sau
modificarea numărului sinuciderilor? [R]

[anul de viaţă]
80
Femei
Bărbaţi

Medici
Paturi de spital

80
60

40

Speranţa de viaţă, la naștere, în Ungaria (1870-1991)

2000

0

1990

0

1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000

20
1980

40

20

1970

60

1960

3

[pe zece mii de locuitori]
100

1950

2

1940

0

1900

400

1930

[%]
1600

1920

DUPĂ PRIMUL RĂZBOI
MONDIAL

1910

1

Numărul medicilor și al paturilor de spital (calculat pe zece
mii de locuitori)

SCHIMBĂRI ÎN DECENIILE SOCIALISMULUI

4

Locuinţe construite
Anul

Locuinţe
100 buc.

1949–1950
1951–1955
1956–1960
1961–1965
1966–1970
1971–1975

67,8
158,5
283,8
282,4
327,4
438,1

1949–1950
1951–1955
1956–1960
1961–1965
1966–1970
1971–1975

100%
100%
100%
100%
100%
100%

MĂRIMEA LOCUINŢELOR ŞI DOTAREA LOR
Din acestea
3 sau mai
cu încăpere
1
2
multe
cu grup
camere
sanitar
40,7
25,1
2,0
20,4
85,5
66,5
6,5
66,5
137,6
130,6
15,6
141,9
75,5
180,7
26,2
175,9
47,1
219,6
60,7
226,0
38,2
263,6
138,3
376,6
În procente
60,0%
37,0%
2,9%
30,0%
53,9%
42,0%
4,1%
42,0%
48,5%
46,0%
5,5%
50,0%
26,7%
64,0%
9,3%
62,3%
14,4%
67,1%
18,5%
69,0%
8,3%
60,2%
31,6%
86,0%

Dintre locuinţe
cu instalaţie cu instalaţie de
electrică
apă
prevăzute
44,1
17,0
118,8
47,5
240,0
100,0
261,5
138,9
323,4
202,7
435,9
365,7
65,0%
75,0%
84,6%
92,6%
98,8%
99,5%

25,0%
30,0%
35,2%
49,2%
61,9%
83,5%

Stabiliţi ce etape putem deosebi din punctul de vedere al construcţiei de locuinţe! Precizaţi ce anume caracterizează
unele etape! [R]
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80
70

industrie, construcţii

60

Apreciaţi datele tabelului! Ce tendinţe se observă? [R]

50

Staţii de telefonie
Aparate mobile

[milioane]
4

0

1931

1911

0

Stabiliţi cum s-a modificat ocuparea
forţei de muncă în decursul secolului
XX! Evidenţiaţi ce tendinţe putem recunoaște!
Ce anomalii se pot observa în cadrul acestor
tendinţe! [O]

[milioane]
3

Radio

2
1
0

5

Dezvoltarea reţelei de telefonie
în Ungaria

6

Care sunt factorii de
care poate depinde
nivelul de dezvoltare al
reţelei telefonice! Care
dintre acești factori reprezintă consecinţa relaţiilor
generale de natură economică și politică specifică etapei și care se raportează la relaţiile existente în Ungaria din perioadele menţionate? [R]

7

Schimbarea numărului de
abonaţi la radio și televiziune
în Ungaria

Televiziune

2000

Schimbările structurii de ocupaţie în Ungaria,
în secolul XX

1950

2000

1990

1980

1970

1960

1949

1941

1930

1920

1910

10

1900

1

1970

20

1925

agricultură,
silvicultură

2

1960

30

[o mie]

1891

3

200
150
100
50
0

1950

40

2000

transporturi,
telecomunicaţie, comerţ

1990

90

1951

administraţie publică,
învăţământ, sănătate

CONSUMUL MEDIU ZILNIC DE SUBSTANŢE NUTRITIVE PE PERSOANĂ
Cantitatea
Media
Energie,
Media
recomandată fiziologic
anilor
1999
substanţe
anilor
adulţilor (la consumul
1950-1955
nutritive
1934-1938
mediu de energie)
Kjoule
11 745
11 777
12 746
11 300
Kcal
2 805
2 813
3 044
2 700
Proteine (g)
91
89
91
80
Grăsimi (g)
76
81
135
90
Hidrocarbonaţi (g)
409
433
370
392

1980

100

1975

[%]
alte servicii

/ 267

8

Analizaţi modificarea indicilor vieţii
culturale (de exemplu
ridicare, regres, stagnare – cauze și urmări)!
[R]

9

Casă ce se construiește în clacă. În anii șaizeci și șaptezeci,
o importantă parte a caselor familiale din provincie și de la
periferii au fost construite din venituri proprii, respectiv din
credite subvenţionate de către stat.
Ce anume sugera faptul că o familie își
construia propria casă sau se muta într-un
apartament de bloc! Ce avantaje și dezavantaje
ale modului de viaţă le aduce una sau cealaltă
dintre soluţii! [O]
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Cartierul de locuinţe construit la Óbuda din elemente prefabricate. În a doua jumătate a anilor
șaizeci și în prima jumătate a anilor șaptezeci, se construiau, repede și mult, asemenea cartiere
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[milioane de persoane]

30

13

Modificarea traficului frontalier
în Ungaria

20

Ce tendinţe se pot
evidenţia pe baza
ilustraţiei! Ce cauze
economice și politice
se ascund în spatele
schimbărilor? [R]

0

400
200
0

[o mie persoane]

Pașaport roșu și
albastru în anii ’60

1937
1951
1953
1955

40

1937
1951
1953
1955

12

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1955

10
1965

11

Era Kádár este apreciată de mulţi și în diferite feluri. Dincolo de
caracteristicile de bază (de exemplu, cele de ordin politic, economic, respectiv problema libertăţilor) și în legătură cu viaţa de zi
cu zi, putem întâlni adesea judecăţi deosebite. Aceasta este un
fapt natural, căci era Kádár, îmbrăţișând perioada unei generaţii,
a avut mai multe aspecte și mai multe perioade. Este evident că,
un regim atât de îndelungat ca durată, nu este neschimbat. Și nu
este indiferent unde punem accentul privitor la formarea opiniei
noastre, pe acest tărâm al diversităţii de pe palierul vieţii. Aprecierea este diferită și în funcţie de cine, respectiv în ce poziţie a
trăit perioada respectivă sau cum s-a întâlnit cu problema de fond.
Dintre numeroasele aspecte existente, să evidenţiăm, de pildă,
unul: călătoria, vacanţa de vară. Ce poate determina constatările
celui ce-și amintește despre toate acestea?

1960

Puncte de vedere
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Colectaţi de la cunoștinţe pașapoarte roșii
și albastre, iar apoi cercetaţi însemnările
din cadrul lor! Trageţi cât mai multe concluzii
referitoare la condiţiile epocii! [R]

Maghiari care vizitează străinătatea
Străini care vizitează Ungaria

14

Casă de odihnă a sindicatelor la Sopron și case
de vacanţă situate la Bükkszentkeresztes, respectiv Ráckeve, în anii ’70

Ce avantaje și ce dezavantaje prezentau
posibilităţile de odihnă, oferite prin intermediul sindicatelor? Discutaţi problema
din punct de vedere individual, respectiv din
punctul de vedere al întregii societăţii! Precizaţi
cine beneficia de posibilităţile de odihnă prin
sindicate și cine se putea angaja la construirea
unei case de vacanţă! [C]
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1933 New Deal

1932 Roosevelt este ales președinte

1931

1930

1929

1928

1927

Hitler ajunge la putere

CRIZA ECONOMICĂ MONDIALĂ

Tratatul de la Locarno

1925

1926

Planul Dawes

constituirea Uniunii Sovietice
Mussolini ajunge la putere
Conferinţa de la Genova
Tratatul de la Rapallo

1924

1923

1922 tratatul de la Washington

1921

constituirea Micii Antante

formarea Ligii/Societăţii Naţiunilor
păcile din împrejurimile Parisului

1919

1920 teritorii mandatare

înfrângerea Puterilor Centrale

revoluţia în Rusia (mart.) preluarea puterii de către bolșevici în Rusia (7 nov.)

EUROPA

1918

1917 intrarea Statelor Unite în război

1916

1914

LUMEA DIN AFARA EUROPEI

UNGARIA
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Gömbös Gyula este prim-ministru (până în 1936)

mulţimea de peste o sută de mii demonstrează la Budapesta

pengő

împrumutul de la Liga/Societatea Naţiunilor

alegerea ca guvernator a lui Horthy Miklós (1 mart.)
Pacea de la Trianon (4 iun.)
Bethlen István este ales prim-ministru (până în
1931)
Pactul Bethlen-Peyer

Revoluţia rujelor de toamnă (31 oct.)
Armistiţiul de la Padova (3 nov.)
Republica Sfaturilor (21mart.- aug.)

intrarea în război (28 iul.)

EPOCA HORTHY

Anul

TABEL CRONOLOGIC SINCRON

consolidarea bethleniană
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radio popular ieftin în Germania

fabricarea magnetofoanelor cu ax (Germania)

primul campionat mondial de fotbal (Uruguay); se prezintă
jocul de societate Monopoly
descoperirea microscopului electronic; producţie de film
sonor în Ungaria; cea mai înaltă clădire din lume este Empire
State Building din New York

decernarea primelor premii Oscar la Hollywood

la Berlin: premiera primului film sonor; primul camion cu motor
diesel (Germania); drumul de probă în Ungaria al locomotivei
electrice tip Kandó; prima transmisiune de concert la radio
(Germania); aparatul de ras electric (SUA)
s-a fabricat autoturismul Ford cu numărul 10 milioane
expoziţia suprarealiștilor de la Paris; emisiune regulată radio
în Ungaria
charlestonul este cel mai la modă dans în Europa; la Berlin se
construiește un cartier uriaș de blocuri
Charles Lindbergh zboară peste Oceanul Atlantic
se inventează materialul plastic transparent, incasabil; fabricarea primelor televizoare în SUA; descoperirea penicilinei;
cabine telefonice de stradă la Budapesta

BBC își începe emiterea programelor

se descoperă insulina; vaccinul împotriva TBC-ului; Jazzul
cucerește Europa; în America: premiera primului film al lui
Chaplin; în Germania: se inaugurează prima autostradă

se constituie Bauhaus-ul, ca școală superioară de stat pentru
arhitectură, prohibiţia în SUA

epidemie de gripă spaniolă în Europa

în Statele Unite: premiera primul film colorat

Einstein: Teoria generală a relativităţii

MODUL DE VIAŢĂ, TEHNICA
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invadarea Cehiei
tratatul de neagresiune germano-sovietic (23 aug.)

Anschluss
Conferinţa de la München (29-30 sept.)

ocupaţie germană (19 mart.)
încercare de ieșire și preluarea puterii
de mișcarea „Crucilor cu săgeţi” (15
oct.)
Guvernul Naţional Provizoriu (21 dec.)

deschiderea celui de al doilea front (6
iun.)
România întoarce armele (23 aug.)

Ialta (4-10 feb.)
întâlnirea din Insula Elba (apr.)
sfârșitul războiului în Europa (9 mai)
Potsdam (7 iul.-2 aug.)

1944 victoriile americane în Oceanul Pacific

constituirea ONU (iun.)
atacul Hiroshimei (6 aug.) și a orașului
Nagasaki (9 aug.)
1945
cu bomba atomică
capitularea japoneză – sfârșitul războiului mondial (2 sept.)

asediul Budapestei (ian.-feb.)
împărţirea pământului (mart.)
alungarea germanilor (apr.)
alegeri pentru adunarea naţională (nov.)

deportarea
evreilor

catastrofa de pe Don (ian.)

revolta din ghetoul varșovian (apr.)
bătălia de tancuri de la Kursk (iul.)
ieșirea Italiei (sept.)

1943 Teheran (28 nov. – 1 dec.)

1942

Kállay Miklós este prim-ministru (până în 1944)

ocuparea Ungariei de Sud (apr.)
atacul împotriva Uniunii Sovietice (27 iun.)
a treia lege antievreiască
numărul de Crăciun al ziarului Népszava

producerea primei bombe atomice în SUA;
punerea în funcţiune a primului calculator digital de mare
performanţă (SUA)

germanii lansează împotriva Angliei avionul-robot cu reacţie
V-1

la festivalul de film de la Veneţia filmul lui Szőts István
„Oameni pe munte” primește marele premiu

penicilina de folosește pentru vindecare; la Budapesta se
inaugurează garajul de autobuse din calea Hamzsabégi, care
atunci era construcţia-hală cu cea mai mare deschidere din
lume

în SUA premiera filmul de animaţie al lui Walt Disney, Pinocchio; în SUA se produc primele aparate de televiziune în
culori

curse aeriene sistematice între Europa și America

Teleki Pál este prim-ministru (febr. 1938-apr. 1941)
recuperarea Ucrainei Subcarpatice (15 mart.)
a doua lege antievreiască

al Doilea arbitraj de la Viena: Transilvania de Nord (30
aug.)

descoperirea fisiunii atomului; în SUA se pun în circulaţie
primele instalaţii de climatizare

introducerea alocaţiei pentru șomaj în SUA; Szent-Györgyi
Albert primește premiul Nobel pentru medicină pentru descoperirea vitaminei C

prezentarea Volkswagenului la expoziţia auto de la Berlin

producţia PVC în masă; emisiune regulată de televiziune în
Germania (pentru prima oară în lume); începe mișcarea stahanovistă în Uniunea Sovietică;
introducerea săptămânii de lucru de 48 ore în Ungaria
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programul de la Győr (mart.)
prima lege antievreiască
Primul arbitraj de la Viena: Ungaria de Nord (2 nov.)

UNGARIA

bătălia de la Stalingrad (iul.1942febr.1943)

atacul german împotriva Iugoslaviei și
Greciei (apr.)
Germania atacă Uniunea Sovietică (22
iun.)
bătălia Moscovei (dec.)

bătălii în Africa de Nord
1941 Charta Atlanticului (aug.)
Pearl Harbour (7 dec.)

bătălia din Insula Midway (iul.)
bătălia de la El-Alamein (oct.-nov.)

atacul german în vest (apr.)
înfrângerea Franţei (mai-iun.)
bătălia Angliei (iul.-sept.)
atacul italian contra Greciei (oct.)

1940 Pactul Tripartit (sept.)

1939

1938

1937

Axa Berlin – Roma
începutul războiului civil spaniol (până
la 1939)

EUROPA

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
atacul german împotriva Poloniei (1 Sept.)
începutul războiului sovieto-finlandez

LUMEA DIN AFARA EUROPEI

pactul Anticomintern
1936 războiul etiopian

1935

ANUL

EPOCA HORTHY

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

criza rachetelor din Cuba

victoria revoluţiei în Cuba

criza Suezului (oct.-nov.)

Conferinţa de la Bandung

înfrângerea francezilor în Vietnam
Pancia Sila

războiul din Coreea (1950-53)

constituirea Republicii Populare
Chineze (oct.)

constituirea statului Izrael, război
arabo-izraelian

India devine independentă
înfiinţarea Kominformului

EUROPA

își începe activitatea Piaţa Comună

Tratatul de la Roma (integrarea)

Congresul XX al PCUS (febr.)

constituirea Tratatului de la Varșovia
(apr.)
Tratatul de Stat al Austriei (mai)

revolta de la Berlin

CECO

formarea NATO și CAER
Consiliul Europei
nașterea RFG și RDG

criza berlineză

păcile de la Paris (10 feb.)
Doctrina Truman, Planul Marshal

discursul de la Fulton (mart.)

LUMEA DIN AFARA EUROPEI

RĂZBOIUL RECE

ANUL
edificarea dictaturii
EPOC A R ÁKOSI
EPOCA KÁDÁR

UNGARIA

blue jeans – moda tinerilor în SUA

Tribunalul Suprem al SUA abrogă diferenţierea rasială
primele radiouri cu tranzistori

US fabrică bomba cu hidrogen; cucerirea Mount Everest-ului;
descoperirea structurii ADN; apariţia cuptorului cu microunde;
victorie maghiară la Londra în „meciul secolului”

SUA produce bomba cu hidrogen

colectivizare

lansarea formaţiei Beatles

primul om în Cosmos (Gagarin); o nouă nebunie în dans:
twistul

folosirea tabletelor anticoncepţionale în SUA

submarin atomic american trece pe sub calota de gheaţă a
Polului Nord; rock and roll-ul pornește pe drumul său cuceritor; apariţia plăcilor stereo; începutul tehnicii laser

sovieticii lansează primul satelit artificial (sputnik) și experimentează prima rachetă intercontinentală

revoluţie și luptă pentru libertate (23 oct - 4 nov.); PMU→
debutul lui Elvis Presley la televiziune
PSMU

schimbarea din funcţie a lui Nagy Imre

programul prim-ministrului Nagy
Imre

colectivizare

emisiuni de televiziune în culori (SUA)

populaţia lumii: cca 2,3 miliarde

sistemul sfaturilor

în Ungaria se instituie Premiul Kossuth

MODUL DE VIAŢĂ, TEHNICA

și Uniunea Sovietică are bombă atomică; apare romanul lui
Orwell intitulat „1984”; apariţia circuitelor imprimate

r e p u b l i c ă (1 feb.)
forint (1 aug.); Blocul de Stânga
Tratatul de pace de la Paris (10 feb.)
alegeri parlamentare (aug.)
ridicarea/arestarea lui Kovács Béla (feb.)
anul cotiturii
PMU (PCU+PSD)

r e p u b l i c a p o p u l a r ă , constituţie socialistă
procesul Rajk

naţionalizări
represiune
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DESTRĂMAREA SISTEMULUI COLONIAL

ANUL

LUMEA DIN AFARA EUROPEI

semnarea SALT-I

sfârșitul războiului din Vietnam

explozia preţului ţiţeiului

1972

1973

1974

MICUL
RĂZBOI
RECE

DESTRĂMAREA
LUMII BIPOLARE

Grecia devine membră a Pieţei Comune

semnarea Actului Final de la Helsinki
deputaţii Parlamentului European
sunt aleși direct, de către electorii
ţărilor respective

explozia preţului ţiţeiului/petrolului

pentru prima oară se lărgește Piaţa
Comună (Marea-Britania, Danemarca, Irlanda)

revolte studenţești la Paris „Primăvara de la Praga” – ocuparea Cehoslovaciei

EUROPA

NATO bombardează Serbia

12 state UE introduc euro
10 noi state aderă la UE

aderarea României și Bulgariei la UE

Unite încep războiul împotriva
2001 Statele
Afganistanului
2002 un nou război SUA împotriva Irakului
2003
2004

2007

Austria, Suedia și Finlanda membre ale UE

Portugalia și Spania devin membre ale
Pieţei Comune
PRĂBUȘIREA SISTEMELOR
SOCIALISTE
demolarea Zidului Berlinului (nov.)
unificarea celor două Germanii (3 oct.)
destrămarea Iugoslaviei (începutul
războiului sud-slav care a durat până în
1995)
Tratatul de la Maastricht (Uniunea Europeană)
Cehia și Slovacia se despart

DESTINDERE

1999

1997

regimului de apartheid în
1992 sfârșitul
Republica Sud Africană
1993
1994
1995

Unite încep războiul împotriva
1991 Statele
Irakului (războiul din Golf )

1990

1989

1986

revoluţia islamică în Iran
1979 semnarea SALT-II
Uniunea Sovietică ocupă Afganistanul
1980
1981
1982
1985

1975

ciocniri armate la hotarul sovietochinez

războiul arabo-izraelian

revoluţia culturală în China
intervenţie militară americană în
Vietnam

1969

1968

1966
1967

1965

1964

1963
Consolidarea, crește nivelul de trai

EPOCA KÁDÁR

UNGARIA

aderarea la Uniunea Europeană

Ungaria membră NATO

plecarea trupelor sovietice

Reînhumarea lui Nagy Imre
SCHIMBARE DE REGIM
proclamarea r e p u b l i c i i (23 oct.)

noul mecanism economic

amnistie

alegeri libere

îndatorare
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se inaugurează tunelul La Manche
Tratatul de la Kyoto privitor la reducerea emisiei anumitor
gaze în atmosferă (1997)
prima încercare reușită de clonare, oaia Dolly
locuitorii Pământului: 6 miliarde
atacul terorist împotriva clădirii World Trade Center din New
York

Conferinţa Mondială de la Rio de Janeiro pentru protecţia
mediului

răspândirea telefoanelor mobile

se fabrică primul calculator personal
primul drum a rachetei spaţiale Columbia
apare SIDA, ciuma vremurilor noi
apar pe piaţă primele autoturisme cu catalizatori
pe Pământ trăiesc 5 miliarde de oameni; accident catastrofal la
centrala atomică de la Cernobâl
un nou sistem de impozitare în Ungaria (1988)
propunerea braziliană pentru apărarea pădurilor ecuatoriale
amazoniene (1989)

accident la centrala atomică de la Harrisburg (SUA)

Cubul Rubik, succes mondial (1976)

interzicerea circulaţiei auto la sfârșit de săptămână în RFG

ajung în magazine primele ceasuri cu cuarţ (1971)
întrebuinţarea microprocesorului (1971)

omul pășește pe Lună (Neil Armstrong)

firma Philips lansează pe piaţă casetofonul
se termină prima treaptă a barajului de la Assuan pe Nil; moda
fustei mini
inaugurarea tunelului Mont Blanc; se încheie al II-lea Conciliu
de la Vatican
primul cablu telefonic cu fibră de sticlă
primul transplant de inimă (Capetown)

