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Dorinţa noastră a tuturora este aceeaşi. Manualul de istorie de 
clasa a 7-a să fie unul incitant şi interesant! Să se poată învăţa 
din el uşor şi cu folos! În interesul acestui fapt, vă rog să nu 
săriţi peste introducere! Citiţi-o!

Prefaţa noastră este asemenea unui „îndreptar pentru uz”. 
Ea prezintă caracteristicile cărţii. Dacă le cunoaşteţi pe aces-
tea, cu siguranţă că o să puteţi învăţa mai uşor şi veţi obţine 
note bune, cu mai puţină osteneală. 

Manualul conţine 45 de lecţii. Toate au fost scrise pe două 
coloane. Dintre acestea, coloana mai largă cuprinde acele cu-
noştinţe fără de care nici cursul istoriei, nici lecţiile de mai 
târziu nu pot fi bine înţelese. De aceea, fiecare trebuie să ştie 
acest material. 

Părţile privind cunoştinţele suplimentare se găsesc tipări-
te în coloana îngustă, respectiv pe fondul colorat. În timp 
ce asemenea surplusuri de informaţii reprezintă, pentru unii, 
doar o lectură interesantă, de la cei mai buni este de aşteptat şi 
reţinerea lor. Datele, izvoarele istorice, tabelele şi diagrame-
le au fost incluse, majoritatea, în coloanele înguste. Acestea 
ajută la înţelegerea materiei de învăţământ. Vă puteţi verifica 
noţiunile prin intermediul întrebărilor şi al temelor, iar prin 
studierea surselor istorice, a tabelelor şi a diagramelor vă şi 
întregiţi cunoştinţele. De asemenea, o analiză multilaterală o 
oferă hărţile şi schemele din manual.

Nu uitaţi nici de schiţele de conexiune de la finele fiecărei 
lecţii! Acestea sunt recomandate atenţiei oricărui elev. Liniile 
indică conexiunile în sine. În cadrul schiţelor, am rezumat 
anumite părţi ale lecţiei în câte un cuvânt. Recomand îndeo-
sebi elevilor mai slabi la învăţătură să încerce să „îmbrace” 
aceste cuvinte, respectiv să alcătuiască cu ele propoziţii. În 
timp ce faceţi aceasta, spuneţi deja lecţia.

Un rol important îl au ilustraţiile şi desenele colorate. Ele 
vă evocă şi vă înfăţişează realitatea trecutului. Totodată, ele 
prezintă cum au trăit, unde au locuit, cum s-au îmbrăcat, cu ce 
au lucrat, cu ce arme s-au luptat oamenii din vremurile evo-
cate în manual. Sub pozele personalităţilor celebre veţi găsi, 
adesea, câte una din vorbele celebre care îi caracterizează.

La finele manualului există un Mic lexicon – termenii săi 
sunt indicaţi în text printr-o steluţă - precum şi un Tabel cro-
nologic. Folosiţi-le pe acestea la recapitulare; tabelul crono-
logic ajută şi la comparaţia făcută între istoria Ungariei şi is-
toria universală.

La începutul unui nou capitol, am inserat o recomandare 
bibliografică. Cu ajutorul cărţilor propuse, sunteţi în măsură 
să aprofundaţi mai bine istoria şi puteţi să vă îmbogăţiţi cu-
noştinţele cu acele detalii care nu se găsesc în materia obliga-
torie de învăţământ.

Vă doreşte un studiu agreabil şi fructuos,

dr. Helméczy Mátyás    

G Â N D U R I I N TR O D U C TI V E
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PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA EVENIMENTELOR ISTORICE
D I N  E P O C I L E  P R E C E D E N TE

I. Teme şi întrebări recapitulative pentru 
rememorarea istoriei umanităţii

II. Teme şi întrebări recapitulative pentru 
rememorarea celor învăţate despre is-
toria poporului maghiar

1. Studiaţi hărţile atlasului istoric! Precizaţi care au fost pri-
mele mari centre ale civilizaţiei omenirii! De ce le numim 
pe acestea „culturi riverane”? Menţionaţi cele mai mari re-
alizări ale acestor culturi! Recapitulaţi ce ţări s-au format, 
de-a lungul marilor fluvii!

2. În Antichitate, în bazinul Mării Mediterane, grecii, iar apoi 
romanii, au înfiinţat cele mai importante state. Dintre anii 
de mai jos, care (şi cum) se leagă de istoria romanilor şi 
care de istoria grecilor?
776 î. Hr. 753 î. Hr. 490 î. Hr.
480 î. Hr. 264–149 î. Hr. 395 d. Hr.

  476 d. Hr.
3. Cu ajutorul hărţii din atlasul istoric, comparaţi Atena anti-

că şi Roma antică! Ce fel de construcţii, cu destinaţie ase-
mănătoare sau diferită, prezintă harta în cadrul celor două 
oraşe? Despre care aţi învăţat?

4. Ce ştiţi despre migraţia popoarelor? Care state au fost moş-
tenitoarele Imperiului Roman? Prezentaţi aceste state pe 
harta de perete şi caracterizaţi-le pe scurt!

5. Evocaţi care au fost cele mai importante state din secolele 
X, XII–XIII şi XIV–XV! Despre care dintre războaiele mai 
mari, din aceste perioade, aveţi cunoştinţă?

6. De ce a fost importantă în Evul Mediu formarea oraşelor? 
Caracterizaţi oraşele medievale!

7. Luaţi la rând, care au fost cei mai importanţi exploratori 
geografici! Enumeraţi-i pe câţiva dintre învăţaţii şi artiştii 
Evului Mediu! (Vă ajută hărţile atlasului istoric.)

8. Care evenimente se leagă de anii menţionaţi mai jos?
1453 1492 1517 1640

1. Schiţaţi, cu ajutorul atlasului istoric, traseul migraţiei po-
porului maghiar de dinainte de descălecat! 

2. Când şi cum anume s-a petrecut descălecatul? Urmăriţi 
evenimentele şi pe hartă!

3. Hărţile atlasului istoric prezintă, în cazul diverselor secole 
şi în timpul diferitelor familii domnitoare, modificările te-
ritoriale ale patriei noastre, apoi mărturii privind economia 
şi cultura.
a)  Numele căruia dintre domnitorii patriei noastre l-aţi re-

ţinut; care şi prin ce anume este important pentru voi?
b)  Enumeraţi mărturii culturale semnificative din diferite 

epoci!
4. Priviţi în atlas ce modificări teritoriale s-au petrecut în Un-

garia secolelor XVI–XVII! Discutaţi despre cauzele aces-
tor schimbări!

5. Ce consecinţe a avut divizarea ţării în trei părţi?
6. Evocaţi cele învăţate în legătură cu lupta lui Rákóczi pen-

tru libertate! 
7. Care dintre evenimentele privind istoria maghiarilor se ra-

portează la anii menţionaţi mai jos?
895  955  1000  1222  1241–42  1301  1351
1456  1514  1526  1541  1686  1703  1711
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I .  EPOCA TRANSFORMĂRILOR
B U R G H E Z E

I N TR O D U C E R E

La această epocă fac referire numeroase 
cărţi, dintre care vă recomandăm câteva 
(între paranteze este menţionată editu-
ra):
Epoca raţiunii şi a sângelui. Nouă istorie 

ilustrată. Bp., 1994 (Larousse-Officina 
Nova)

Revoluţia industrială fără vărsare de 
sânge. Nouă istorie ilustrată. Bp., 1994 
(Larousse-Officina Nova)

Noua ordine a Europei. Nouă istorie ilus-
trată. Bp., 1994 (Larousse-Officina 
Nova)

Fekete Sándor: Aşa a trăit Napoleon. B p. ,
1983 (Móra)

Haycraft, John: Pe urmele revoluţiei fran-
ceze. Bp., s. a. (International Language 
School)

Horváth Árpád: Maşina cu foc. Capitole 
din istoria maşinii cu abur. Bp., 1967 
(Táncsics)

Randé Jenő: Revoluţia maşinilor. Istorie 
ilustrată. Bp., 1968 (Móra)

Sós Endre-Vámos Magda: Sunt Franklin 
din Philadelphia. Bp., 1970 (Móra)

Tarle, Jevgenyij: Napoleon. Bp., 1963 
(Gondolat)

Tarle, Jevgenyij: Talleyrand. Bp., 1964 
(Gondolat)

Pentru toate capitolele manualului, se 
poate folosi lucrarea: Epoca Modernă. 
Carte istorică de lectură III. Întocmită 
de: Katona András. Bp., 1996 (Nem-
zeti Tankönyvkiadó)

Vă aducem înapoi în timp, într-o lume în mişcare, cea din ultimele decenii 
ale veacului al XVIII-lea şi prima jumătate a celui de-al XIX-lea. Nicio 
epocă nu mai este foarte departe de voi, însă oamenii – mai ales în lumea 
secolului al XVIII-lea – au trăit totalmente altfel decât azi.

În Africa şi Australia întâlnim, în cea mai mare parte, populaţii aflate 
la un nivel de viaţă preistoric. Multe ţări din Asia, precum şi o mare parte 
a Americii, erau sub dominaţie colonială.*  Aproape peste tot în Europa 
părea de neclintit regimul feudal existent de secole. Monarhii, cărora le 
urmăreau poruncile funcţionari devotaţi şi mari armate, la mijlocul veacu-
lui al XVIII-lea stăteau încă în siguranţă pe tronurile lor. Ramura cea mai 
importantă a economiei a continuat să fie, şi pe mai departe, agricultura. 
Din generaţie în generaţie, viaţa era asemănătoare, iar producţia abia dacă 
a  c r e s c u t .  

În ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea au început totuşi prefa-
ceri uriaşe. S-a consolidat burghezia, pornind pe un drum triumfal ilumi-
nismul care a modificat mentalitatea oamenilor medievali. Şi-au obţinut 
independenţa prin forţă coloniştii nord-americani ce fuseseră trataţi ca o 
populaţie colonială. În partea de vest a Europei a luat amploare revoluţia 
industrială. *  A prins rădăcini cel mai important eveniment al veacului: 
revoluţia franceză.  

Procesul s-a consolidat, mai departe, în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea. În urma revoluţiilor burgheze victorioase şi a revoluţiei industri-
ale începute în Europa, economia şi societatea s-au transformat. Au fost 
eliberate energii întreprinzătoare şi creatoare de valori ale omului, necu-
noscute până acum. Ca rezultat al dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, omul a 
reuşit tot mai mult să pună forţele naturii în slujba sa. A învins distanţele. 
Prin descoperirile sale, şi-a făcut viaţa mai comodă şi mai variată.

Modificările economice şi revoluţiile burgheze au influenţat viaţa de 
fiecare zi a oamenilor. S-a schimbat modul de viaţă. S-au modificat aşe-
zările şi au luat fiinţă noi tipuri de oraşe – oraşele industriale. Întreprinză-
torii au apărut cu miile, iar muncitorii cu zecile şi sutele de mii. Cea mai 
importantă schimbare a constat în aceea că, în locul societăţii feudale, s-a 
impus noua societate burgheză şi statul civic, care au creat fundamentele 
vieţii moderne de azi, grăbind, într-un mod uluitor, dezvoltarea umanită-
ţii.

De ce s-a transformat lumea astfel? Care au fost cele mai importante 
consecinţe ale acestui fapt? La acestea se referă paginile următoare ale 
manualului.

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   5 6/11/09   10:20:28



6 Epoca transformărilor burgheze

1. EUROPA ÎN SECOLELE XVII-XVIII. ILUMINISMUL

Consolidarea burgheziei în europa oCCidentală

Ca urmare a marilor descoperiri geografice, între secolele al 
XVII-lea şi al XVIII-lea, a luat amploare comerţul mon-
dial, îmbogăţind, în primul rând, ţările europene de lângă 
Oceanul Atlantic. Cele mai multe nave comerciale au pornit 
din Ţările de Jos, Anglia, din porturile din nordul Franţei, re-
spectiv din zona riverană La Manche şi au ajuns aici. Acest 
fapt a grăbit îmburghezirea în ţările menţionate. 

În sânul populaţiei, a crescut proporţia celor care trăiau 
din industrie şi comerţ, cu alte cuvinte a sporit ponderea 
burgheziei orăşeneşti. Mai multe oraşe, în condiţiile în care 
s-au apropiat, au atins sau chiar au depăşit ca număr suta de 
mii de locuitori, au dobândit şi o importantă putere politi-
că. Aceste ţinuturi, puternic îmburghezite, au devenit centre 
economice şi, până la un anumit grad, centre geografice ale 
Europei.

Creşterea rolului politiC al burgheziei

Burghezia în curs de consolidare din aceste părţi ale Euro-
pei s-a implicat şi în disputele politice. (Despre aceasta aţi 
învăţat deja anul trecut.) În Ţările de Jos, lupta pentru liber-
tate condusă de către burghezia întreprinzătoare a avut ca şi 
rezultat formarea Olandei.

În Anglia, revoluţia burgheză s-a finalizat în monarhia con-
stituţională, care a deschis calea producţiei capitaliste*  şi a 
îmburghezirii.

În toate ţinuturile puternic îmburghezite, în veacul al
X V I I I - l e a ,  a luat amploare iluminismul, mişcare spirituală 
care a susţinut lupta politică a burgheziei, modificând treptat 
mentalitatea oamenilor din Europa.

Enumeraţi unde anume, pe care continente 
(ţări), au condus principalele rute ale comerţului 
mondial! Vă ajută, dacă studiaţi hărţile atlasului 
istoric.

În sporirea importanţei ţărmului Atlanticu-
lui, un rol semnificativ l-a jucat şi faptul 
că, după apariţia noilor ambarcaţiuni mari, 
Oceanul Atlantic nu a mai separat, ci a legat 
Europa de Lumea Nouă. Înspre Europa, pe 
ţărmul răsăritean al Americii de Nord, s-au 
stabilit un număr semnificativ de englezi 
îmburgheziţi, precum şi locuitori francezi 
şi olandezi. Frontierele vestice ale Europei 
au început să se extindă dincolo de Oceanul 
Atlantic. Tot pe atunci, ţinuturile estice şi 
centrale ale Europei (de la fluviul Elba spre 
est), care şi mai devreme înainte erau înapo-
iate, s-au detaşat în raport cu vestul.

O carte de istorie foarte interesantă intitu-
lată Cronica Umanităţii scrie astfel despre 
influenţa politică a iluminismului: „Evoluţia 
veacului al XVIII-lea a fost hotărâtă, în mod 
decisiv, de către un eveniment politic din 
lumea veche şi unul din lumea nouă: războ-
iul de independenţă nord-american, încheiat 
cu formarea Statelor Unite ale Americii, şi 
revoluţia franceză. Rădăcinile spirituale ale 
ambelor evenimente coboară la iluminism, 
marea mişcare spirituală atotcuprinzătoare a 
veacului al XVIII-lea”.

Regiunea La Manche, plină de porturi și orașe 
industriale, noul centru al Europei în curs de 

îmburghezire.
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M a r e a  
N o r d u l u i
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Epoca transformărilor burgheze 7

IlumInIsmul*

Esenţa iluminismului a fost exprimată astfel de către un mare 
învăţat german (filosoful german Kant): Îndrăzneşte să te 
încrezi în propria ta raţiune! Cu alte cuvinte, omul să nu 
accepte ceva numai pentru că acesta a fost susţinut cândva de 
vreun mare învăţat sau de vreun teolog, ci să gândească inde-
pendent şi să analizeze cu atenţie respectivele afirmaţii.

Conform acestui fapt, exponenţii de frunte ai iluminismu-
lui au supus criticii toate învăţăturile de până atunci şi 
le-au acceptat ca fiind adevărate doar pe cele certificate prin 
experiment s a u  pe  c e l e  supuse criticii raţiunii. Astfel, în 
locul gândirii religioase (pe lângă ea) s-a deschis calea în faţa 
ştiinţelor. Toate acestea au modificat şi gândirea politică.

exponenţii de frunte ai iluminismului

Învăţaţii şi scriitorii iluminişti din veacul al XVIII-lea au cri-
ticat modul de gândire medieval al epocii, apoi adevăratele, 
respectiv aşa-numitele nedreptăţi sociale. 

Dintre ei englezul Locke a accentuat faptul că statul are 
obligaţia de a garanta drepturile inalienabile ale fiecărui om: 
dreptul la viaţă, la libertate şi la proprietate.

Montesquieu s-a ridicat, în primul rând, împotriva puterii 
despotice şi arbitrare care primejduia libertatea oamenilor. 
Potrivit lui Montesquieu, atribuţiile statului – legislativă, 
executivă şi cea judecătorească –  trebuie separate. În acest 
sens, trebuiau înfiinţate organisme separate, independente 
una de alta, de aşa manieră ca fiecare dintre ele să limiteze 
puterea celeilalte. 

Cei mai cunoscuţi gânditori şi scriitori iluminişti, Voltaire
şi Rousseau – dintre aceştia Voltaire a ajuns la curţile mai 

Luaţi aminte la influenţa ideilor lui Mon-
tesquieu atunci când, în următoarea lecţie, vom 
învăţa despre războiul de independenţă ameri-
can, respectiv despre aşa-numiţii despoţi luminaţi 
(au existat şi din aceştia destui)!

Voltaire la Potsdam, împreună cu monarhul
prusac Friederic cel Mare

Montesquieu (1689–1755) John Locke (1632–1704) care și-a 
putut expune deja ideile în cadrul unui 

stat constituţional

Rousseau (1712–1778) a susţinut 
întoarcerea la natură, considerând ca 

fiind importantă educaţia
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8 Epoca transformărilor burgheze

multor monarhi, având influenţă şi asupra lor – propovăduiau 
că puterea regilor provine de la popor.  E l  e r a  c e l  c a r e  le-a 
încredinţat autoritatea pentru ca să le conducă ţara spre bi-
nele comun şi pentru interesul fiecăruia. Din doctrina gândi-
torilor iluminişti a rezultat următorul fapt: dacă vreun monarh 
– sau guvern aflat la putere – conduce ţara greşit, atunci stă în 
dreptul poporului de a-l schimba.

marea encIclopedIe*

Iluminismul a deschis drumul şi în faţa ştiinţelor. În acest 
sens, învăţaţii iluminişti au cuprins într-o lucrare masivă, în 
Enciclopedie, toate cunoştinţele epocii şi realizările ştiinţifice 
dobândite până atunci. Munca în sine – editarea lucrării a re-
prezentat cel mai mare demers istoric de până atunci - a jucat 
un rol uriaş în Franţa, iar mai târziu în întreaga lume, în ceea 
ce priveşte răspândirea ideilor iluministe.

colonIzarea amerIcII de nord

În timp ce teritoriile Americii Centrale şi de Sud au fost ocu-
pate, mai ales de către conchistadorii portughezi şi spanioli 
care, nimicind statele indiene de aici cu o cultură avansată 
(incaşii, aztecii), i-au subjugat pe băştinaşi, destinul Americii 
de Nord a luat o altă turnură.

În diferite părţi ale Americii de Nord, deja în veacul al 
XVII-lea, s-au aşezat emigranţi englezi: agricultori, indus-
triaşi, negustori. În sud s-au stabilit plantatorii mai bogaţi, 
care şi-au cultivat uriaşele lor moşii cu ajutorul sclavilor duşi 
acolo cu forţa. În nord s-au instalat fermierii (ţărani liberi sau 
arendaşi) care şi-au lucrat ei înşişi pământurile. Cu timpul, 

Publicarea Enciclopediei s-a bucurat 
de succes şi ca antrepriză comercială. 
Până în anul 1782, s-au cumpărat 25.000 
de exemplare din volume. Ele au adus un 
profit mai mare decât cel rezultat din deru-
larea comerţului Franţei, din acel timp, cu 
Indiile de Vest şi de Est. Între cei care au 
comandat volumele s-a numărat şi regele 
Franţei, Ludovic al XV-lea.

1. Ce conexiune există între amploarea 
comerţului mondial şi consolidarea 
burgheziei?

2. Prin ce anume a ajutat iluminismul 
consolidarea burgheziei?

3. Cu ce fel de enciclopedii ne-am putea 
întâlni azi la noi în ţară?

Studiaţi în atlasul istoric marile descoperiri 
geografice, precum şi harta care zugrăveşte co-
lonizarea!

Cine au fost primii descoperitori ai Ameri-
cii? Cum anume au exploatat primii colonişti 
teritoriile ocupate?

Denis Diderot (1713–1784). Unul din iniţiatorii creării
Enciclopediei, precum și realizator a multe părţi din cadrul ei.

2. AMERICA ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA. FORMAREA STATELOR
U N I TE  A L E  A M E R I C I I

Volumele Enciclopediei. Marea colecţie a apă-
rut între anii 1751–1772, în 28 de volume. Arti-
colele au fost scrise de către 178 de persoane. 

De ce mai ales Enciclopedia a jucat un mare rol 
în răspândirea Iluminismului?
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Epoca transformărilor burgheze 9

au deschis şi manufacturi. Populaţia coloniilor a sporit rapid, 
prin noi şi noi imigranţi. Coloniştii albi i-au scos pe indienii 
băştinaşi de pe vechile lor teritorii de vânătoare şi au format 
13 colonii, conduse parţial de englezi, parţial de aborigeni. 

Populaţia noilor colonii era alcătuită astfel, în mod covârşi-
tor, nu din indigeni, ci din coloniştii europeni (albi) care s-au 
impus prin armamentul, tehnica şi cultura europeană.

ConfliCtul dintre anglia şi Colonii

Ţărmul răsăritean al Americii de Nord a devenit astfel colonie 
britanică, pe care ţara-mamă a încercat să o exploateze potri-
vit obiceiurilor de atunci. Ea a impus aici diverse impozite.  
Parlamentul englez a interzis coloniilor americane să deschi-
dă uzine care fabricau produse din fier sau manufacturi pentru 
ţesături. El a dispus ca articolele din fier şi ţesăturile să se li-
vreze dinspre Anglia spre colonii. În porturi însă, funcţionarii 
englezi au aplicat tuturor produselor vămi ridicate.

Această politică colonială abuzivă a condus la grave conflic-
te. În anul 1773, cu ocazia unei noi sporiri de vamă, cetăţenii 
americani din portul Boston, înverşunaţi la maximum şi deghi-
zaţi în indieni, au aruncat în mare transportul de ceai al vaselor 
britanice ancorate acolo. (Acest eveniment a fost denumit „Par-
tida de ceai de la Boston”.) Răzbunarea engleză care a urmat 
a impus declanşarea războiului. La începutul luptei împotriva 
englezilor, în anul 1776, delegaţii celor 13 state au acceptat 
Declaraţia de Independenţă, prin care s-au pronunţat că se 
separă de Anglia şi că înfiinţează un stat independent.

Locuitorii Americii de Nord: Englezii 
colonialişti nu s-au întâlnit aici cu state 
indiene bine organizate, având o cultură 
avansată, aşa precum spaniolii în America 
de Sud. Aborigenii indieni, slab înarmaţi, 
care trăiau organizaţi în seminţii tribale, 
în efective relativ reduse, s-au retras spre 
părţile vestice şi, foarte rapid, au ajuns mi-
noritari ca număr.

Maine

Massachusetts 1620
Boston

New
  York
    1617

Roude-Island 1636
Connecticut 1635

New YorkPennsylvania
     1682

New-Jersey 1664
Washington

Delaware 1638
Maryland 1634Virginia 
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1733

New 
Hampshire 1623
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Cele 13 colonii americane ale Angliei, cu anul 
lor de fondare

 „Partida de ceai de la Boston” De ce au fost 
deghizaţi în indieni cei care au aruncat în mare 

marfa?
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10 Epoca transformărilor burgheze

războiul de independenţă

Războiul coloniilor împotriva ţării-mamă a durat 9 ani. La 
început, englezii au câştigat în mai multe bătălii. Mai târziu 
însă, rebelii şi-au organizat propria armată şi (cu ajutorul 
voluntarilor francezi) au preluat iniţiativa. Sub conducerea 
lui George Washington ei i-au înfrânt pe englezi în nume-
roase bătălii. Pe americani i-a ajutat şi faptul că situaţia po-
litică europeană s-a modificat, între timp, în favoarea lor. 

Şi anume Franţa a intrat în război împotriva Angliei (1780), 
iar împreună cu flota de război olandeză şi cea spaniolă a îm-
piedicat aprovizionarea trupelor britanice care luptau în Ame-
rica de Nord. În anul 1783, Anglia a fost nevoită să recu-
noască independenţa Statelor Unite.

republiCa burgheză a statelor unite

Statele Unite s-au constituit într-o republică burgheză.  L e -
gea fundamentală, care a determinat funcţionarea statului, 
Constituţia Statelor Unite ale Americii, a asigurat fiecărui 
locuitor o gamă largă de drepturi umane şi de libertăţi cetăţe-
neşti, ne mai experimentate până atunci. Constituţia – prima 
dintre toate actele fundamentale asemănătoare – a aplicat cu 
consecvenţă principiul separaţiei puterilor. 

Ca urmare, statul devenit independent, s-a extins rapid. Co-
loniştii, care au înaintat spre vest, au ocupat noi şi noi teritorii 
ale indienilor. Economia s-a consolidat rapid.

Voluntarii americani în luptă împotriva armatei engleze

Un război ciudat: Războiul cu coloniile a 
fost pentru Anglia o sarcină de nesoluţio-
nat. Soldaţii, materialele de război şi chiar 
hrana ajungeau în porturile coloniilor pe o 
cale maritimă de 4.800 de km, iar de aici 
mai rămânea şi transportul continental! Cu 
coloniştii nu s-au putut da asemenea bătălii 
„regulate”, precum se dădeau în veacul al 
XVIII-lea între armatele europene mobi-
le, în configuraţie geometrică. Atacau prin 
ambuscadă, se împrăştiau, trăgeau asupra 
englezilor de departe şi rar se angajau în 
bătăliile corp la corp. Ocuparea câte unei 
aşezări sau a unei fortăreţe nu afecta pozi-
ţia armatei coloniale mobile. Dacă armata 
engleză înainta, aşezarea respectivă cădea 
din nou în mâna populaţiei autohtone. Is-
toricii au calculat că, pentru asigurarea or-
dinii în coloniile americane, Anglia ar fi 
avut nevoie ca, în continuu, 200-250.000 
de soldaţi să staţioneze aici. Din punct de 
vedere material, nici chiar această ţară bo-
gată nu şi-a permis acest lucru.

Conform principiului separaţiei puteri-
lor, constituţia a acordat unor organisme 
distincte puterea legislativă şi cea execu-
tivă, separând de acestea puterea judecă-
torească. Puterea legislativă era exercita-
tă de Congres*. Liderul celei executive a 
devenit preşedintele, care dispunea de o 
puternică autoritate şi pe care poporul îl 
alegea pe o durată de 4 ani. Depozitarul 
suprem al puterii judecătoreşti a devenit 
Curtea Supremă de Justiţie.
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Epoca transformărilor burgheze 11

PASAJE DIN DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ
● Congresul Statelor Unite, din data de 4 iulie 1776, a accep-
tat Declaraţia de Independenţă. 

„Considerăm a fi un adevăr de la sine înţeles faptul că toţi 
oamenii au fost creaţi ca fiind egali, iar Creatorul l-a înzestrat 
pe om cu asemenea drepturi inalienabile de la care nu poate 
abdica. Între acestea se numără dreptul la viaţă, la libertate, 
precum şi dreptul de a năzui la fericire [...] 

Pentru garantarea acestor drepturi, există guverne a căror 
putere legală îşi are originea în asentimentul celor guvernaţi. 
[...] Dacă vreodată oricare formă de cârmuire ar deveni neco-
respunzătoare pentru îndeplinirea acestor ţeluri, poporul are 
dreptul să înlăture asemenea cârmuire, să o schimbe şi să in-
staureze alta nouă. [...] Dacă abuzurile şi uzurparea urmează 
acelaşi ţel, şi anume cel de a pune poporul sub domnia tiraniei 
arbitrare, atunci poporul are dreptul, chiar obligaţia, de a scu-
tura o asemenea stăpânire. [...] 

Realitatea de acum a stăpânirii engleze este un şir repetat al 
încălcărilor de drepturi, care toate urmează acelaşi scop nemij-
locit şi anume să construiască deasupra statelor noastre despo-
tismul absolutist. [...] De aceea [...] afirmăm că aceste colonii 
unite sunt state libere şi independente şi sunt astfel cu drepturi 
depline. [...] Că între ele şi Marea Britanie orice legătură sta-

1. Cu ajutorul hărţii atlasului istoric, rezumaţi evenimentele!
2. Prin ce s-a deosebit colonizarea Americii de Nord de cea a 

Americii de Sud?
3. Ce anume a cauzat conflictul dintre colonii şi ţara-mamă?
4. Care au fost cauzele victoriilor repurtate de către ameri-

cani?
5. Caracterizaţi instituţiile statale ale Statelor Unite devenite 

independente!
6. Întregiţi schema cu cuvintele lipsă şi cu liniile (săgeţile) care 

indică conexiunile privind cauza şi efectul! Lucraţi în caiete-
le voastre!

America în secolul al XVIII-lea
Formarea Statelor Unite

colonii engleze numeroşi
în America de Nord colonişti albi

politică de oprimare economie în dezvoltare,
colonială dobândirea independenţei

sporirea
conflictelor

Declaraţie de Independenţă formarea Statelor
şi război Unite

constituţie valabilă şi azi

Statuia lui George Washington la Budapes-
ta, în parcul orașului După părerea voastră, 
de ce a fost ales George Washington primul 
președinte al SUA, după încheierea războiului de 

independenţă?

Analizaţi părţile prezentate! Care dintre ele 
fac referire la drepturile omului* ca principii de 
bază ale coexistenţei umane într-o societate li-
beră?

Prin ce anume se motivează separarea de 
Anglia a cele 13 colonii americane?

În care dintre idei se simte că au fost conce-
pute în spirit iluminist?

ANALIZĂ DE IZVOR ISTORIC
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12 Epoca transformărilor burgheze

tală încetează, iar coloniile au, astfel, drepturi ca ţări libere şi 
independente, îşi hotărăsc pe deplin ele singure soarta”.

CE S-A MAI ÎNTÂMPLAT ÎN AMERICA – ELIBERA-
REA COLONIILOR LATINO-AMERICANE ● Formarea 
Statelor Unite şi succesul războiului de independenţă au avut un 
mare impact asupra coloniilor spaniole şi portugheze din Ame-
rica Centrală şi de Sud (America-Latină). Cei care trăiau aici au 
râvnit la o independenţă asemănătoare cu cea a Statelor Unite.

Astfel, atunci când peste câteva decenii, în timpul războa-
ielor napoleoniene, Spania şi Portugalia au decăzut, latino-
americanii au declanşat o insurecţie (1811). După un război 
care a durat cam 20 de ani, cu succese de ambele părţi, sub 
conducerea lui Simon Bolivar, latino-americanii şi-au câştigat 
independenţa.
În locul imperiului colonial dezmembrat, s-au format repu-
blici independente, în care puterea a ajuns în mâinile mari-
lor proprietari şi ale burgheziei comerciale aliată cu aceştia. 
Acest dublu continent a fost cel care s-a eliberat, cel mai de-
vreme, de sub dominaţia colonială. 

Thomas Jefferson și camarazii săi predau Declaraţia de Independenţă, în anul 1776, la congresul coloniilor

Venezuela
     1811

Columbia
1861

Columbia Mare
1819–1830

Ecuador
     1822

Brazilia
1822Peru

1821

Bolivia
1825

Paraguay
1828

Argentina

1816
Chile

1818

Uruguay
1828

Oceanul
At lant ic

Oceanul
At lant ic

O c e a n u l
P a c i f i c

Eliberarea coloniilor Sud-Americane. Frontie-
rele ţărilor eliberate s-au modificat. De pildă, 

Columbia Mare, iniţială, s-a dezbinat în 3 state

Urmăriţi pe hartă, pas cu pas, formarea statelor latino-americane 
(sud-americane)!

LECTURĂ
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Epoca transformărilor burgheze 13

FRANŢA ÎNAINTEA REVOLUŢIEI  ● La finele veacului 
al XVIII-lea, Franţa era cea mai importantă putere a conti-
nentului european. Numărul locuitorilor săi a atins 25 de mi-
lioane (în Anglia erau 10 milioane, iar în Prusia 6 milioane). 
În comerţul mondial, Franţa a ocupat locul al doilea, imediat 
după Anglia. În cadrul ţării - deşi industria breslelor era încă 
foarte însemnată - funcţionau deja mai multe sute de manu-
facturi. În serviciul comerţului, erau drumuri bune de umblat, 
iar în ajutorul transportului, multe canale navigabile.

Totuşi, dezvoltarea acestei ţări bogate şi puternice era în 
impas. Din cauza dispoziţiilor feudale depăşite, nici industria, 
nici comerţul nu au putut să se dezvolte cu adevărat. Ţărănimea 
era apăsată de dările mari către stat, precum şi de numeroasele 
privilegii ale nobililor. Din cauza acestora şi a despotismului 
regal, în cursul secolului au sporit nemulţumirile.

În fruntea statului era, de foarte multă vreme, familia regală 
Bourbon. Aceşti regi au domnit în manieră absolutistă şi ade-
sea au purtat războaie. Acestea erau costisitoare şi au avut pu-
ţine rezultate. Palatul regal Versailles a fost dezvoltat cu uriaşe 
cheltuieli în cel mai somptuos ansamblu de palate, iar celebra 
lor închisoare politică, Bastilia, situată în centrul Parisului, era 
vestită prin aceea că, la porunca regelui, oricine putea fi închis 
aici, fără judecată, pe o perioadă nedeterminată.

LECTURĂ

Francezii au fost din ce în ce mai nemulţumiţi din cauza risipei, a 
despotismului şi a privilegiilor. Era cazul ţăranilor, al lucrătorilor 
din manufacturi şi bresle, care trăiau din munca mâinii lor; la fel 
era şi burghezia deopotrivă – mică şi mare. Adică toţi cei care nu 
aparţineau de starea întâi sau a doua. Ei alcătuiau – împreună - sta-
rea a treia.

În numele acestei stări s-a ridicat burghezia care dispunea de 
bani, respectiv de pregătire intelectuală şi, tocmai de aceea, supor-
ta mai greu ca îmbogăţirea ei să fie îngrădită prin dispoziţii înve-
chite. Regulamentele de breaslă, fiind în vigoare în multe locuri, 
au împiedicat dezvoltarea industriei manufacturiere, în vreme ce 
numeroasele vămi au paralizat comerţul intern. În interiorul ţării, 
diferitele graniţe vamale, diecezane şi cele ale domeniilor feudale, 
erau păzite de mai mult de 50.000 de soldaţi şi vameşi.

Risipa familiei regale nu cunoştea limite. 
La începutul revoluţiei, doar la dispoziţia 
personală a lui Ludovic al XVI-lea erau 
1857 de cai. Soţia sa, Marie Antoinette
îmbrăca un veşmânt doar o singură dată. Ea 
avea angajaţi tot timpul mai multe sute de 
croitori.

Şi mai mult au costat războaiele aproape 
permanente din veacul al XVIII-lea care, în 
cea mai mare parte, nu au servit interesele 
ţării, ci numai prestigiul şi puterea familiei 
domnitoare. 

Angajarea Franţei în războiul de inde-
pendenţă american a condus la falimen-
tul financiar. Înzestrarea flotei franceze şi 
aprovizionarea soldaţilor pe timp de război 
a costat foarte mult. Faptul că pentru acest 
război s-a cheltuit de patru ori suma teza-
urarială strânsă în decursul unui an, arată 
mărimea sumei.

Cercetaţi! Când anume au ajuns Bourbonii pe 
tronul Franţei? Cine a fost cel mai celebru mo-
narh Bourbon?

De ce a împiedicat regimul feudal dezvoltarea 
economică ulterioară a Franţei veacului al XVI-
II-lea?

Imagine din Franţa anului 1750. Canal cu malul 
pietruit, pachebot bine construit, caretă mare de 
voiaj și haltă pentru diligenţă. Toate acestea, de-
notă în epocă o ţară evoluată din punct de vedere 

economic.
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14 Epoca transformărilor burgheze

Jurământ în sala de tenis*

Franţa din timpul domniei lui Ludovic al XVI-lea a fost lovită 
succesiv de o recoltă proastă şi de o foamete repetată. Visteria 
regală s-a golit complet, iar impunerea de noi impozite a dus 
la protestele chiar şi ale unei părţi a categoriei privilegiaţi-
lor. De aceea, Ludovic al XVI-lea a fost nevoit să convoace
Adunarea Stărilor Generale, pentru a vota noile impozite, 
adunare ce reprezenta o mai veche instituţie regală, dar care 
nu se mai întrunise de 150 de ani.

Adunarea Stărilor Generale s-a deschis în primăvara anu-
lui 1789 la Versailles. La adunare au participat reprezentanţii 
stării întâi (clerul), reprezentanţii stării a doua (nobilimea),  
precum şi cei ai stării a treia (delegaţii păturii largi a popula-
ţiei). Cei din urmă au ajuns însă, în scurtă vreme, în opoziţie 
cu monarhul. În contrast cu voinţa suveranului a reieşit că 
poporul aştepta de la şedinţa adunării nu votarea de noi im-
pozite, ci soluţionarea plângerilor sale, cerând pentru sine 
constituţie şi drepturi. În aceste condiţii, pentru a împiedica 
şi pentru a tulbura consfătuirea de mai departe a stării a treia, 
regele a închis sălile de şedinţă. 

Nu şi-a putut atinge însă scopul. Reprezentanţii stării a tre-
ia s-au deplasat în sala de tenis din apropiere şi au jurat că 

3. ÎNCEPUTUL REVOLUŢIEI FRANCEZE

Jurământul din sala de tenis (Pictura lui David). „Juraţi să nu vă lăsaţi unul pe altul, ci pretutindeni, unde împrejurările o permit, 
să vă adunaţi, până când veţi da tronului o constituţie și o veţi plasa pe aceasta pe un fundament solid”.

Culorile naţionale* franceze: Culorile 
naţionale albastru-alb-roşu au fost folosite 
pentru prima dată de către francezi în cadrul 
gărzilor naţionale. (La început sub formă de 
cocardă, iar apoi ca şi drapel.) În epocă, al-
bul era culoarea Bourbonilor, iar albastru şi 
roşu erau culorile oraşului Paris. Astfel, s-a 
explicat că albastrul simbolizează adevărul, 
albul puritatea, iar roşul curajul.

Comparaţi culorile cocardei cu cele ale 
drapelului naţional francez de azi! La ce con-
cluzii ajungeţi?
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Epoca transformărilor burgheze 15

nu vor închide şedinţa până când nu vor da Franţei o con-
stituţie, care să prescrie şi să garanteze obligaţiile, respectiv 
drepturile monarhului şi ale poporului.

populaţia parisului intervine

Atunci, Ludovic al XVI-lea a dispus soldaţi la Versailles pen-
tru ca să tragă cu armele asupra celor nesupuşi.

Populaţia Parisului însă i-a dejucat planurile. Pe data de 
14 iulie 1789, a asediat şi ocupat Bastilia, celebra închisoa-
re fortificată a monarhiei, simbol al despotismului. Soldaţii 
simpli au refuzat ordinul ofiţerilor şi nu au tras în popor. Ast-
fel, întregul Paris a căzut în mâna mulţimilor revoluţionare. 
Din rândurile cetăţenilor înarmaţi s-au format gărzile naţio-
nale.  

liChidarea feudalismului. legile revoluţiei

Ocuparea Bastiliei a fost un semnal pentru întreaga Franţă. 
Provincia s-a pus în mişcare. Castelele nobiliare au fost cu-
prinse de flăcări, unele după altele. 

În această situaţie, Adunarea Naţională a desfiinţat servi-
tuţile feudale, nobilimea a fost obligată la plata impozitelor, 
a confiscat domeniile bisericeşti, a eliminat titlurile nobilia-
re, privilegiile din naştere* , a desfiinţat sistemul breslelor şi 
vămile interne. Aceste dispoziţii, în esenţa lor, au lichidat 
feudalismul în Franţa.  

Tot în aceste săptămâni Adunarea Naţională a adoptat De-
claraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului,  c a r e  a  a n u n -

„Marea spaimă”: Finele lui iulie s-a impus 
în istoria Franţei drept perioada „marii spai-
me”. Ţăranii înarmaţi, în multe părţi, i-au 
constrâns pe nobili să distrugă actele care 
conţineau drepturile feudale. Pe cei care 
s-au opus nu odată i-au spânzurat.

Cităm din Declaraţia Drepturilor 
Omului şi Cetăţeanului: 
§1. Oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali 
în drepturi: deosebirile sociale nu pot fi ba-
zate decât pe utilitatea publică.
§2. Scopul oricărei asociaţii politice este 
conservarea drepturilor naturale şi impre-
scriptibile ale omului. Aceste drepturi sunt: 
libertatea, proprietatea, siguranţa şi rezis-
tenţa la opresiune. [...]

§6. Legea este exprimarea voinţei comu-
ne. La alcătuirea sa, orice cetăţean are drep-
tul să conlucreze personal sau prin delegaţi. 
Legea este aceeaşi pentru toată lumea, fie că 
apără, fie că pedepseşte. [...]

§17. (Articol de încheiere): Proprietatea 
fiind un drept inviolabil şi sacru, nimeni nu 
poate fi privat de ea ...”

Care sunt acele prevederi ce sunt valabile 
şi în societatea noastră de astăzi?

Care sunt drepturile cele mai importante 
ale oamenilor?

De ce au trebuit acestea pronunţate într-o
declaraţie? (Gândiţi-vă la despotismul ante-
rior!)

Când unul dintre miniştri i-a dat lui Ludovic 
al XVI-lea vestea că populaţia Parisului s-a 
revoltat, a ocupat Bastilia şi a luat în mâini-
le sale puterea, Ludovic, uluit, a exclamat 
astfel:
– „Domnilor, dar asta e o răzmeriţă!”
– „Nu, Maiestate, asta nu e răzmeriţă, asta e 
deja revoluţie” – l-a corectat pe rege prim-
ministrul.

Căderea Bastiliei. Bastilia cu tur-
nurile sale de 35 m înălţime, cu 
ziduri de 2 metri grosime, nu era 
doar o închisoare politică, ci și o 
fortăreaţă ameninţătoare în mijlo-
cul Parisului. Ea era văzută drept 
un simbol al despotismului regal, 
deși, în acest răstimp, era apăra-
tă în total de 33 de gardiști și 70 
de soldaţi invalizi de război, iar 
numărul celor deţinuţi ajungea la 
zece. Ziua ocupării sale (14 iulie 
1789) este sărbătoarea revoluţiei

Ce anume am învăţat în clasa a 6-a despre revoluţie?
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16 Epoca transformărilor burgheze

ţat deviza Libertate, Egalitate, Fraternitate, ca fundament al 
noii societăţi. 

monarhia Constituţională

Pe baza noilor legi, Franţa a devenit monarhie constitu-
ţională. Puterea era exercitată împreună de către rege şi 
Adunarea Naţională. Legile erau elaborate de către deputa-

Marşul femeilor: Pe data de 5 octombrie, 
cam 20.000 de femei pariziene aflate în lip-
suri şi chinuite de foame, au intrat în Ver-
sailles într-un marş de protest, sub escorta 
gărzilor naţionale, cerând pâine. Aici i-au 
dezarmat pe soldaţii care nu au îndrăznit să 
tragă asupra femeilor, apoi au intrat cu for-
ţa în palat.  Mult detestata gardă de corp a 
fost constrânsă să se retragă şi ea. Într-un fi-
nal, Ludovic a putut tempera pasiunile doar 
anunţând că se mută la Paris.

De ce a fost important din punctul de ve-
dere al revoluţiei că Ludovic al XVI-lea a fost 
silit să se mute la Paris?

Ludovic al XVI-lea este condus înapoi la Paris. Aici, populaţia a fost atenţionată prin afișe: „Cine îl ovaţionează pe rege va fi 
ciomăgit, iar cine îl ofensează va fi spânzurat!”

Marșul femeilor spre Versailles din 5 octombrie 
1789. Au plecat după pâine la Versailles, dar l-au 
adus pe rege cu ele. Ludovic al XVI-lea a devenit 

accesibil pentru populaţia pariziană
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Epoca transformărilor burgheze 17

ţii aleşi, însă deveneau valabile doar dacă erau contrasemna-
te de către rege. (Despre rolul constituţional al regelui puteţi 
afla mai multe din lectura de la pagina 26.)

Ludovic al XVI-lea nu a vrut să se împace cu îngrădirea 
puterii sale, de aceea a adus la Versailles mercenari străini. El 
a vrut să înfrângă revoluţia cu ajutorul lor. De data aceasta, 
planul său a fost dejucat de către femeile pariziene, c a r e  l - a u  
constrâns să se mute de la Versailles în capitală. 

După ce regele a fost obligat să se mute în Parisul revo-
luţionar, mulţi dintre adepţii săi au plecat în străinătate (au 
emigrat). Aici au început să se organizeze şi aşteptau doar ca 
şi Ludovic să li se alăture.

Regele a şi încercat evadarea, dar a fost prins şi condus în-
apoi la Paris. După tentativa de evadare, s-a destrămat şi ră-
măşiţa puterii regale. El a fost nevoit să semneze constituţia 
pregătită în toamna lui 1791 de către Adunarea Naţională. 
Prin aceasta, s-a realizat dorinţa stării a treia, înainte defa-
vorizată, adică legalitate şi constituţionalitate. S-a deschis 
calea spre ascensiunea burgheziei.

ataC împotriva franţei

Eşecul încercării de evadare şi acceptarea noii constituţii au 
grăbit evenimentele. În mai 1792, trupele austriece şi pru-
sace au intrat cu forţa în Franţa, iar în bătăliile iniţiale ar-
mata revoluţionară a suferit înfrângeri repetate. 

Stăpânitorii feudali deja se şi credeau biruitori. Franţa însă 
nu a depus armele. Trupele franceze flămânde, desculţe, prost 
echipate, dar entuziaste i-au oprit pe intruşi la 100 de km de 
Paris, la Valmy, prin rezistenţa lor curajoasă. Mai apoi i-au şi 
alungat din Franţa pe atacatori.

Fuga regelui: Monarhul, îmbrăcat în hai-
ne de lacheu* , a încercat să evadeze în iulie 
1791. A reuşit să iasă din Paris, însă nu de-
parte de ţelul său final, un diriginte de poş-
talion l-a recunoscut pe regele care privea 
afară prin fereastra trăsurii şi i-a alertat pe 
gardiştii naţionali. Ludovic a fost prins şi 
condus înapoi la Paris unde a fost primit de 
ostilitatea mulţimii. A fost condus înapoi la 
palat printre sute de mii de privitori muţi, 
respectiv prin cordonul mulţimii imobile şi 
ameninţătoare. După părerea multora, aceas-
ta a fost „marşul funebru al regaliştilor”.

4. FRANŢA: REPUBLICA

Care au fost rezultatele cele mai importante de 
până acum ale revoluţiei? În răspunsul dat între-
giţi următoarele cuvinte: ... despotismului şi feu-
dalismului a deschis calea în faţa dezvoltării.

1. Cu ajutorul schiţei, rezumaţi evenimen-
tele!

2. De ce a izbucnit revoluţia de la 1789?

3. De ce considerăm ziua de 14 iulie 1789 
drept începutul revoluţiei franceze şi nu 
un alt eveniment, ca de pildă, jurământul 
din sala de tenis?

4. Cum anume au desfiinţat noile legi feu-
dalismul?

5. Care e diferenţa dintre monarhia despoti-
că şi cea constituţională?

Începutul revoluţiei franceze
faliment financiar, regim social de sorginte feudală

contradicţie care a împiedicat dezvoltarea,
între privilegiaţi nemulţumire generală

  adunarea stărilor  
↓

jurământul din sala de tenis
↓

revoluţia din 14 iulie 1789
↓

lichidarea feudalismului
↓

monarhie constituţională
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18 Epoca transformărilor burgheze

proclamarea republIcII

Pe când trupele austriece şi prusace doar se apropiau de Paris, 
sperând în victorie, comandanţii lor au şi emis deja o declara-
ţie ameninţătoare: „Oraşul Paris  ... este obligat să se închine 
regelui îndată şi fără opoziţie [...] altfel vom lăsa soldaţii să 
prade Parisul şi îl vom nimici”.

Declaraţia a avut un efect tocmai contrar. Ea nu a înspăi-
mântat, ci a înfuriat populaţia Parisului care a asediat şi ocu-
pat palatul regal. În aceste condiţii, Adunarea Naţională l - a  
detronat pe rege şi a proclamat republica (21 septembrie 
1792). Puterea a ajuns în mâinile marii burghezii,*  căci depu-
taţii săi erau majoritari în Adunarea Naţională.

Câteva săptămâni mai târziu, a fost găsită arhiva secretă a 
regelui. S-a constatat că însuşi regele a chemat trupele străine 
care au atacat Franţa. Aceasta era în mod evident trădare, care 
presupunea sancţiune. La dezbaterea judiciară care a declan-
şat polemici puternice, Ludovic al XVI-lea a fost condamnat 
la moarte, iar apoi executat (ianuarie 1793).

În ziua următoare proclamării republicii, în-
tre Paris şi Valmy, s-au întâlnit doi curieri.
„Victorie” – strigă unul. 
„Republică” – răspunse celălalt. Cele două 
evenimente, proclamarea republicii (21 sep-
tembrie) şi victoria de la Valmy (20 septem-
brie) aproape au coincis.

Victorie la Valmy. Despre bătă-
lie, Goethe, marele poet german 
care se afla în tabăra prusacilor, 
a spus următoarele: „Acest loc și 
această zi indică începutul unei 
noi epoci în istoria universală”. 

Ce rol a jucat simţământul 
naţional în victoria francezilor?

Decapitarea lui Ludovic al XVI-lea prin ghilotină. Ultimele cuvinte ale re-
gelui au fost acoperite de bătaia tobelor soldaţilor. Câţiva martori și-au 
adus aminte de o liniște mută. Conform altora, piaţa, acolo unde se afla 
locul de execuţie, a răsunat de strigăte: „Trăiască republica!” „Trăiască 

naţiunea!”.

Pasaje din cuvântările care s-au auzit la 
procesul regelui: „Condamnarea regelui nu 
e o chestiune de drept, ci de politică. Proce-
sul trebuie să decidă: dacă Franţa să rămână 
monarhie sau să fie republică. Ludovic al 
XVI-lea nu trebuie condamnat, ci înfrânt. 
[...] Ludovic nu este acuzat, ci adversar. 
[...] Raţiunea şi înţelepciunea politicii cere 
deopotrivă că el trebuie să moară şi pe de 
asupra cât mai grabnic”.

(un deputat iacobin)

„Sunt nevinovat.”
(regele)

„E cu neputinţă să domneşti fără vină.”
(acelaşi deputat iacobin)

„Ludovic trebuie să moară pentru ca ţara să 
trăiască.”

(Robespierre)

Muncă de cercetare. Căutaţi cum s-au numit 
(se numesc) în Ungaria şi în alte ţări organismele 
legislative!
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Cursul următor al revoluţiei

În organismul legislativ al republicii, în Convent, erau majori-
tari fidelii liberei iniţiative, ai burgheziei cu stare. Aceştia s-au 
străduit să pună capăt revoluţiei prin rezultatele obţinute până 
atunci şi prin legile favorabile burgheziei întreprinzătoare.

Împotriva acestora s-a plasat partidul mai revoluţio-
nar iacobin care sub conducerea lui Robespierre, tindea să 
ajungă la putere. El s-a sprijinit pe mica burghezie* , respectiv 
pe populaţia mai săracă a Parisului.

IacobInII* ajung la putere

În vara anului 1793, revoluţia franceză a ajuns într-un peri-
col extrem. Stăpânii feudali s-au aliat din nou împotriva ei şi 
la alianţa lor s-a alăturat, de data aceasta, şi Anglia. 

Pericolul era sporit şi de faptul că, în mai multe comitate, 
au izbucnit revoltele regaliştilor, iar Parisul ducea lipsă de 
alimente tot mai mult. Guvernul marii burghezii era în impo-
sibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile. 

În aceste condiţii, populaţia capitalei s-a pus din nou în 
mişcare. I-au îndepărtat din Convent pe deputaţii marii bur-
ghezii. Puterea a fost dobândită partidul micilor burghezi: 
iacobinii.

Foamete la Paris: În confruntarea celor 
două partide (iacobin şi forţele marii bur-
ghezii), au decis cele întâmplate pe plan mi-
litar şi chestiunile economice nerezolvate. 

În această perioadă, Parisul era tot mai 
ameninţat de foamete. Din cauza războaie-
lor şi a evenimentelor revoluţionare, a scă-
zut producţia agricolă. Abia se găsea pâine. 

Ceea ce se putea afla, devenea tot mai 
greu de plătit pentru cei mai săraci.

Ce credeţi, de ce s-a alăturat Anglia burgheză 
puterilor feudale care atacau Franţa?

Studiaţi harta cu ilustraţii! Cine a atacat Fran-
ţa revoluţionară? Clasificaţi-i pe duşmani:
a) Interni
b) Externi

A N G L I A

englezi

París

austrieci-
olandezi

prusaci

austrieci

austrieci

englezi

spanioli

revoltele 
regaliștilor

O
c

e
a

n
u

l
A

t
l

a
n

t
i

c

Atacuri externe și revoltele regaliștilor împotriva 
Franţei revoluţionare la 1793
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dIctatura* iaCobină

Iacobinii, în frunte cu Robespierre, au instaurat o dictatură 
extrem de dură. Dispreţuind drepturile omului şi ale cetăţea-
nului, ei au adoptat o aspră teroare* . I-au arestat pe pretinşii şi 
adevăraţii duşmani ai revoluţiei, precum şi pe toţi adversarii 
lor politici din toate stările şi rangurile, trimiţându-i în masă 
la ghilotină. Astfel, prin dictatura sângeroasă, care a dus la 
uciderea a mai multor mii de vieţi, iacobinii au asigurat or-
dinea internă şi şi-au consolidat puterea. 

Iacobinii s-au raportat la soluţionarea dificultăţilor econo-
mice, tot într-un mod dictatorial.

viCtoriile militare ale iaCobinilor

Pe cât de neîndurători s-au arătat faţă de adversarii interni, pe 
atât de fermi s-au dovedit împotriva adversarilor externi, 
atacatori ai ţării.

Au chemat la arme întreaga populaţie a Franţei. Au decre-
tat prin lege că, până când nu îi vor alunga de pe pământul 
ţării pe duşmani, pentru toţi bărbaţii francezi serviciul militar 
este permanent. 

I-au schimbat pe generalii înfrânţi. În locul lor au numit noi 
conducători capabili. Atunci a devenit – la 24 de ani - Napo-
leon Bonaparte generalul revoluţiei. Au trimis în armată man-
datari proprii, preocupându-se şi de aprovizionarea trupelor. 

Armata iacobină a adoptat o nouă tactică de luptă. Prin 
atacuri rapide şi concentrate, fie cete de trăgători mobili, fie 
cei în coloane închise, prin asalturi de baionetă, îi puneau pe 
fugă pe duşmani. Au utilizat şi artileria cu abilitate. 

La un an după dobândirea puterii de către iacobini, armate-
le franceze luptau deja peste tot pe teritoriul inamicului.

Căderea diCtaturii iaCobine

După victoriile repurtate în faţa duşmanilor, mulţi au înce-
put să se îndoiască de necesitatea unei dictaturi inflexibile. 
Pe atunci, Robespierre s-a ridicat cu duritate nu doar faţă de 
contra-revoluţionari, ci şi faţă de liderii iacobini care i s-au 
opus. L-a executat pe unul din marii conducători ai revoluţiei, 
vechiul său tovarăş de luptă, Danton, care era foarte iubit, 
mai ales în sfera burgheziei de mijloc. I-a mai trimis la ghilo-
tină*  pe mulţi alţi fruntaşi apreciaţi de către păturile cele mai 
sărace. Astfel, el şi-a pierdut în tot mai mare măsură popula-
ritatea şi susţinerea mulţimilor.

De aceasta s-au folosit diferiţi adversari ai iacobinilor, care 
s-au aliat. În vara lui 1794, i-au arestat şi executat pe Ro-
bespierre şi pe cei mai fideli tovarăşi ai săi. De data aceasta, 
mulţimile nu s-au mai pus în mişcare în favoarea lor. 

Conducătorii marii burghezii s-au putut întoarce ne-
stingheriţi la putere.  

Dispoziţiile iacobinilor: Au fixat cele mai 
ridicate preţuri de consumator pentru pâine 
şi alte alimente. Au sporit controlul de stat în 
viaţa economică. Au răscolit şi au confiscat 
alimentele ascunse. Nu odată au recurs la pe-
deapsa cu moartea pentru speculă şi pentru 
ascunderea de marfă. În provincie, au scos 
la vânzare, în parcele mai mici, pământurile 
abandonate de emigranţi. Au strâns şi au ars 
actele referitoare la servituţile feudale.

Organizarea apărării: „Bărbaţii tineri 
luptă […] cei căsătoriţi forjează arme […] 
femeile fac bandaje […] bătrânii îmbărbă-
tează luptătorii în pieţele publice”.

Saint-Just de pildă, unul din comisarii 
revoluţionari, a dat următorul ordin: „Zece 
mii de soldaţi umblă desculţi. Vă poruncesc 
să-i descălţaţi pe toţi aristocraţii din Stras-
bourg şi să trimiteţi cele 10.000 de perechi 
de pantofi la cartierul general, pe mâine la 
ora 10”.

Soldatul armatei revoluţionare pornește la luptă 
(pictură)
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 Revoluţia a îngheţat” – scria în jurna-
lul său unul din liderii iacobinilor. Oare ce 
anume reprezintă această constatare?

1. Cum a evoluat destinul revoluţiei până în 
anul 1795? Ce forme de stat s-au succe-
dat?

2. Ce diferenţă este între regalitate şi republi-
că?

3. Dezbateţi de ce i-a ajutat poporul pe iaco-
bini să ajungă la putere!

4. De ce a rămas poporul neutru în timpul că-
derii iacobinilor?

Franţa: republică
republică,

execuţia regelui
↓

atacuri militare răsculaţii regalişti
externe

  ţara şi revoluţia  
în pericol

↓
guvernul marii

burghezii neputincios
↓

poporul îi ajută pe
iacobini să ajungă la putere

armata populară dictatura revoluţionară

salvează
  revoluţia  

şi ţara
↓

dictatura
e deja inutilă

↓
din nou guvern al marii burghezii

Căderea lui Robespierre. În timpul revoluţi-
ei, erau frecvente asemenea scene sânge-

roase la ședinţele legislative (convent)
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napoleon ajunge la putere

Dominaţia marii burghezii ajunse la conducere a fost atacată 
şi din două părţi. Pe de o parte regaliştii, iar pe de alta ia-
cobinii, care au simţit din ce în ce mai mult că noua putere 
serveşte tot mai puţin interesele lor.

În această situaţie, guvernul burghez, ajuns între două 
focuri, se putea sprijini doar pe armată. Ceea ce a făcut 
posibil ca extrem de capabilul şi ambiţiosul Napoleon Bona-
parte să se ridice tot mai mult, iar în anul 1799 să acapareze 
conducerea Franţei. 

napoleon, generalul revoluţiei

Napoleon s-a născut într-o familie de mici nobili în anul 1769, 
în localitatea Ajaccio din Corsica. A urmat şcoala militară, 
dar în armata regală nu-l aştepta un viitor strălucit din cauza 
originii sale modeste. Numai revoluţia a făcut posibil ca să 
îşi pună rapid în valoare capacităţile sale remarcabile, iar ca 
general al revoluţiei să acumuleze victorie după victorie, do-
bândindu-şi astfel o faimă uriaşă.

napoleon împăratul

În anul 1804, Napoleon s-a detaşat de tradiţiile republicane 
ale revoluţiei şi s-a încoronat pe sine însuşi împărat. Prin 
urmare, el a voit să îşi extindă stăpânirea asupra întregii Eu-
rope. În interesul acestui fapt, a continuat să ducă o serie de 

Primele succese ale lui Napoleon: În anul 
1793, trupele franceze, pe baza planului lui 
Napoleon, au recuperat Toulon-ul, ocupat 
de englezi. De aceea, la  vârsta de 24 de ani, 
iacobinii l-au numit general. 

În anul 1795, el a înfrânt o revoltă a rega-
liştilor. De aceea, guvernul marii burghezii, 
în anul 1796, l-a numit general al trupelor 
din Italia. Cu armata sa prost echipată, în 
lupte rapide ce s-au succedat, a înfrânt pute-
rea militară austriacă de patru ori mai mare. 
Apoi, printr-o pace victorioasă, a încheiat 
războiul dus de cinci ani contra împăratului 
Austriei. 

În anul 1798, pentru a periclita domina-
ţia Angliei rivale asupra Indiei, a navigat în 
Egipt, iar aici a obţinut repetate victorii faţă 
de diverse armate duşmane, de departe mult 
mai mari decât a sa. 

În anul 1800, încununându-şi de succe-
sele de până atunci, a obţinut la Marengo o 
nouă uriaşă victorie în faţa armatei austri-
ece, sprijinită şi de suveranii italieni. Prin 
aceasta, a silit din nou Austria şi aliatele ei 
l a  pa c e .

Încoronarea: Când Napoleon a decis că îşi 
ia titlul de împărat, l-a silit pe Papă, capul 
bisericii catolice, să meargă la Paris şi să-l 
încoroneze. În timpul sărbătorii fastuoase, a 
luat pe neaşteptate coroana din mâna Papei, 
şi şi-a a pus-o el singur pe cap. Prin aceas-
ta, a dorit să arate că a devenit împărat prin 
propriile sale puteri şi că nimeni nu are nici 
o putere asupra sa.

5. NAPOLEON BONAPARTE. ÎMPĂRATUL FRANŢEI BURGHEZE

Napoleon, împăratul. „Cu ajutorul preoţilor și al 
soldaţilor mei pot face orice.” Explicaţi cuvin-

tele lui Napoleon!
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războaie de cucerire victorioase, pe parcursul cărora a îm-
părţit generalilor şi fraţilor săi tronurile ţărilor ocupate. L-a 
silit şi pe împăratul Austriei să îi dea pe fiica sa de soţie. Prin 
aceasta, a încercat să-şi facă domnia ereditară.

ImperIul luI N apoleon, întemeierea dominaţiei
burgheze

În ciuda faptului că domnia lui Napoleon a devenit tot mai 
despotică, ea a servit, totuşi, progresului. A promovat dez-
voltarea agriculturii, a industriei, comunicaţiilor şi comerţu-
lui. A întemeiat Banca Naţională a Franţei. A consolidat şi 
asigurat proprietatea civilă şi înavuţirea, a uşurat dezvoltarea 
economiei capitaliste. Acest scop l-a servit şi Codul său Ci-
vil, devenit celebru, pe care mai târziu toate statele burgheze 
l-au privit ca pe un model de urmat. Sistemul de învăţământ 
şi cel administrativ creat de către el s-a menţinut în Franţa 
până azi.

Aceste dispoziţii au ajutat la consolidarea burgheziei nu 
doar în Franţa, ci şi în ţările ocupate de francezi, grăbind 
destrămarea feudalismului.   

Popoarele însă cărora soldaţii lui Napoleon le-au ofensat 
foarte adesea mândria şi simţămintele naţionale, l-au văzut 
totuşi ca pe un cuceritor şi, în măsură tot mai mare, l-au în-
fruntat şi cu armele. 

au pornit şase sute de mii şi au revenit aCasă două
zecI de mII

În anul 1812, Napoleon, ajuns la apogeul puterii, s-a întors 
împotriva Rusiei. 

Armata sa recrutată din întreaga Europă a numărat în jur 
de 600.000 de soldaţi. Puterea militară rusă era mai redusă, 
dar comandanţii ruşi au adoptat o nouă tactică. Au evitat 
luptele şi s-au retras în interiorul ţării, răstimp în care liniile 
de aprovizionare ale lui Napoleon s-au întins extrem de mult, 
iar pentru apărarea acestora a fost nevoit să lase în urmă noi 
şi noi efective. Astfel, superioritatea sa numerică s-a redus 
t r e pt a t .  

Blocada Continentală: Faţă de Napoleon, 
domnitor peste Europa, doar Anglia şi Rusia 
şi-au mai putut păstra independenţa. Armata 
rusă a învins-o de mai multe ori pe câmpuri-
le de luptă ale Europei. Pe Anglia – stăpâna 
mărilor - deşi au fost unele planuri fantastice 
de invadare a statului insular, a încercat să o 
înfrângă pe cale economică. În anul 1806, a 
anunţat Blocada Continentală împotriva An-
gliei: a interzis importul mărfurilor engleze 
pe continentul european. Aceasta a favorizat 
economia Franţei, dar în multe ţări ea a ge-
nerat criză economică. Mărfurile engleze şi 
articolele coloniale aduse prin englezi erau 
indispensabile. Dispoziţia în sine i-a făcut 
pe francezi foarte nepopulari, iar blocada a 
putut fi menţinută numai prin forţa armelor. 
Contrabanda a fost în floare.

Borodino: Armata rusă condusă de genera-
lul Kutuzov a dat lupta cu Napoleon la Bo-
rodino situat la circa 120 de km de Mosco-
va. Deşi Napoleon, în urma unei confruntări 
extrem de sângeroase, i-a obligat pe ruşi la 
retragere şi a ocupat Moscova, nu şi-a mai 
putut completa pierderile.

Vedeţi pe harta atlasului istoric, în 1812, care 
ţări erau sub domnia sau influenţa lui Napoleon!

Noul cod de legi al lui Napoleon, Codul Napoleonian
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La Moscova nu a mai ajuns decât o armată franceză slăbită, 
iar ruşii, nici în ciuda predării capitalei, nu au cerut pace.

Napoleon, a cărui armată era ameninţată de lipsa de provi-
zii, în condiţiile în care după incendierea Moscovei nu a mai 
rămas nici un acoperiş de asupra capului, a fost obligat să 
ordone retragerea.  

Iarna groaznică şi luptele continue au nimicit armatele lui 
Napoleon. Din „Grand Armée”, respectiv „Marea Armată”, 
nu s-au mai întors teferi acasă decât 20.000 de soldaţi în to-
t a l .

Căderea lui napoleon

La vestea înfrângerii sale, ţările Europei, învinse şi înfricoşate, 
s-au răsculat  şi s-au unit împotriva lui Napoleon, aliindu-se
cu Rusia şi Anglia.

Bătălia decisivă – în anul 1813 - a avut loc la Leipzig unde, 
în cadrul „bătăliei naţiunilor”, Napoleon a suferit înfrân-
gerea definitivă. În următorul an, aliaţii au ocupat Parisul.

Napoleon a fost obligat să abdice, iar aliaţii l-au exilat pe 
insula Elba (din Marea Mediterană) pe care a şi putut-o păstra,
de altfel, în proprietatea sa. În Franţa, s-a reinstaurat dom-
nia Bourbonilor.

Folosindu-se de lipsa de popularitate a Bourbonilor, Napo-
leon a uimit încă o dată lumea. La 1 martie 1815, împreună 
cu 400 de soldaţi credincioşi, a debarcat în sudul Franţei, ală-
turându-şi armatele trimise împotriva sa.

Peste o săptămână, Napoleon a intrat fără nici un foc de 
armă în Paris, de unde Bourbonii au fugit. 

Domnia sa a durat, de această dată, numai 100 de zile. În 
anul 1815, trupele reunite ale aliaţilor i-au pricinuit armatei 
sale o înfrângere nimicitoare la Waterloo. Ca urmare a aces-
tui fapt, englezii l-au transportat pe Napoleon pe îndepărtata 
insulă Sfânta Elena (din Oceanul Atlantic). Aici a şi murit în 
anul 1821.

„– Ei şi ce vreţi atunci de la mine? – răcni 
la mine Napoleon - vreţi să mă umilesc pe 
mine însumi? Niciodată! Voi şti să mor, dar 
nu voi ceda nici un picior de pământ. Mo-
narhii Dumneavoastră care s-au născut pe 
tron îşi pot permite să fie înfrânţi şi de 20 
de ori şi tot se pot întoarce la reşedinţele lor. 
Eu, care sunt fiul norocului, nu pot face asta. 
Domnia mea nu supravieţuieşte zilei în care 
nu mai sunt puternic şi, în urma acestui fapt, 
nimeni nu se mai teme de mine.”
(Însemnarea prinţului Metternich, conducă-
torul politicii externe austriece, despre dis-
cuţia purtată cu Napoleon) 

În ce relaţie erau pe atunci una cu alta 
Franţa (Napoleon) şi Austria?

Bourbonii (conform unei zicale): „N-au în-
văţat nimic şi nu au uitat nimic” – au con-
tinuat de unde au lăsat totul. Ca urmare a 
acestui fapt, în decurs de un an, din nou îi 
ura întreaga ţară.

Napoleon,  debarcat pe ţărmul de sud al 
Franţei, s-a dus singur în faţa soldaţilor tri-
mişi să-l captureze, şi-a descheiat la piept 
haina cu cele două rânduri de nasturi: „Dacă 
printre voi este vreun soldat dispus să-l 
omoare pe împărat, aici sunt” – a strigat spre 
ei, iar armata credincioasă, amintindu-şi de 
vechile succese, i s-a alăturat.

Retragerea lui Napoleon din 
Rusia. Fragment din pictura 
lui Verasciaghin care zugră-
vește ororile trăite de către 
soldaţi. Înfrângerea din Rusia 
a fost fatală pentru Napoleon  

Urmăriţi pe atlasul vostru, 
până la capăt, linia campa-
niei din Rusia din anul 1812! 
Pe baza hărţii și a imaginii 
precizaţi care au fost cauzele 
care au condus la înfrângerea 
armatei lui Napoleon!
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europa în epoCa sfintei alianţe

După victoria de la Leipzig, aliaţii s-au reunit la Congresul 
de la Viena. Scopul lor a fost „reorganizarea” Europei, re-
spectiv restabilirea puterii suveranilor alungaţi.

Cei mai importanţi trei suverani, împăratul Austriei, ţarul 
Rusiei şi regele Prusiei  au înfiinţat aici aşa-numita Sfântă 
Alianţă pentru a face durabilă ordinea stabilită de către ei la 
congres. Suveranii s-au obligat ca împreună să suprime toa-
te mişcările revoluţionare naţionale care ar urma să aibă loc. 
Alianţei lor li s-au alăturat aproape toţi monarhii feudali. (An-
glia a rămas deoparte, deşi menţinerea echilibrului de putere 
în Europa a fost principalul scop pentru politica engleză.)

Sfânta Alianţă – care a domnit asupra Europei cam 30 de 
ani – a fost măturată de revoluţiile de la 1848–1849. 

(Pasaj) din documentul de fondare 
al „Sfintei Alianţe”:
„În numele sfintei şi indivizibilei Treimi. 
Maiestăţile lor: împăratul Austriei, regele 
Prusiei şi monarhul Rusiei [...]  Declară în 
mod festiv că [...] atât în guvernarea rega-
telor lor, cât şi în relaţia lor cu alte regate, 
nu cunosc altă poruncă decât cea a sfintei 
religii, a adevărului, a iubirii şi a păcii ...

Prin urmare, Maiestăţile lor au convenit:
articolul 1: În acord cu cuvintele Sfintei 
Scripturi care prescriu ca oamenii să se con-
sidere ca fraţi unii pe alţii, cei trei suverani, ca 
părţi semnatare, se aliază în legământul fră-
ţiei adevărate şi indisolubile şi socotindu-se
unul pe altul ca fii ai aceleiaşi patrii, îşi 
acordă unul altuia ajutor şi sprijin în orice 
ocazie şi în orice loc.”

Care e esenţa acestui pact? Scoateţi-o în 
evidenţă pe cea mai importantă!

Monarhii Sfintei Alianţe. Fundamentul ideologic 
al Alianţei era fraternitatea monarhilor. Discutau 
periodic la congrese, ori de câte ori vreun pericol 
ameninţa ordinea stabilită de către ei Care mo-
ment al Congresului de la Viena este importalizat 

aici?

1.  Să enumerăm câteva din dispoziţiile date 
de către Napoleon. Care au servit interese-
le burgheziei? 
a)  A emis un cod de legi civil. 
b) A extins stăpânirea Franţei asupra al-
tor ţări. 
c)  A dezvoltat industria şi comerţul. 
d)  A impus impozite mari pentru acoperi-

rea cheltuielilor militare.
e)  Ca împărat i-a înnobilat cu titluri de 

duci şi conţi pe oamenii care l-au servit 
cu credinţă, adesea foşti soldaţi revolu-
ţionari.

2.  De ce burghezia prosperă a trebuit să se 
sprijine pe armată?

3.  Prin ce a servit Napoleon domnia burghe-
ză?

Napoleon Bonaparte, împăratul Franţei burgheze

regalişti mulţime

    domnia burgheziei bogate    
se sprijină pe armată

victorii militare dispoziţii interne
cucerire care au consolidat burghezia


 înfrângeri cod civil de legi


cădere
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ATRIBUŢIILE DOMNIEI ÎN MONARHIA CONSTITU-
ŢIONALĂ ● Atâta vreme cât s-a menţinut monarhia constitu-
ţională, a fost o temă permanentă de discuţie câtă putere să aibă 
Adunarea Naţională şi câtă putere să rămână regelui. 

Fragmentele de mai jos se bazează pe constituţia din anul 
1791. „În Franţa nu există nici un fel de putere care să stea dea-
supra legii. Regele îşi poate exercita domnia doar pe baza legii 
şi doar în temeiul acesteia poate pretinde supunere”.

Voinţa regelui nu mai are deci putere de lege. Tot atunci însă, 
a rămas dreptul de veto al suveranului de aplicare a prorogării. 
Cu acesta putea încetini adoptarea legilor. Dacă regele exer-
cita dreptul de veto, legea trebuia regândită şi dezbătută din 
nou. Faptul că fără aprobarea Adunării Naţionale, suveranul nu 
putea declara război şi nu putea încheia tratate internaţionale 
însemna pierderea în continuare a puterii acestuia.

Marseillaise ● A fost publicată pe data de 26 aprilie 1792 
de către poetul francez Rouget de Lisle. Poezia sa intitula-
tă Cântec de luptă pentru oastea de pe Rin s-a auzit pentru 
prima dată din gura soldaţilor dintr-una din cetele marseie-
ze. Focul revoluţionar şi naţional al poeziei a fost clar pentru 
toată lumea. Cântarea glorifică dragostea de ţară şi cheamă la 
apărarea ţării. 

Marşul voluntarilor marseiezi care intonau cântecul a fost 
primit pretutindeni cu un entuziasm nemărginit. Strofele înso-
ţite de bătaia paşilor ritmici şi de răpăiala de tobă păreau ca şi 
cum corurile luptei şi ale patriei ar fi răspuns ritmului de marş 
şi zornăitului de arme.

Marseillaise s-a răspândit ca un marş al revoluţiei, ca un 
cântec de libertate: prima dată în 1795, apoi din 1879 până as-
tăzi ca imn naţional al Franţei. 

TEROAREA DICTATURII IACOBINE ● Cele mai însân-
gerate evenimente ale Europei veacului al XVIII-lea se leagă 
de teroarea iacobină. Aceasta, după preluarea puterii de către 
iacobini, s-a dezvoltat treptat, atunci când s-a dat legea privi-
toare la suspecţi. Conform acesteia puteau aresta (şi chiar exe-
cuta) pe oricine care – în concepţia iacobinilor de atunci – era 
găsit ca adversar al revoluţiei.

Conform unor date oficiale, în jumătate de an, au trimis la 
eşafod 10.872 de oameni fără vreo procedură juridică serioa-
să. „Cădeau capetele precum bucăţile de ţiglă” – spunea unul 
din procurori. Teroarea e invocată în descrierea de mai jos:

„Condamnaţii sunt duşi în care spre locul de execuţie. Co-
boară din car, iar călăul îi cheamă după nume. Primul urcă scă-
rile eşafodului. Dacă nu merge el, îl împing sau îl trag. Acolo 
sus îl aşează la capătul ghilotinei. Îl iau de braţ, călăul la stân-
ga, iar un zbir în dreapta, în vreme ce al doilea ajutor îl apucă 
de picioare, iar apoi toţi trei îl întorc pe burtă. Apoi îl leagă cu 
cureaua pe scândura mobilă. Semilunele de fier troznesc în ju-
rul gâtului celui condamnat, iar el, pentru o clipă, cu conştiinţa 
răvăşită, priveşte la fundul groaznicului sac, la capetele deja tă-

LECTURĂ

Marseillesa într-o imprimare de epocă

„Actorul principal” al terorii, ghilotina. Au adoptat-o
la recomandarea doctorului Guillotin ca instru-
ment de execuţie rapidă și fără dureri. Prima dată 
au decapitat cu ea un bandit în 1792. În Franţa au 
utilizat-o pentru ultima dată la execuţie în 1977.
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iate. Apoi cade barda cea grea. Călăul trage sus cuţitul cel greu, 
iar zbirii săi deja îl pregătesc pe următorul”. Numărul complet 
al celor executaţi este estimat la 35-40.000.

BĂTĂLIILE LUI NAPOLEON ● La Marengo, bătălia a în-
ceput rău pentru Napoleon. Jumătate din armata sa, şi chiar şi 
însuşi Napoleon, erau încă departe de câmpul de luptă când a 
început atacul austriecilor, aflaţi într-o superioritate numerică 
semnificativă. Forţele franceze s-au bulversat, iar comandantul 
austriac a considerat bătălia încheiată. A şi trimis la Viena un 
anunţ triumfător: „Victorie nimicitoare asupra lui Bonaparte. 
Mari prăzi, mulţi prizonieri”. Anunţul însă era pripit. Napoleon 
nu şi-a pierdut cumpătul. Ajungând pe câmpul de luptă, şi-a 
scos ceasul, spunând: „Da, am pierdut bătălia, dar nu e decât 
ora 3. Avem timp destul să câştigăm alta!” Şi-a regrupat trupele 
şi cu noile corpuri de armată, care au ajuns între timp, a pornit 
atacul. A doua zi, comandantul austriac înfrânt a semnat trata-
tul prin care recunoştea victoria Franţei. Iar populaţia Parisului 
l-a primit pe Bonaparte în chicote de bucurie.

Locul următoarei mari bătălii a fost la Austerlitz, în decem-
brie 1805. Sătucul morav a ajuns în istorie sub numele de „bă-
tălia celor 3 împăraţi”. Împăratul Franţei, Napoleon, împăratul 
romano-german Francisc II şi ţarul rus Alexandru I au fost deo-
potrivă pe câmpul de luptă. Napoleon, de data aceasta – cu 
participarea tuturor generalilor săi – a condus lupta el însuşi 
din prima clipă până în ultima. În prealabil, prin intermediul 
spionilor, a lăsat ţarului impresia că puterea i-a scăzut şi că 
se teme de luptă. Deja la începutul bătăliei, şi-a retras flancul 
drept, inspirând adversarilor acea idee de a încerca să-i încer-
cuiască trupele. Armata rusă a căzut în capcană. Când trupele 
ţariste s-au îmbulzit în faţă, cu mulţimea sa de soldaţi ascunşi 
în spatele dealurilor i-a strivit, zdrobit, iar apoi a împins uni-
tăţile duşmane în mlaştina pe jumătate îngheţată. Regimente 
întregi s-au înecat în mlaştină sau au pierit în focul de artilerie. 
Doar mulţumită întunericului Alexandru I şi Francisc II au pu-
tut scăpa de capturare.

revoluţia agriCulturii*

Veacul al XVIII-lea a adus schimbări fundamentale şi în viaţa 
economică, schimbări care au început cu amploarea revoluţi-
ei agricole.  

Agricultura intensivă trienală, caracteristică feudalismu-
lui, unde în cicluri de trei ani semănătura de toamnă, primăvară 
şi lăsarea pământului pârlog urmau una după alta, a fost înlo-
cuită, t r e pt a t ,  cu rotaţia semănăturilor. Au obţinut refacerea 
fertilităţii terenului nu prin odihnirea pământului, ci prin faptul 
că, timp de 4 ani, anual, semănau alte şi alte plante tot în acelaşi 
loc. Între plante, un rol important l-au primit acele nutreţuri
(lucernă, trifoi etc.) ale căror rădăcini produceau nitrogen care 
astfel refăcea terenul. În plus, pământurile erau îngrăşate cu 

Rotaţia semănăturilor a apărut în Ţările de 
Jos (în Olanda), dar în scurtă vreme a ajuns 
în Anglia, apoi şi-a început drumul cuceritor 
spre Europa Centrală.

Pe baza lecturii, cumulaţi care au fost acele 
calităţi care l-au făcut pe Napoleon un coman-
dant de succes!

6. REVOLUŢIA AGRICULTURII ŞI A MAŞINILOR

Napoleon trece Alpii. Creaţie a lui David în repre-
zentare romantică. Prin ce tematică picturală îl 

cunoașteţi pe artist?
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gunoi. Astfel, chiar dacă nu erau lăsate în pârlog, tot produ-
ceau mai mult decât odinioară. Producţia de nutreţuri a făcut 
posibilă şi creşterea animalelor în grajduri. S-a format un 
surplus de alimente, fapt care a fost una din condiţiile de bază 
ale dezvoltării industriei şi oraşelor. Populaţia satelor a ajuns 
la mai multe venituri şi a putut cumpăra din abundenţă articole 
industriale.

Mai târziu, când s-au descoperit maşinile, agricultura s-a 
dezvoltat într-o măsură mai rapidă. Încetul cu încetul şi pe pă-
mânturile arabile au apărut maşinile: munca fizică grea a 
fost uşurată de maşini de semănat, batoze, maşini de secerat, 
mai apoi de către plugurile cu aburi.

Pe marile proprietăţi capitaliste care lucrau cu maşinile, 
munca o făceau deja muncitorii salariaţi*  sub îndrumarea 
unor oameni specializaţi.

înCeputurile revoluţiei industriale

Revoluţia agricolă, şi în paralel cu aceasta consolidarea treptată 
a burgheziei, a făcut posibilă revoluţia industrială care a pornit 
din Anglia. Aici, ca urmare a faptului că Anglia a devenit stat 
burghez, viaţa de stat a fost dirijată de către parlament şi de 
către miniştri controlaţi de acesta. În mijlocul lor au ajuns în 
număr mare asemenea deputaţi care au acţionat în interesul 
burgheziei comerciale şi industriale. Au promovat industria 
manufacturieră, agricultura bazată pe producţia de marfă şi 
dezvoltarea comerţului. Au apărat averea burgheziei. Au emis 
decrete şi legi care au înviorat viaţa economică. 

De ce este de neimaginat dezvoltarea industri-
ală fără dezvoltarea agriculturii?

Enumeraţi plante prăşitoare şi pe cele furaje-
re!

Recapitulaţi ce consecinţe a avut faptul că An-
glia din stat feudal a devenit unul burghez!

Studiaţi datele!
– Care este cauza creşterii?
– În decurs de 50 de ani, de câte ori a crescut 
producţia?

Studiaţi noile date! Care este acum cauza creş-
terii?

Evaluaţi aproximativ de câte ori a sporit pro-
ducţia în ultimii 50 de ani în urma mecanizării!!

De ce tocmai industria textilă s-a dezvoltat cel 
mai rapid?

anul 1 anul 1anul 2 anul 2

grâu de toamnă grâu de primăvară porumb lucernă pârlog

anul 3 anul 3anul 4 anul 4anul 5 anul 5

rotaţia semănăturilor   agricultură trienală

Agricultura trienală și rotaţia semănăturilor care i-a luat locul. Ce diferenţe fundamentale vedeţi între cele două moduri de 
cultivare?

An Valoarea exportului de ţesături (fire)

1701
1751

23.000 de livre englezeşti
46.000 de livre englezeşti

An Valoarea exportului de ţesături (fire)

1751
1800

46.000 de livre englezeşti
5.406.000 de livre englezeşti
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Anglia a devenit, astfel, foarte repede cea mai dezvoltată 
ţară industrială a lumii; ea a ajuns în fruntea comerţului mondi-
al, îmbogăţindu-se rapid.

maşini în industria textilă

Dintre ramurile industriale, s-a dezvoltat mai cu seamă in-
dustria textilă. S-au format sute de asemenea manufacturi în 
care s-au produs fire din lână şi bumbac, iar pe acestea le-au 
prelucrat în stofe. Mărfurile englezeşti de foarte bună calitate, 
dar mai ieftine decât produsele industriei de breaslă, erau cău-
tate în toate ţările. S-ar fi putut vinde cu mult mai mult decât, în 
general, se putea produce.

Marea cerere i-a îndemnat pe muncitorii din industria texti-
lă să caute asemenea modalităţi  cu care puteau să producă mai 
multe fire şi stofe decât înainte. 

Aşa au apărut primele maşini, la început suveica zbură-
toare, apoi maşina de tors şi, în final, războiul de ţesut.  C u  

La pagina 29 puteţi vedea mai multe maşini de 
tors şi de ţesut în timpul activităţii. De ce maşinile 
nu au încă o valoare completă? Ce anume lipseş-
te?

Suveica zburătoare. Între firele întinse ale războiului de ţesut – ca și cum 
ar zbura - trăgea firele orizontale, fără atingerea mâinii omului. Cu aceas-

ta, ţesutul s-a accelerat mult.

Tors cu o mașină simplă „Jenny care toarce”, prima mare descoperire din industrie. O asemenea 
„Jenny” torcea mai multe suluri deodată, de aceea făcea inutilă munca a 

5 oameni. Mai târziu au perfecţionat-o.

Suveică

Una după alta: Se potriveşte într-un roman 
felul în care descoperirile din industria tex-
tilă au urmat una după alta şi în care desco-
perirea unei maşini a impus de la sine des-
coperirea alteia. 

Suveica mecanică (zburătoare), care a 
mecanizat una din cele mai importante pro-
cedee de ţesut, a fost descoperită în anul 
1733 de către ţesătorul englez John Kay.  
Cu aceasta, ţesutul s-a făcut mai rapid, dar a 
apărut lipsa de fire. 

„Penuria de fire” a fost lichidată de maşina 
creată de către James Hargreaves denumită 
„Jenny care toarce” după numele fiicei sale. 

Aprovizionarea abundentă cu fire a în-
demnat industria textilă spre crearea unui 
război de ţesut mai perfecţionat. Primul 
război de ţesut de mare performanţă a fost 
realizat în Anglia în anul 1785 de către Car-
twright.
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30 Epoca transformărilor burgheze

ajutorul acestor maşini, câte un muncitor, în decurs de numai o 
zi, putea produce marfă de 4-5 ori mai mult decât înainte. Mai 
târziu s-au inventat maşini mult mai performante. 

maşina Cu aburi a lui James watt

Inventarea diferitelor maşini a produs în industrie modificări 
revoluţionare. Dezvoltarea ulterioară a fost împiedicată însă de 
faptul că, pentru funcţionarea maşinilor, nu a existat o energie 
motrică corespunzătoare. 

Această problemă a rezolvat-o tehnicianul englez James 
Watt.  El a confecţionat o maşină cu aburi care consuma nu-
mai cărbuni şi apă, dar asigura o energie motrică posibil de 
utilizat aproape oriunde.

Realizarea maşinilor impunea o muncă şi o planificare foarte 
precisă, pregătirea mai multor feluri de piese, asamblarea între-
gilor mecanisme. Aşa a devenit fabricarea maşinilor o ramură 
industrială nouă. Maşina cu aburi şi fabricarea maşinilor au 
făcut posibilă dezvoltarea industriei. *

învingerea distanţelor

Fabricile solicitau multă materie primă şi produceau foarte 
multă marfă. Mulţimea acesteia nu a mai putut fi transportată 
de către căruţele cu cai, de vapoare mici cu pânză sau de bărci. 
Atunci inventatorii au încercat pregătirea unui vehicul pus în 
mişcare de aburi. După numeroase experimente eşuate Fulton,
de origine irlandeză, a făcut în anul 1807 vasul cu aburi c a r e  a  
corespuns şi în practică. Invenţia sa a fost utilizată, la început, 
în transportul fluvial, iar mai târziu şi în cel maritim.

De-o şi mai mare importanţă decât nava cu aburi a fost in-
v e n t a r e a  locomotivei cu aburi. Prima de acest gen, care a co-
respuns şi în practică, a fost pregătită de către inginerul englez 
Stephenson, iar în anul 1825, în Anglia, s-a inaugurat prima 
cale ferată. Începând de acum, în locul drumurilor şi al canale-
lor, calea ferată a devenit cel mai important mijloc de transport 
şi de comunicaţie pe uscat. Calea ferată nu a revoluţionat doar 
comunicaţia, ci a şi ajutat la dezvoltarea altor numeroase 
ramuri industriale.  

În curând s-a perfecţionat şi comunicarea informaţiei. Între 
altele, de aceasta a fost nevoie în interesul circulaţiei în sigu-
ranţă pe calea ferată. Marea înnoire a fost telegraful ingineru-
lui american Morse cu care oricând, în câteva clipe, se puteau 
transmite, la mare distanţă, mesaje precise.

Inventatori neînţeleşi: La început, nu toată 
lumea a apreciat importanţa descoperirilor. 
Primul vapor cu aburi al lui Fulton, încer-
cat pe Sena în anul 1803, l-a văzut şi însuşi 
Napoleon, dar el nu a realizat posibilităţile 
ascunse în această descoperire aflată atunci 
încă la începuturile ei. 

Mulţi s-au îndoit şi de faptul că oare va 
putea oare locomotiva să tragă vagoanele 
umplute? Au crezut că aceasta este impo-
sibil, căci roţile se vor roti într-un loc pe 
banda netedă de fier. Parlamentul englez a 
dat aprobarea pentru deschiderea primei li-
nii ferate doar cu 36 de voturi pentru şi 35 
împotrivă. Mult timp, un călăreţ a trebuit să 
galopeze în faţa trenului şi să atenţioneze 
asupra „pericolului”: „Vine trenul!”

Inventatorii revoluţiei industriale: Cine au 
realizat cele mai mari descoperiri ale revolu-
ţiei industriale din epocă? Să nu ne gândim 
la savanţi. Aceste descoperiri s-au bazat pe 
asemenea cunoştinţe ştiinţifice simple care 
stăteau la dispoziţie de multă vreme. Cea 
mai mare parte a descoperitorilor erau meş-
teşugari abili, cu poftă de experiment, sau în-
treprinzători dornici de creşterea producţiei.

În cadrul unor mici expuneri, prezentaţi bi-
ografiile câtorva inventatori!

Descoperirea lui Watt: Puterea aburului era 
cunoscută şi în Antichitate, dar era folosită 
numai la jocuri. Diferite maşini cu aburi s-au 
întrebuinţat în Europa încă la finele veacului al 
XVII-lea. Principiul de bază era unul simplu: 
într-un cilindru, mişcau un piston cu energia 
aburului, iar pistonul transmitea energia de 
mişcare la diferite mecanisme ataşate de el. 
Aceste maşini erau potrivite, în primul rând, 
pentru pomparea apei din mine. Funcţiona-
rea lor era însă greoaie, căci presiunea mare 
a aburului condus în cilindru o micşorau, în 
mare parte, prin răcirea pereţilor cilindrului. 
Esenţa descoperirii lui Watt a fost aceea că, cu 
ajutorul supapelor, aburul era lăsat alternativ 
când într-o parte, când în alta a pistonului
aflat în cilindru. Astfel, el se mişca încoace 
şi încolo. În aceste condiţii, maşina cu abur 
a funcţionat mai regulat, iar volumul său era 
mai mic. Fără aceasta, maşina abia dacă ar fi 
ajuns să fie folosită în comunicaţie.

Mașina cu aburi a lui 
James Watt. Mașina cu 
abur, care putea fi in-
stalată oriunde, trans-
forma energia aburului 
în mișcare de rotaţie, 
iar astfel era potrivită 
pentru propulsia orică-
rui fel de mașină. 

Reflectaţi cum a favorizat construirea căilor 
ferate dezvoltarea altor ramuri industriale?
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Puneţi în ordine dezvol-
tarea energiilor motrice! 
Energia eoliană – energia 
umană- energia aburului- 
energia animală- energia 
apei.

Enumeraţi care sunt 
cele mai mari avantaje ale 
maşinii cu abur faţă de ve-
chile surse de energie!

Locomotiva cu aburi a lui Stephenson, Racheta (Rocket). Cea mai celebră locomotivă cu aburi din lume putea trage fără în-
trerupere un tren având o greutate de 17 tone, cu o viteză de 21 km pe oră. Cu un vagon de persoane și 36 de călători a atins 

chiar și viteza de 38 km pe oră.

Statuile lui James Watt și 
Stephenson de la Gara de 
Est.  De ce au așezat cele 

două statui tocmai aici?
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32 Epoca transformărilor burgheze

extinderea revoluţiei industriale în europa de vest şi
europa în general

În deceniile de mijloc ale veacului al XIX-lea, la fel ca şi în 
Anglia, în Europa de Vest şi în unele zone din Europa Centra-
lă, s-a extins revoluţia industrială. 

Maşinile au început să fie folosite masiv în industrie. A luat 
avânt mineritul, s-a extins febra construirii căilor ferate, iar 
pe pământurile arabile au apărut primele maşini agricole. 

Drept consecinţă, în prima şi a doua treime a veacului al 
X I X - l e a ,  Europa a devenit teritoriul care s-a dezvoltat cel 
mai rapid din lume. În privinţa dezvoltării economice, teh-
nice şi sociale, ea a întrecut toate celelalte continente, iar ca-
pitalismul* , caracteristic ordinii sociale şi economice a epocii 
moderne, s-a extins întâi în Europa.  

formarea industriei

Dezvoltarea rapidă a economiei a vizat, în primul rând, indus-
tria. Inventatorii au apărut cu noi şi noi maşini, iar consecinţa 
acestui fapt a fost aceea că s-au înfiinţat fabrici, noi tipuri de 
centre de producţie necunoscute în Evul Mediu.

În fabrici – faţă de manufacturile şi atelierele de breaslă 
ale Evului Mediu – în locul instrumentelor de mână, se lucra 
deja cu maşini. În locul energiei apei şi a celei animale se fo-
losea deja energia aburului. În locul producţiei individuale 
se practica producţia în masă. Erau angajate mari mase de 
muncitori.  

Dezvoltarea industriei a adus un avânt al economiei, de ne-
imaginat mai devreme. Uzinele produceau marfă în cantităţi 

Revoluţii şi dezvoltare: La dezvoltarea ra-
pidă a industriei, respectiv la impunerea ei, 
în prim-plan au contribuit şi revoluţiile bur-
gheze victorioase. Desfiinţarea regimului 
iobăgiei a asigurat industriei o uriaşă forţă 
de muncă ieftină. Anularea regulamentului 
feudal de breaslă a uşurat deschiderea de 
uzine în oraşe. Desfiinţarea unei bune părţi 
a vămilor (mai ales a vămilor interne) a sti-
mulat comerţul.

Cu ajutorul atlasului istoric, delimitaţi acel 
teritoriu unde – sub influenţa comună a revolu-
ţiei burgheze şi a celei industriale – s-au înfiinţat 
primele state şi societăţi capitaliste!

 Enumeraţi câteva caracteristici ale breslelor, 
ale uzinelor şi ale manufacturilor. Care sunt cele 
caracteristice doar industriei?
- mărfuri în cantităţi reduse
- mărfuri în cantităţi semnificative
- cantităţi uriaşe, preţ ieftin
- instrumente de mână, maşini primitive
- maşini funcţionale cu energia aburului
- muncitori salariaţi
- caracteristică provincială
- formarea unor oraşe uriaşe
- divizarea muncii

1. Studiaţi planul schiţei sistematizate! In-
dicaţi cu linii şi săgeţi conexiunile cauză-
efect! Dacă lipseşte vreun cuvânt cheie, 
atunci completaţi-l! (În afară de aceasta, 
puteţi pregăti propria voastră schiţă!)

2. Cum anume a făcut posibilă revoluţia bur-
gheză dezvoltarea rapidă a industriei?

3. De ce a fost revoluţia agriculturii o con-
diţie preliminară pentru revoluţia indus-
trială?

4. Cum a început revoluţia industrială?
5. În ce anume constă conexiunea – influen-

ţa mutuală - între dezvoltarea anumitor 
ramuri economice!

6. Care ramură a producţiei a devenit ra-
mură principală, în acele ţări în care s-a 
derulat revoluţia industrială?

Începutul revoluţiei industriale
revoluţia burgheză

dezvoltare economică

agricultură comunicaţie industrie

rotaţia semănăturilor vapor cu abur, industrie textilă

maşini agricole cale ferată industria fierului,

îndrumare specializată, telegraf fabricarea de maşini
muncă plătită  minerit

7. CONSECINŢELE ECONOMICE ALE REVOLUŢIEI INDUSTRIALE
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Căi ferate în Europa: Prima linie ferată s-a 
deschis în Franţa în anul 1832, în Germania 
în anul 1835, în Rusia în anul 1838, iar în 
Italia în anul 1839. În Ungaria, prima linie 
ferată s-a dat în folosinţă în anul 1846, cea 
dintre Pesta şi Vác.

Importanţa fierului. Dintre materiile pri-
me industriale brute, a sporit mai ales folo-
sirea fierului. Aceasta însă nu numai pentru 
construirea de căi ferate şi pentru industria 
de război. Pericolul de incendiu pentru ma-
şinile construite mai devreme din lemn, re-
spectiv pentru halele uzinelor, i-a îndemnat 
pe întreprinzătorii capitalişti ca, ceea ce se 
poate, să se facă mai degrabă din fier.

Despre ce provincii industriale mai importante 
aţi învăţat la geografie în cazul teritoriului Angli-
ei şi Germaniei?

Manufactură și fabrică – trecut și viitorť! Studiaţi cele 2 desene! Ce diferenţe vedeţi între fabrică și manufactură?

inimaginabile. Produsele atractive şi mai ales ieftine au pu-
tut fi cumpărate de mult mai mulţi, faţă de mărfurile scumpe 
de breaslă de odinioară. Astfel, comerţul s-a amplificat şi s-a 
lărgit. Cu creditele băncilor s-au construit cu miile uzine şi fa-
brici. A început să fiarbă şi să clocotească viaţa comercială.

avântul mineritului şi al ConstruCţiei de Căi ferate. 
formarea provinCiilor industriale

Industria solicita o mare cantitate de materie primă şi cărbune 
pentru funcţionarea maşinilor. Mărfurile trebuiau transportate 
la distanţă. Aceasta a impulsionat într-o uriaşă măsură dorinţa 
construirii de căi ferate. În Europa Centrală şi de Vest, în scurt 
timp, s-au construit cu sutele linii de căi ferate.

Construirea acestora s-a dovedit a fi nu doar o afacere 
bună, ci a grăbit dezvoltarea şi pe mai departe a industriei. 
Realizarea de căi ferate a presupus fier, oţel, maşini, dispozi-
tive de comunicaţie. Aceasta a condus la consolidarea unor
noi ramuri industriale, a metalurgiei şi a industriei grele. 

A luat avânt şi mineritul. Acolo unde cele mai importante 
materii prime, cărbunele şi minereul de fier, se aflau aproape 
unul de celălalt s-au format puternice zone industriale.  F a -
brici erau cu sutele, iar coşuri ce emanau fum, cu miile.

Oraș de fabrici la mijlocul 
veacului al XIX-lea. Ora-
șele industriale ale „Ţării 
Negre” sub perdeaua de 
fum a coșurilor de fabrică 
și a furnalelor. Revoluţia 
industrială a însemnat în-
ceputul poluării masive a 

mediului
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formarea oraşelor industriale

Una din importantele consecinţe economice ale revoluţiei in-
dustriale a fost formarea oraşelor industriale. 

În jurul fabricilor, aşa cum cresc ciupercile, s-au format 
puternice oraşe, oraşe industriale,  c a r e  s-au extins aproa-
pe nelimitat. Dacă vreo fabrică mai mare se stabilea undeva
– în apropierea minelor furnizoare de materie primă, la în-
tretăierea drumurilor, a căilor ferate, a fluviilor – ea atrăgea 
la sine oameni căutători de muncă, apoi noile fabrici conexe, 
respectiv pe cei adunaţi acolo pentru construcţii. Noul oraş 
industrial a devenit sursă de câştig de bani. Aici s-au adunat 
întreprinzătorii cu finanţele lor şi toţi aceia care nu-şi puteau 
asigura existenţa la sate sau în oraşe mai mici cu forţa lor de 
muncă.

Oraşul revoluţiei industriale: Manchester 
unul din oraşele industriale engleze, centru 
al industriei textile, în jurul anului 1770 
nu avea decât 20.000 de locuitori. În anul 
1800, la începuturile generalizării maşini -
lor cu abur, populaţia era deja de 100.000. 
În jurul lui 1840, după formarea industri -
ei mecanizate, oraşul număra mai mult de 
4 0 0 . 0 0 0 .

„Umblam odată prin Manchester cu un 
cetăţean; am vorbit cu el despre situaţia rea 
şi nesănătoasă a construcţiilor, despre starea 
groaznică a cartierelor muncitoreşti, despre 
faptul că niciodată nu am mai văzut un oraş 
atât de rău construit. Burghezul m-a ascultat 
liniştit până la capăt, iar când ne-am despăr-
ţit, la colţ de stradă, a spus doar atât: „– şi 
totuşi, domnul meu, aici se câştigă enorm de 
mulţi bani – La revedere.”
(Engels: Situaţia clasei muncitoare în An-
glia) Despre ce mari oraşe antice şi medievale aveţi cunoştinţă? În primul 

rând, mulţumită cărui fapt s-au dezvoltat ele?

Manchester în anul 1845.  Studiaţi harta-desen! De ce a crescut extraordinar de repede orașul Manchester?
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libera ConCurenţă*. Capitalismul liberei ConCurenţe

Cel mai important stimulent al dezvoltării rapide a fost extin-
derea liberei concurenţe.

Libera concurenţă, care s-a impus mai ales în industrie şi 
în viaţa comercială, a semnificat faptul că, în statele burghe-
ze, întreprinzătorii puteau întemeia liber şi fără oprelişti,  
fabrici, întreprinderi comerciale sau altele, puteau introduce 
noi invenţii sau puteau produce diferite articole industri-
ale.  

Cumpărătorii făceau achiziţii de la acela care vindea mai 
ieftin produsele cu trecere sau articole industriale noi, care nu 
se mai produseseră până atunci.

noua soCietate Capitalistă

Ca şi consecinţă a revoluţiei industriale, respectiv ale revolu-
ţiilor burgheze, societatea s-a transformat şi ea.

În societatea capitalistă, industria a devenit ramura 
economică conducătoare şi simultan cu aceasta clasele par-
ticipante la producţia industrială – muncitorii şi întreprin-
zătorii (capitaliştii) - au devenit cele mai importante clase 
ale societăţii.  

Vechile clase, respectiv pături feudale, pe care revoluţiile 
burgheze le-au distrus, au încetat să existe, s-au transformat 
treptat. Vechii moşieri au devenit deţinători de proprietăţi 
capitaliste.  Iobagii au ajuns ţărani liberi, proprietari de 
pământuri proprii. Tot atunci a început să crească şi a câşti-
gat importanţă tot mai mare intelectualitatea creatoare de 
muncă mentală.  

Concurenţă şi dezvoltare: Concurenţa i-a 
stimulat pe specialişti la noi invenţii sau la 
perfecţionarea celor mai vechi. Acei capita-
lişti, care au folosit noile invenţii, au câşti-
gat mari beneficii, iar cu acestea şi-au putut 
îmbunătăţi şi dezvolta mai departe fabricile, 
respectiv întreprinderile proprii.

Explicaţi de ce libera concurenţă propul-
sează economia?

Deţinătorul de proprietate capitalistă se di-
ferenţia de moşierul feudal în primul rând 
prin aceea că nu mai trăia din privilegiile 
sale şi nu mai beneficia de servituţile iobă-
geşti (impozite, robotă).

Pe de altă parte, dacă iobagul era doar 
utilizator de pământ, ţăranul liber a deve-
nit proprietarul acestuia. Dacă nu ştia să îşi 
valorifice cu folos producţia, sărăcea şi îşi 
putea pierde şi pământul.

1.  Care sunt consecinţele economice ale re-
voluţiei industriale? Evidenţiaţi conexiu-
nile cauzale şi influenţele reciproce!

2.  De ce formarea fabricilor poate fi privită 
drept cel mai important factor al creşterii 
industriale?

3.  Ce schimbări politice au ajutat industriali-
zarea?

Consecinţele economice ale revoluţiei industriale
revoluţie industrială revoluţii burgheze

↓	 ↓
maşini producţii, legi pentru

sprijinirea comerţului

dezvoltarea industriei


minerit —— construcţia de căi ferate


oraşe industriale,
provincii industriale


liberă concurenţă

întreprinzători-întreprinderi

8. CONSECINŢELE SOCIALE ALE REVOLUŢIEI INDUSTRIALE. MODUL
DE VIAŢĂ ÎN EUROPA CE DEVENEA CAPITALISTĂ
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stratifiCarea soCietăţii

Clasa conducătoare a noii societăţi a devenit bogata bur-
ghezie întreprinzătoare. De aceasta aparţineau, în primul 
rând, posesorii de fabrici, bancherii, oamenii de afaceri, care 
dispuneau de sume importante de bani (capital, avere), iar fi-
nanţele lor le-au investit în întreprinderi. Au înfiinţat fa-
brici, unităţi comerciale şi de comunicaţie, respectiv bănci. 
Trăiau din întreprinderile şi capitalurile lor, iar marea majori-
tate au devenit tot mai bogaţi.

În parte, s-au adaptat la întreprinderi şi acei moşieri ai că-
ror proprietăţi (părţi rămase din ele) au fost cultivate cu mun-
citori, maşini şi s-au dispus pentru producţia capitalistă.  

Dezvoltarea economică, funcţionarea fabricilor, proiecta-
rea maşinilor, conducerea vieţii comerciale şi de stat, faţă de 
trecut, presupunea cu mult mai multă cunoaştere. Aceasta a 
condus la sporirea numărului de intelectuali*,  l a  creşterea 
rolului acestora. Intelectualii – ingineri, medici, profesori, 
jurişti, lideri economici – trăiau tot din munca lor, dar nu fizi-
că, ci mentală, care se plătea mai bine. 

stratifiCarea în Continuare a soCietăţii

O parte importantă a noii societăţi era alcătuită din ţăranii 
care dispuneau de propriul pământ şi care îşi cultivau do-
meniile de diferite mărimi, impunându-se în societate ca şi 
mici producători.

De asemenea, o categorie distinctă o formau micii indus-
triaşi, micii comercianţi (mica burghezie) cu afacerile şi 
atelierele proprii. Viaţa lor – întrucât se baza pe ceva avere 
– tot era mai bună în comparaţie cu cea a muncitorilor. Ei 
trebuiau să lupte foarte dur pentru ca nu cumva să alunece 
mai jos şi să-şi piardă mica avere. Au existat între ei şi din 

Ce i-a diferenţiat pe capitalişti de celelalte cla-
se şi pături sociale? Alegeţi cel mai bun răspuns!
– origine privilegiată
– cultură, studii.
– prosperitatea, averea lor mare
– muncă de organizare făcută de ei

De ce s-a plătit mai bine munca intelectuală 
decât cea fizică?

Colonie muncitorească în Londra, 
în jurul anului 1840
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aceia cărora le-a reuşit să se ridice în rândurile burgheziei 
prospere.

Clasa muncitorească s-a înfiinţat din diferite pături: din 
muncitorii manufacturilor şi breslelor de odinioară, din ţăra-
nii căutători de muncă în industrie, din meşteşugari ruinaţi, pe 
care munca de fabrică i-a unit laolaltă.

Cea mai importantă caracteristică a muncitorilor a fost 
aceea că s-au întreţinut exclusiv din munca propriilor mâi-
ni şi din salariul primit pentru aceasta. La începutul perioadei 
capitalismului, acesta era foarte mic. Îşi puteau cumpăra doar 
lucrurile indispensabile pentru menţinerea existenţei. Locuin-
ţele lor erau, în cea mai mare parte, adăposturi aglomerate, 
respectiv case mari de închiriat nesănătoase. Dispuneau doar 
de obiectele de amenajare interioară care erau cele  mai nece-
sare. Umblau în haine simple, iar carnea abia dacă ajungea pe 
masa lor.

primele mişCări munCitoreşti

Aservirea şi condiţiile grele de viaţă şi de muncă au fost cele 
care, în cele din urmă, i-au îndemnat pe muncitori la acţiune. 
Prima manifestare a luptei lor s-a întâmplat atunci când mun-
citorii rămaşi fără muncă au distrus maşinile, au incendiat 
fabricile şi i-au alungat pe inventatori. 

Pe muncitori i-a marcat şi aceea că întreprinzătorii capitalişti, 
unde s-a putut, au angajat, în locul bărbaţilor, femei şi copii,  
iar acestora le-au plătit şi mai puţin. Capii familiilor au rămas pe 
din afară din numeroase fabrici şi nu au obţinut un loc muncă. 
Astfel, viaţa familiilor de muncitori s-a înrăutăţit şi mai mult.

Tot mai mulţi priveau cu compătimire şi simpatie la copiii 
muncitori, având o soartă mizerabilă. Societatea s-a alăturat 
muncitorilor: au apărut legi care au stăvilit munca copiilor.

Muncă de copil în mină.  „Ziua toată grea povară tragem/În întunecatul 
adânc al pământului/Sau grele roţi de fier urnim/În fabrică de jur împrejur/ 

- jeluia poezioara

În a doua pătrime a veacului al XIX-lea, muncitorii au re-
alizat că îşi pot apăra mai bine interesele dacă se unesc şi se 
organizează. Primele organizaţii muncitoreşti s-au înfiinţat 
în Anglia. La început, au întemeiat doar organizaţii locale şi 
asociaţii de întrajutorare a bolnavilor, asociaţii de protecţie 
a celor care sufereau de accidente. Mai târziu lucrători din câte 
o specialitate s-au unit şi au creat sindicate*. Scopul lor a fost 
acela de a obţine condiţii de muncă mai bune şi salarii mai mari.

Din datele comisiei guvernamentale re-
feritoare la chestiunea muncii copiilor: 
mărturisirea lui Samuel Coulson, Londra, 
1832.

– Dimineaţa, la ce oră au mers fetiţele 
Dvs. la fabrică în perioada avântului indus-
trial?

– În acest răstimp plecau dimineaţa la ora 
3, iar munca o încheiau seara la ora 10 sau 
10,30.

– Ce interval de pauză au primit pentru 
odihnă şi masă, pentru 19 ore de muncă pe 
zi?

– Le dădea un sfert de oră pentru micul 
dejun, o jumătate de oră pentru prânz şi un 
sfert de oră pentru ceaiul de seară.

– Copiii oboseau foarte tare de la această 
muncă?

– Da, deseori plângeau atunci când le dă-
deam puţina mâncare pe care le-o puteam 
oferi şi le scuturam, căci adormeau cu du-
micatul în gură.

– A avut vreunul din copii un accident în 
decursul unei asemenea munci?

– Da, fata mea mai mare ... 5 săptămâni 
a fost în spital. I-au tăiat degetul până la a 
doua articulaţie.

– A primit salariu în tot acest răstimp?
– Când a survenit accidentul, au încetat 

plata salariului. 

De ce munca copilului a fost inumană?

Munca în fabrică: În marile fabrici, mun-
citorii au trebuit să se obişnuiască cu munca 
uniformă derulată toată ziua. Ordinea de fa-
brică, fundamentată pe disciplina milităreas-
că, consta în aceea că munca lor era dirijată 
de şirul de conductori tehnici şi ingineri. Ei 
au învăţat şi aceea că, la lucru, trebuie să se 
ajute unul pe altul, că sunt responsabili unul 
faţă de altul şi că, doar împreună pot ajunge 
la rezultate.

Aşa a scris despre munca copiilor un ne-
gustor de sclavi: „Întotdeauna mi-a fost ru-
şine de mine că am sclavi, dar noi, pe insule-
le Indiilor de Vest, niciodată nu am fi crezut 
că ar exista asemenea fiinţe umane care ar fi 
în stare să ţină la lucru un copil de 9 ani timp 
de 12 ore şi jumătate zilnic.”

După părerea voastră, de ce i-au angajat pe 
copii în mine?
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Pentru muncitori, o armă extraordinar de eficace s-a 
dovedit a fi greva.

Muncitorii englezi au încercat să obţină şi drepturi poli-
tice (de pildă, extinderea dreptului de vot*  sau vot secret), iar 
prin aceasta, amestecându-se în activitatea parlamentului, să 
constrângă la reglementarea situaţiei lor.

urbanizarea. extinderea modului de viaţă urban

Un număr tot mai mare din păturile şi clasele noii societăţi au 
ales ca domiciliu oraşele. Au optat în primul rând pentru ora-
şele industriale ca importante surse de câştig şi de existenţă.

Aceste oraşe, pentru toţi cei ce locuiau acolo, însemnau şi 
schimbarea modului de viaţă.  

Pentru ei a încetat viaţa de la ţară, liniştită, simplă şi cu 
ritm lent. Marile oraşe, cu aglomeraţiile de oameni şi cultura 
lor, ofereau un ritm de viaţă mai rapid, mai colorat şi mai 
zgomotos. Altele erau aici relaţiile în domeniul aprovizionă-
rii, a şcolarizării, a distracţiilor, a culturii şi a comerţului.

În centrele oraşelor, zi şi noapte, se desfăşura un trafic 
intens, acolo unde erau case de comerţ elegante, magazine, 
birouri, centre de antrepriză, restaurante, diferite locuri de 
distracţie şi unde aproape niciodată, nici măcar noaptea, nu 
înceta să fiarbă şi să clocotească viaţa.

În Europa burgheză, oraşele s-au schimbat treptat. În pri-
ma jumătate a veacului al XIX-lea, oraşul industrial ce putea 
fi caracterizat prin condiţiile de trai şi prin situaţia săn ăt ăţii 
publice drept catastrofale, din marea aşezare ce asigura doar 
simpla existenţă, a devenit treptat un spaţiu de domiciliu care 
oferea casă şi odihnă.

Faptul că oraşele au devenit locuibile
se datorează şi dezvoltării de civilizaţie a 
culturii specifice oraşelor. S-a terminat de 
construit reţeaua de apă şi de canalizare. Au 
apărut străzile pavate şi iluminatul public 
(la început cu gaz apoi cu curent electric). 
Dezvoltarea oraşelor a fost şi în interesul 
locuitorilor avuţi de acolo, căci pericolele 
circumstanţelor rele (de pildă epidemiile) îi 
ameninţau şi pe ei.

De ce au vrut muncitorii să se amestece în ac-
tivitatea parlamentului?

De câte ori a crescut populaţia în Europa în 
decurs de 100 de ani? Prin ce s-ar explica saltul 
demografic al populaţiei? (Gândiţi-vă care fac-
tori au influenţat numărul populaţiei în Evul Me-
diu!)

Grevă pașnică. Încetarea 
lucrului în masă a devenit 
una din cele mai puternice 

arme ale muncitorimii.
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266

187

140

1750 1800 1850

72

37,4
47

Anglia Franţa Germa-
nia

Sporul demografic al Europei în decurs de 100 de ani ( între 
1750–1850) ( pe milion de suflete)

Raportul procentual al populaţiei urbane la mijlocul veacu-
lui al XIX-lea în 3 ţări europene dezvoltate (Anglia, Franţa și 

Germania)

Centrul Londrei Studiaţi imaginile despre oraș prezentate în lecţie! Trageţi concluzii despre modul de viaţă al locuitorilor unor 
zone ale orașului!
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4 0 Epoca transformărilor burgheze

1. În urma invenţiilor şi a dezvoltării comerţului mondial s-a consoli-
dat treptat burghezia. A câştigat teren gândirea burgheză.
a) Care este legătura între cele mai importante idei ale iluminis-

mului şi lupta victorioasă pentru libertate a americanilor, re-
spectiv revoluţia franceză?

b) Ce declaraţii solemne certifică triumful iluminismului?
2. La finele secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea a 

început o rapidă transformare social-economică: s-a dezvoltat so-
cietatea burgheză, capitalismul. Schimbarea se datorează la două 
tipuri de revoluţii, diferite una de alta:
– revoluţia industrială
– revoluţiile burgheze
a) Cu ajutorul hărţii corespunzătoare din atlasul istoric, stabiliţi în 

care ţări au avut loc revoluţii burgheze în secolele al XVII-lea
şi al XVIII-lea! 

b) Cu ajutorul hărţii, stabiliţi în care ţară s-au folosit pentru prima 
dată cele dintâi descoperiri ale revoluţiei industriale!

c) Ce legătură puteţi găsi pe baza studierii şi a comparării celor 
două hărţi?

3. Plasaţi în timp evenimentele studiate! (Vă poate ajuta tabelul cro-
nologic de la finele manualului. Priviţi-l!)
a) Începutul revoluţiei burgheze în Anglia (aţi învăţat despre 

aceasta în clasa a 6-a)
b) Dezvoltarea revoluţiei industriale 
c) Formarea SUA
d) Începutul  marii revoluţii franceze
e) Domnia lui Napoleon, perioada războaielor napoleoniene
f) Epoca „Sfintei Alianţe”.

4. Treceţi în revistă evenimentele războiului de independenţă ameri-
can!
a) Care sunt precedentele izbucnirii revoluţiei?

1. Analizaţi datele aflate în text! 
Calculaţi!
a) Cu cât a crescut populaţia Europei 

în decurs de 100 de ani?
b) Câte procente a atins populaţia 

urbană, până la mijlocul secolului 
al XIX-lea, în cele mai dezvoltate 
ţări ale Europei de Vest?

2. Ce anume certifică aceste date? 
(Motivaţi-vă răspunsul!)

3. Ce rol au avut oraşele industriale 
moderne?

4. Mulţumită căror factori s-au 
îmbunătăţit condiţiile de viaţă ale 
muncitorilor?

5. Ce modificări ale modului de viaţă a 
însemnat răspândirea oraşelor indus-
triale?

Consecinţele sociale ale revoluţiei industriale
revoluţia industrială revoluţii burgheze

 
dezvoltarea industriei lichidarea claselor feudale

  societate burgheză  
capitalişti întreprinzători, muncitori

clase de mijloc


situaţia muncitorilor luptele muncitorilor

 nivel de trai în curs de îmbunătăţire 
stare generală în curs de îmbunătăţire


urbanizare

R E C A P I TU L A R E
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b) Ce rol a jucat Washington în cursul evenimentelor?
c) Care au fost consecinţele războiului de independenţă?

5. Schiţaţi mersul revoluţiei franceze!
a) Ce forme de stat au urmat una după alta?
b) Care evenimente au fost, pentru mersul revoluţiei, momentele 

decisive cele mai importante?
c) În care perioadă şi în mâna cui a fost puterea?
d) Cum s-a impus în evenimente Napoleon?
e) Ce schimbare a însemnat domnia sa?

6. Studiaţi pozele care prezintă maşini (coloana îngustă)!
a) Care maşină o consideraţi ca fiind cea mai importantă descope-

rire a revoluţiei industriale? Motivaţi de ce!
b) Prezentaţi influenţele reciproce şi conexiunile între unele des-

coperiri!
c) Explicaţi de ce şi cum a stimulat o invenţie descoperirea alte-

ia!
7. Una din cele mai importante consecinţe ale revoluţiei industriale a 

fost aceea că s-a format industria. În comparaţie cu agricultura do-
minantă din Evul Mediu, industria a devenit cea mai importantă ra-
mură a economiei. Comunicaţia s-a dezvoltat într-o cadenţă rapidă, 
a luat amploare febra construirii de căi ferate. Comerţul s-a extins 
într-o uriaşă măsură. S-au înfiinţat oraşe mari, ne mai cunoscute 
până atunci, oraşele industriale.
a) Care sunt cele mai importante caracteristici ale industriei de fa-

brică şi care sunt avantajele ei faţă de industria manufacturieră 
şi de breaslă de odinioară?

b) Care este legătura între dezvoltarea comunicaţiilor şi a industri-
ei?
– Cum anume a influenţat dezvoltarea industriei comunicaţia?
– Ce influenţă a avut extinderea comunicaţiilor (calea ferată) 
asupra industriei?

c) Ce influenţă a avut revoluţia industrială asupra aşezărilor?
8. Sub influenţa revoluţiilor industriale şi burgheze s-a transformat şi 

societatea. În locul vechilor pături şi clase sociale au apărut altele 
noi: burghezia, muncitorimea, intelectualitatea şi ţărănimea. Clase-
le feudale: iobăgimea şi nobilii proprietari s-au topit în acestea noi. 
În noua societate, oamenii au fost judecaţi într-un nou mod. În locul 
originii, cea mai importantă măsură valorică a devenit cea legată de 
câtă avuţie (câţi bani) avea omul şi la ce succese putea ajunge. 
a) Cum s-a desfiinţat şi cum s-a transformat iobăgia? Dar clasa de 

nobili proprietari?
b) Cine au făcut parte dintre capitaliştii întreprinzători? Care a fost 

condiţia apartenenţei la burghezie?
c) Din cine s-a format muncitorimea? Ce anume i-a transformat 

viaţa şi modul de gândire?
d) Care este asemănarea şi care este deosebirea dintre iobagi şi 

ţărănime?
e) De ce a fost mai bine pentru burghezie, dar şi pentru oamenii 

simpli faptul că nu originea, ci banii, respectiv capacitatea au 
fost cele mai importante măsuri valorice?

9. Modificările social-economice au transformat şi modul de viaţă. Ce 
rol au în cadrul acesteia:
a) Formarea oraşelor industriale?
b) Urbanizarea?
c) Schimbările realizate în comunicaţii (contactul între oameni)? 

10.  Pregătiţi o scurtă expunere despre cum anume s-a schimbat viaţa 
oamenilor în urma revoluţiilor burgheze şi a celei industriale?
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4 2 Ungaria în secolul al X V I I I - l e a

Vă ducem înapoi în timp, în epoca patriei noastre de acum 
200-300 de ani. Evocăm astfel istoria Ungariei din veacul al 
X V I I I - l e a .

La începutul acestui secol, ţara noastră zăcea aproape în rui-
nă. Ea s-a însângerat şi s-a distrus în războaie de independenţă, 
precum şi în cadrul celor duse împotriva turcilor. După înfrân-
gerea luptei pentru libertate conduse de Francisc Rákóczi, ea a 
fost nevoită să se integreze în cadrul Imperiului Habsburgic.

În ciuda acestui fapt, poporul nostru nu şi-a pierdut speranţa 
în viitor, iar istoria veacului l-a justificat în acest sens. 

Ţinuturile nelocuite au fost populate – în bună parte nu cu 
locuitori maghiari. S-a pus în mişcare circulaţia economică a 
ţării. Preţiosul pământ maghiar a început din nou să dea roade. 
Agricultura a ajuns la succese frumoase. Ca urmare a ilumi-
nismului s-au născut numeroase decrete folositoare ale suve-
ranilor, iar dacă despotismul regal se dovedea deja a fi prea 
periculos, cei mai buni s-au împotrivit şi acestuia.

Cum s-au întâmplat toate acestea? Lecţiile capitolului nos-
tru fac referire la aceasta.

ţara noastră parte a imperiului habsburgiC

Pacea de la Satu Mare, încheiată în anul 1711, a pus capăt 
unei perioade de aproape 200 de ani, plină de războaie şi de 
lupte pentru independenţă. În cadrul acestor lupte, forţa ţării 
noastre a fost măcinată, populaţia s-a împuţinat, iar economia 
s-a distrus. Ea a trebuit să se împace cu pierderea unei părţi 
importante a independenţei sale. Ţara noastră a devenit 
parte a Imperiului Habsburgic.

În acelaşi timp, nici chiar Habsburgii, victorioşi în lupta 
pentru libertate condusă de Rákóczi, nu au obţinut victoria 
fără consecinţe. Au trebuit să ţină cont de faptul că nu pot 
guverna Ungaria decât după legile maghiare. Se menţine 
Dieta maghiară. Ţara noastră putea interveni în devenirea 
propriei soarte.

Între cine şi cine s-a încheiat pacea de la Satu 
Mare? La ce anume a pus ea capăt? Care au fost 
cele  mai importante puncte ale sale?

II. UNGARIA ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA

I N TR O D U C E R E

Recomandăm spre lectură:
Barta János jr.: În umbra acvilei bicefale, Isto-
rie maghiară. Bp. 1984 (Gondolat)
Barta János jr.: Celebra trăsătură de condei. 
Bp., 1978 (Academia)
Barta János jr.: Şapte sicrie. Bp., 1981 (Móra)
Barta János jr.: Maria Tereza. Istorie maghia-
ră. Bp., 1984 (Gondolat)
Barta János: Sub puterea acvilei bicefale. 
Nouă istorie ilustrată. Bp., 1997 (Magyar 
Könyvklub-Helikon)
Boreczky Beatrix: Iacobinii maghiari. Istorie 
maghiară. Bp., 1977 (Gondolat)
Jókai Mór: Istoria poporului maghiar în dese-
ne  romantice. Bp., 1969 vol. II
Jókai Mór: Rab Ráby (epoca lui Iosif al II-
lea)
Tessedik Sámuel: Despre situaţia ţăranilor în 
Ungaria. Bp., 1979 (Gondolat)

9. ŢARA NOASTRĂ DUPĂ PACEA DE LA SATU MARE
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Teritoriile dobândite înainte de 1700

Teritoriile dobândite cu ocazia primei împărţiri a Poloniei

Teritoriu pierdut în favoarea Prusiei

Belgia
Ducatul de Milano
Arhiducatul
de Toscana

Astfel, patria noastră, cu toate că şi-a pierdut independenţa, 
şi-a putut păstra un anumit grad de autonomie – în cadrul 
imperiului. Faţă de alte ţări ale Imperiului Habsburgic, acest 
fapt i-a conferit un avantaj specific.

organIzarea de stat a habsburgIlor

După încheierea păcii, Carol al III-lea (1711–1740), care a 
depus jurământ pentru respectarea legilor maghiare, a fost 
încoronat rege. Puterea, în fapt conducerea politicii exter-
ne, puterea militară şi cea financiară s-a concentrat în mâinile 
sale. Dar chiar şi aşa, el nu a putut domni în mod absolutist. În 
cazul a numeroase chestiuni a trebuit să ţină cont de deciziile 
Dietei.

Carol, care nu era doar rege al Ungariei, ci şi suveran al pu-
ternicului Imperiu Habsburgic, s-a străduit să racordeze ţara 
cât mai bine în circuitul imperiului, iar voinţa centrală, atât 
cât s-a putut şi unde s-a putut, s-a aplicat şi în Ungaria.  

Carol şi organismul său consultativ au guvernat ţara de la 
Viena. Deciziile sale, tot de la Viena, au fost transmise şi în 
Ungaria prin intermediul Cancelariei Maghiare. Pentru con-
ducerea chestiunilor locale ale Ungariei, s-a organizat Consi-
liul Locumtenenţial care, la început, rezida la Bratislava, iar 
de la finele secolului la Buda. Sfera de competenţă a acestuia 
– în afară de cea juridică şi cea financiară – s-a extins asupra 
întregii administraţii interne. A fost cel mai important orga-
nism al Habsburgilor de conducere a Ungariei.

Noua administraţie:  În interesul unei gu-
vernări mai uşoare, nu a fost restabilită uni-
tatea teritorială anterioară a ţării. Ungaria, 
Transilvania* , Croaţia şi confiniul militar 
din sud au fost administrate fiecare separat 
ca părţi ale imperiului. S-a considerat că o 
ţară cu un teritoriu restrâns (ţara noastră de 
atunci era cam de două ori şi jumătate Un-
garia de azi) nu va mai putea să se opună 
străduinţelor centralizatoare ale Curţii.

Studiaţi harta care prezintă Europa Centrală 
şi de Est! Pe teritoriul căror ţări de astăzi s-a ex-
tins, în parte sau complet, Imperiul Habsburgic?

Creșterea teritorială a Imperiului Habsburgic în secolele XVII-XVIII. Nu a 
fost însă o sarcină ușoară menţinerea unui imperiu uriaș, dar risipit din 

punct de vedere teritorial. După părerea voastră de ce?

Carol al III-lea, suveranul austriac al Imperiului 
Habsburgic, noul rege al Ungariei și împărat ro-

mano-german (sub numele de Carol al VI-lea)

Talere ale lui Carol al III-lea din anul 1715
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garanţia autonomiei: dieta şi Comitatele

Faptul că austriecii tot nu au reuşit să oblige plasarea com-
pletă a ţării noastre sub voinţa imperiului o dovedeşte aceea 
că legile şi decretele au trecut prin dietă şi în faţa autorităţilor 
executive ale comitatelor.

Conducerea comitatelor a fost neschimbat maghiară: ea 
era în mâna nobilimii maghiare. Ei au exercitat cele mai 
importante funcţii în comitat. Acele decrete care păreau a 
aduce prejudicii, nu întotdeauna le-au îndeplinit în mod spe-
cial aşa cum şi-au imaginat-o cei de la Viena. Aceasta era una 
din garanţiile independenţei Ungariei. Dar, în anumite cazuri, 
se înfrâna şi progresul, când o dispoziţie bună, progresistă nu 
era îndeplinită, căci vătăma interesele nobilimii.

Cel mai important drept al Dietei era crearea legilor, 
votarea impozitelor şi a recruţilor. Prin acestea puteau ne-
gocia cu suveranul şi îi puteau smulge diferite concesii.

armata permanentă* şi pragmatiCa sanCţiune

Pe timpul domniei lui Carol al III-lea, au fost acceptate 
cele mai importante două legi: cea referitoare la constituirea 
armatei permanente şi Pragmatica Sancţiune.

În accepţiunea celei dintâi, s-a votat înfiinţarea armatei per-
manente, pusă sub conducerea suveranului, respectiv banii 
necesari pentru aceasta. Totul s-a făcut de aşa manieră, încât 
poverile privitoare la această armată, independentă de Dietă,  
au fost puse asupra iobagilor. S-a menţinut scutirea de impo-
zite* a nobilimii şi în privinţa cheltuielilor legate de armată. 

I a r  Pragmatica Sancţiune a declarat că în provinciile ere-
ditare austriece, dar şi în Ungaria, domnia urma să fie identică 

Dieta maghiară conform relaţiilor feuda-
le, a fost o dietă a stărilor. La activitatea sa, 
au luat parte, în Camera Superioară, stările 
privilegiate (baronii, conţii) şi clerul supe-
rior (episcopii, abaţii). Nobilimea mijlocie, 
prin intermediul deputaţilor comitatenşi, îşi 
puteau valida voinţa în Camera Inferioară
(deputaţii oraşelor regale libere votau tot 
aici). Cei care aparţineau clasei de rând, re-
spectiv iobagii, nu beneficiau de dreptul de 
a interveni în politica ţării.

Fundamentul dreptului de scutire de im-
pozite se raportează la aceea că nobilii –  
conform unui străvechi obicei al pământului 
– trebuiau să dea nu bani, ci sânge. Adică, în 
momentul în care ţara era atacată din exteri-
or, erau obligaţi să meargă la război pentru 
apărarea ei. După înfiinţarea armatei perma-
nente, această obligaţie a nobilimii a devenit 
iluzorie.

Dunăre Bratislava

Buda

Timișoara

Cluj

Carloviţ

Zagreb

Fiume

Croaţia și Slavonia

Confiniu militar

Banatul Timișan (1718-1778)

Marele Principat al Transilvaniei

Ti

sa

U N G A R I A

Ungaria în secolul XVIII. 
Prin ce s-au caracterizat, 
din punct de vedere al gu-
vernării, teritoriile indicate 

prin culori?
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potrivit regulii de succesiune (internă) a Casei de Habsburg. 
Practic vorbind, aceasta nu asigura doar dreptul dinastiei* de 
moştenire a tronului pe ramură feminină, dar şi aceea că nu 
Dieta sau alte organisme maghiare, ci Casa de Habsburg (fami-
lia) putea decide, de aici înainte, cine să fie regele Ungariei.

Ambele legi au susţinut în mod unanim demersurile de 
centralizare ale imperiului, limitând independenţa, respectiv 
autonomia ţării noastre.

Colonizare şi populare

După victoria împotriva turcilor şi după pacea de la Satu 
Mare, Habsburgii şi-au impus domnia de durată asupra ţării 
noastre. Pentru a putea trage şi un folos de pe seama Ungariei, 
ei au trebuit să reorganizeze ţara: să o populeze şi să refacă 
economia.

După alungarea turcilor, o mare parte a ţării – Câmpia Ungară
în întregime – aproape că era nelocuită. Ea a trebuit populată, căci
fără mână de lucru nici un fel de pământ nu poate aduce roade. 

În primul val de colonizare s-au reîntors la vechile lor locuinţe 
cei care au plecat de acolo, iar acum au început să revină în masă 
din teritoriile de nord şi de răsărit ale ţării. Aceşti colonişti reîn-
torşi erau, în bună măsură, maghiari, dar cu ei au venit şi nume-
roşi slovaci, ocupând mai ales ţinuturile de mijloc ale ţării.

În alt mod au apărut noi populaţii în comitatele din est şi sud.
În ţinuturile sârbeşti şi româneşti, care se întindeau de la 

Carpaţi spre est şi sud, stăpâneau şi pe mai departe turcii care 
obligau populaţia la dări foarte dure. În acelaşi timp, în părţile 
maghiare nelocuite, se ofereau condiţii de viaţă cu mult mai 
bune. De aceea, tot mai mulţi români şi sârbi au trecut fron-
tiera. Cei din urmă, sub conducerea patriarhului lor, au trecut 
dintr-o dată în mare masă. În mai multe comitate din sud şi 
în câteva din răsărit, începând de acum, majoritatea populaţiei 
era alcătuită din sârbi, respectiv din români. 

Ţara „pustie”: După alungarea turcilor, nu-
mărul populaţiei în toate comitatele din ţara 
de jos era de sub 10 locuitori pe kilometru 
pătrat; mai erau însă şi asemenea comitate 
în părţile cele mai de sud unde densitatea 
era doar de 1-2 locuitori pe kilometru pătrat 
(azi, densitatea este în jur de 110 locuitori 
pe kilometru pătrat). Erau şi comitate unde 
populaţia totală era de 5-6000 de locuitori.

Colonizarea organizată: În numeroase 
provincii ale Imperiului German, mai ales în 
ţinuturile bavareze şi şvăbeşti de lângă Du-
năre, cu aprobare imperială, au apărut mesa-
geri care, oferind avantaje şi condiţii de viaţă 
bune, i-au ispitit pe cei ce locuiau acolo să 
meargă în Ungaria. Întrucât în aceste ţinuturi 
germane populaţia era densă, iar pământurile 
tot mai puţine, iar în plus coloniştii îşi puteau 
lua cu ei şi avutul, astfel că au pornit la drum 
o mulţime de oameni. Cei mai mulţi au na-
vigat de-a lungul fluviului pe plute, mergând 
pe Dunăre în jos, stabilindu-se mai ales în 
comitatele Pest, Baranya şi Tolna.

10. NOUA ORGANIZARE A ŢĂRII. FORMAREA UNGARIEI MULTINAŢIONALE

1. Enumeraţi (evaluaţi) ce avantaje şi 
ce dezavantaje a avut pacea de la 
Satu Mare după pierderea războiului 
de independenţă!

2. Cum anume s-a străduit Viena să facă 
din patria noastră o parte organică a 
Imperiului Habsburgic?

3. Care au fost cele mai importante 
garanţii ale autonomiei Ungariei în 
cadrul imperiului? Cum anume am 
făcut uz de ele?

Patria noastră după pacea de la Satu Mare

Înfrângerea luptei rákócziene de independenţă,
pacea de la Satu Mare

pierderea independenţei se menţine autonomie parţială
Ungariei 

	 
patria noastră legi maghiare

parte a Imperiului Habsburgic 
	 

conducerea se exercită dietă maghiară
de la Viena 

	 
Pragmatica Sancţiune administraţie maghiară

armata în mâna habsburgilor la nivel inferior
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Pe când popularea a decurs neorganizat, curtea şi numeroşi 
mari proprietari au realizat o colonizare organizată.  

O parte din marii proprietari au colonizat locuitori din Ţinu-
tul de Sus, din părţile comitatelor  din nord, mai ales locuitori 
de limbă slovacă cărora, în noile lor domicilii, le-au dat impor-
t a n t e  avantaje. (Numeroase aşezăminte slovace din comitatul 
Békés pe atunci şi-au făcut apariţia.) Cel mai mare număr de 
colonizări – germane – corespundea însă şi scopurilor curţii.

De aceea au sosit în ţara noastră foarte mulţi colonişti 
germani care, în mare parte, şi-au găsit domiciliul pe marile 
proprietăţi nobiliare sau, în parte, în satele de colonişti (în 
Banat), înfiinţate prin intermediul curţii.

Ca urmare a acestui fapt, patria noastră s-a populat rapid.  
Sporirea numărului populaţiei a fost cea mai rapidă din întreaga 
Europă, în cadrul acestui secol. Tot atunci însă, ea s-a schimbat 
într-o ţară multinaţională. Procentul maghiarilor de 80% din pe-
rioada regelui Matei Corvin a scăzut acum sub 50%. Prin aceas-
ta, patria noastră a devenit una a mai multor naţionalităţi. D e  
acum, conducătorii maghiarilor au trebuit să ţină cont de naţio-
nalităţi şi să ia aminte la interesele şi dorinţele acelora.

reorganizarea eConomiei: agriCultura

Cea mai importantă ramură economică a ţării ce renăştea a 
fost agricultura. 

Aceasta s-a legat în parte şi de aceea că, în primul rând, tre-
buia soluţionată problema aprovizionării sigure a ţării cu ali-
mente de bază, iar pe de altă parte, prin aceea că toţi coloniştii, 
în aşezările lor iniţiale, s-au ocupat de agricultură. La asta se 
pricepeau şi asta făceau şi în noile localităţi de domiciliu. Cea 
mai importantă forţă de dezvoltare era însă pământul. Solurile 
maghiare, aproape peste tot, erau mai bune decât cele pe care 
coloniştii le lăsau în urmă, iar cele de foarte bună calitate s e  
ofereau ele însele spre administrare.

Luând în calcul şi aceste capacităţi naturale, politica econo-
mică a imperiului – dorind să dezvolte totul acolo unde erau 
cele mai multe posibilităţi (materie primă şi competenţă) – a 
decis că, în ţara noastră, agricultura era cea care trebuia 
să se dezvolte întâi de toate.  

În interesul acestui fapt, laolaltă cu marii proprietari, ea 
s-a străduit să răspândească noi tipuri de plante alimentare
şi furajere. Cultivarea porumbului, a cartofului, a tutunului, 
precum şi a numeroase feluri de lucernă a devenit, pe atunci, 

Sporul de populaţie din veacul al XVIII-
lea în câteva ţări europene. Sporul anual 
în procente:
Anglia şi Ţara Galilor 1751–1851 0,80
Franţa 1740–1789 0,45
Italia 1700–1800 0,45
Suedia 1749–1800 0,59
Prusia de Est 1700–1800 0,84
Austria 1754–1789 0,94
Cehia 1754–1789 1,18
Ungaria 1754–1789 3,01

Ce consecinţe a avut sporul rapid al nu-
mărului de locuitori din Ungaria?

Tessedik Sámuel – în secolul al XVIII-lea, 
în cartea sa intitulată Ţăranul în Ungaria – 
scrie astfel despre pământurile bune ale 
Ungariei: „Acel pământ, îngrăşat ici-colo 
de sânge creştinesc şi turcesc şi care de 100 
de ani a fost pârloagă, doar cu puţină muncă 
şi oboseală produce cele mai frumoase grâ-
ne. Ţăranul, deşi ara numai o dată, tot cele 
mai frumoase grâne le recolta [...] Ţăranul, 
mai ales la începutul ocupaţiei, putea ara şi 
cosi unde îi plăcea cel mai mult, căci pământ 
arabil, fânaţ şi câmp era destul.”

Prin ce anume explică Tessedik Sámuel 
calitatea bună a pământului?

Vydedukujte z textu, aká bola úroveň hos-
Deduceţi din text care era nivelul economic 
existent!

Studiaţi diagramele! Cum anume prezintă ele 
situaţia naţionalităţilor* din secolul al XVIII-lea? 
(Între ţările Sfintei Coroane maghiare se înca-
drau următoarele: Ungaria, Transilvania, Croa-
ţia, Slavonia precum şi ţinuturile de graniţă cu 
statut separat.)

Desigur aţi fost deja în vizită la muzeul satului. 
Prezentaţi câteva unelte agricole expuse acolo!

52,5%

UNGARIA TRANSILVANIA

1,48%
1,38% 4,44%5,23%

2,32%

15,6%

10,86%

10,63%

50,81%

14,35%

30,4%

maghiari

germani

români

slovaci

sârbi

croaţi 

ruteni

alţii

Plug de lemn cu accesorii de metal din veacul 
al XVIII-lea Studiaţi imaginea! De ce plugul cel 
greu a fost o unealtă agricolă mai eficientă decât 

plugul cel ușor?
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generală în ţara noastră. Cu timpul, s-a dezvoltat şi tehnica 
agricolă. Agricultura bienală a fost înlocuită în întreaga ţară 
cu cea trienală. 

A s t f e l ,  ţara noastră a devenit treptat unul din grânare-
le imperiului, respectiv furnizoare de carne, grăsimi şi grâne 
pentru Viena şi pentru provinciile industrializate din Cehia şi 
Austria. 

reorganizarea eConomiei: industria şi mineritul

În cadrul ţării, repopulată şi reînviată, dezvoltarea industriei s - a  
lovit de mult mai multe piedici decât agricultura. Între cei care 
au revenit acasă, stabilindu-se în interiorul ţării, meseriaşii au
fost foarte puţini, aceasta în ciuda faptului că Dieta a oferit avan-
taje cu mult mai mari meşteşugarilor care se stabileau în ţara noas-
tră, în comparaţie cu cei care se îndeletniceau cu agricultura. 

Din cauza densităţii reduse a populaţiei existente, la început 
şi piaţa* a fost redusă şi foarte puţine sumele de bani de investit 
în întreprinderile industriale mai mari. De aceea, în Ungaria, 
nu s-au înfiinţat în această epocă manufacturi considerate a fi 
moderne, ci s-a reorganizat – şi a devenit predominantă – in-
dustria breslelor de mai devreme. La toate acestea s-a adă-
ugat şi aceea că, atunci când – de la mijlocul secolului – s-au 
înfiinţat totuşi, încetul cu încetul, manufacturi mai ales în apro-
pierea frontierei vestice a ţării, manufacturi care au început să 
facă concurenţă industriei cehe şi austriece, Viena mai degrabă a
obstrucţionat decât a ajutat dezvoltarea unei asemenea direcţii.

Soarta mineritului a fost mult mai favorabilă. Ungaria isto-
rică a fost bogată în comori minerale, iar minele, în mare par-
te, erau în mâna statului. Pentru dezvoltarea acestora,  c u r -
tea a dispus de bani destui, rezolvând şi problema formării 
specialiştilor din domeniu (prima Academie de Minerit din 
imperiu s-a înfiinţat la Selmecbánya!) În decurs de 100 de ani, 
producţia de fier a ţării a crescut cu mai mult de trei ori, iar 
producţia de cupru cu aproape de cinci ori.

Consecinţele politicii de dezvoltare a in-
dustriei: Pe baza legilor din anul 1723, me-
seriaşii care s-au stabilit în ţara noastră au 
primit privilegiul scutirii de dări pe 15 ani, 
cu condiţia că, dacă vor trece la producţia 
agricolă, îşi vor pierde favorul primit. 

Dezvoltarea naturală a industriei a urmat 
voinţa curţii vieneze într-un mod tărăgănat. 
Manufacturile pentru piei, de pildă, pe care 
curtea le-a sprijinit, s-au înfiinţat în total în 
număr de trei, în timp ce manufacturile pen-
tru articole textile - în pofida obstrucţionări-
lor primite - s-au înfiinţat mai mult de 30.

Noua tehnică pentru minerit: mașina cu abur 
pentru scos apa din mină de la Selmecbánya, 

din anul 1764.

1. Care au fost condiţiile reconstrucţiei 
în ţara noastră?

2. Caracterizaţi politica economică a 
Habsburgilor!

3. Ce anume a hotărât situaţia industri-
ei şi a agriculturii de la noi în veacul 
al XVIII-lea?

Reorganizarea ţării
întregirea populaţiei refacerea economică

 
reîntoarcerea acasă folosirea capacităţilor

a maghiarilor agricole
 

colonişti noi plante de cultură
sârbi şi români 

	 
colonizări organizate minerit în dezvoltare

(germani, slovaci) dezvoltare industrială redusă,
 

spor de populaţie industrie
foarte rapid de breaslă

ţara se reconstruieşte,
  dar va deveni  

multinaţională şi mai puţin dezvoltată
în comparaţie cu Europa de Vest
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urcarea la tron a marIeI tereza

În anul 1740 s-a stins din viaţă Carol al III-lea, iar în virtutea 
Pragmaticei Sancţiuni Maria Tereza (1740–1780) a devenit 
suverana imperiului şi, totodată, regina Ungariei.

Tronul însă nu l-a ocupat cu uşurinţă. Suveranii mai mul-
tor ţări vecine au pornit război contra ei. Aceştia au ocupat 
o parte a ţărilor sale şi doar mulţumită stărilor maghiare,  
care i-au rămas alături cu fidelitate, a reuşit să-şi recucerească 
imperiul cu excepţia Sileziei, prosperă din punct de vedere 
industrial, dar care a devenit pradă a prusacilor.

Mai târziu, cu ocazia divizării Poloniei, ea şi-a extins im-
periul dobândind un nou teritoriu, Galiţia, o regiune agrară. 

„Cu viaţa şi sângele nostru!” La Dieta din 
Bratislava, stările maghiare, prin excalmaţia 
„Vitam et sanguinem!” au votat înfiinţarea 
unei asemenea armate care a fost capabilă 
să-i respingă pe duşmani. Drept recompen-
să, suverana (prin intermediul legilor din 
anul 1741) a promis că toate chestiunile 
maghiare le va soluţiona prin intermediul 
instituţiilor maghiare. Ea a reafirmat din 
nou privilegiul scutirii de dări a domeniilor 
nobiliare.

Persoana Mariei Tereza a fost prima regină a 
ţării noastre? Ce anume înţelegem prin conceptul 
de regină?

Priviţi pe hartă Galiţia! Care este oraşul său cel mai important?

11. ŢARA NOASTRĂ ÎN TIMPUL DOMNIEI MARIEI TEREZA

„Cu viaţa și sângele nostru!” Pictură cu scena celebră a Dietei din Bratislava, din anul 1741. Caracterizaţi personajele din 
imagine (vestimentaţie, comportament etc.)!
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politiCa eConomiCă a mariei tereza şi deCretele sale
vamale

În pofida concesiilor făcute stărilor maghiare, Maria Tereza, 
de-a lungul întregii sale domnii, a considerat interesele im-
periului ca prioritare. 

Atunci când, după pierderea Sileziei, a decis că va dezvolta 
industria imperiului în părţile cehe şi în provinciile ereditare, 
ea a aliniat şi economia ţării noastre la acest plan. 

În anul 1754 a instituit un asemenea sistem vamal dublu
prin care, la graniţele imperiului, a impus vămi de export ri-
dicate, îndemnând agricultura maghiară să-şi vândă surplusul 
de produse pe pieţele cehe şi austriece, în condiţiile în care 
exista o bogăţie de mărfuri şi preţuri reduse. Tot atunci, do-
rind să dezvolte industria cehă şi cea austriacă, ea a privit ţara 
noastră drept receptoare a acestora. Importul de articole in-
dustriale din teritoriile de dincolo de hotarele imperiului, de 
asemenea, nu se putea face decât prin vămi ridicate. Aseme-
nea dezvoltări industriale interne, deschiderii de manufacturi, 
care ar fi putut concura industria austriacă şi cehă, pe acelea 
curtea – prin diferite modalităţi – le împiedica.

În consecinţa tuturor acestora, în imperiu, s-a produs o ase-
menea împărţire de roluri, încât ţara noastră (şi alte părţi 
răsăritene ale imperiului) a devenit furnizoare de materii 
prime şi produse agricole pentru părţile vestice ale impe-
riului, respectiv piaţă de absorţie a produselor lor. Aceasta a 
favorizat dezvoltarea agriculturii, dar a încetinit dezvoltarea 
noastră industrială.

reglementarea relaţiei dintre iobagi şi moşieri

Odată cu dezvoltarea producţiei de mărfuri din agricultură, pro-
prietarii funciari – mai ales în comitatele vestice – au sporit 
mult sarcinile iobagilor. Acestea, împreună cu alte servituţi 
suportate de ei au început să întreacă capacitatea iobagilor de 
purtare a sarcinilor, primejduind astfel şi dările către stat.  

În aceste condiţii, Maria Tereza a decis că, prin forţa statu-
lui, va interveni în favoarea iobagilor, în relaţia dintre aceştia 
şi proprietarii funciari, fixând un hotar creşterii sarcinilor.

Aşa a luat fiinţă, în anul 1767, decretul urbarial* în urma 
căruia domeniile proprietarilor de teren au fost străbătute de 
comisarii imperiali. Ei au măsurat şi au fixat hotarele pă-
mânturilor iobăgeşti, precum şi mărimea acestora pe  c a r e ,  
începând de acum, proprietarii funciari nu au mai putut să o 
micşoreze. 

La fel de important a fost şi faptul că s-au stabilit servicii-
le urbariale ale iobagilor pentru pământurile deţinute.  D e  
acum începând, sarcinile urbariale pentru o moşie iobăgească 
întreagă erau următoarele: taxă pe pământ, a noua parte din 
producţia pământului arabil, 52 de zile de robotă pe an la jug 
sau 104 zile de robotă pe jos şi diferite daruri (ouă, pui, unt 
etc.) Aceste sarcini erau încă suportabile, iar iobagii cu moşii 
complete puteau chiar prospera. Cea mai mare parte a ioba-

Vămile interne: În sistemul vamal dublu, în 
afară de barierele vamale impuse la hotarele 
imperiului şi între provinciile din interiorul 
imperiului au fost ridicate, de asemenea, 
frontiere vamale. Vămile de aici însă creş-
teau sau se diminuau după cum o doreau in-
teresele de moment ale imperiului (în ceea 
ce priveşte dezvoltarea industriei).

Guvernare prin decrete: Maria Tereza nu 
a prezentat în faţa Dietei ideile sale în legă-
tură cu reglementarea sarcinilor iobăgeşti, 
întrucât era previzibil că stările – care de 
la început s-au opus amestecului statului 
în relaţia dintre iobagi şi proprietari – nu o 
vor vota. De aceea, în locul legii, ea a regle-
mentat relaţiile urbariale prin decret regal, 
iar după ce comitatele s-au opus şi execută-
rii acestora, decretul a dobândit valabilitate 
graţie funcţionarilor imperiali.

O pagină din Urbarium-ul dat în anul 1767 (din 
decretul urbarial)
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gilor aveau însă jumătate sau un sfert de moşie sau chiar de-
căzuseră în rândul jelerilor* . Condiţiile lor de viaţă erau mai 
puţin mulţumitoare.

deCretele privind serviCiul sanitar şi instruCţiunea
publiCă

De la mijlocul anilor 1760, Maria Tereza nu a mai convocat 
Dieta, ci a guvernat prin decrete.  

Cele mai importante dintre aceste decrete au fost cele lega-
te de serviciul sanitar şi  de instrucţiunea publică.

Prin decretul legat de serviciul sanitar, ea a făcut obli-
gatorie pentru prima dată angajarea în serviciul sanitar de 
moaşe şi medici specializaţi. Decretul învăţământului, Ratio 
Educationis, a încercat, pentru prima dată ca, în sfera siste-
mului şcolar de stat* , să se asigure şcolarizarea copiilor aflaţi 
între 6-12 ani. 

În aceste decrete – la fel ca şi în sprijinirea problemei orfa-
nilor şi a aprovizionării săracilor – s-a simţit deja şi influenţa 
iluminismului. Prin acestea, Maria Tereza – conform propri-
ilor ei cuvinte – a dorit să servească „fericirea comună”.

Priviţi cu atenţie imaginea! În ce limbă şi în ce 
an s-a publicat decretul referitor la învăţământ?

Sarcinile iobagilor în veacul al 
XVIII-lea Faţă de cine și cu 
ce obligaţii era dator iobagul? 
Citiţi-le pe acestea din desenul 

manualului!

Pagina de titlu împodobită a Ratio Educationis
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înCerCările de reformă* ale L uI I osif al I I -lea

În anul 1780, a urcat pe tron Iosif al II-lea (1780–1790). Noul 
suveran a început o politică diferită de cea a predecesorilor 
săi. Dispoziţiile sale au fost determinate de ideile ilumi-
niste: s-a străduit să pună în practică acele idei pe care le-a 
considerat a fi folositoare în beneficiul statului.  

După urcarea sa pe tron a desfiinţat acele ordine călugăreşti 
care nu se ocupau cu vindecarea sau cu învăţătura. Decretul 
său de toleranţă religioasă a făcut posibilă o mult mai liberă 
exercitare – decât până atunci - a confesiunii pentru cei ne-
catolici.  

Decretul privind iobăgia a făcut posibil ca iobagul să 
se mute de la stăpânul său. Se putea căsători fără aprobarea 

Pregătirea pentru domnie: Iosif al II-lea 
i-a studiat pe scriitorii iluminişti. Încă de pe 
vremea când era prinţ moştenitor al tronului, 
a parcurs toate ţările Imperiului Habsburgic. 
A cunoscut felul de viaţă al cetăţenilor şi al 
iobagilor. A ascultat plângerile oamenilor 
pământului, doleanţele industriaşilor şi pe 
cele ale comercianţilor. A realizat că siste-
mul feudal, în forma de până atunci, nu se 
mai putea menţine în niciun chip. În inte-
resul imperiului a vrut din bună vreme să 
remedieze şi să potrivească totul în spiritul 
timpului.

Decretul de toleranţă religioasă, între mul-
te altele, a pronunţat aceea că: „un necatolic 
nu poate fi forţat să participe la serviciul re-
ligios al catolicilor, cu atât mai puţin nimeni 
nu poate fi amendat în acest sens [...] În 
privinţa atribuirii serviciilor publice trebuie 
eliminate cu valabilitate absolută punctele 
de vedere ale diferenţei religioase şi trebuie 
apreciate exclusiv meritele, talentul, respec-
tiv viaţa creştină şi cinstită.”

Recapitulare: Care a fost situaţia iobagilor
din Ungaria în a doua jumătate a veacului al 
XVIII-lea?

1. De ce a putut ajunge Maria Tereza pe tro-
nul Ungariei?

2. Evaluaţi politica economică a suvera-
nei, precum şi sistemul vamal dublu!

3. Ce anume au conţinut decretele Mariei 
Tereza? Care pentru ce au fost folosi-
toare?

4. Cum s-a modificat situaţia iobagilor în 
urma decretului urbarial?

12. DECRETELE LUI IOSIF AL II-LEA

Iosif al II-lea. „Ar fi absurd dacă suveranul și-ar 
imagina că ţara e a lui și nu el al ţării, că milioane 
de oameni există doar pentru el și nu el pentru 
milioane.” În decursul celor 10 ani de domnie, a 
emis în jur de 6.000 de decrete, cu alte cuvin-
te ajungeau câte două pe fiecare zi de lucru 
Comparaţi citatul de mai sus cu celebra afirmaţie 

a lui Ludovic al XIV-lea (Statul sunt eu!).

Domnia Mariei Tereza
Maria Tereza
(1740–1780)

  
urcarea pe tron politica economică decrete

 a imperiului 
  

războaie sistem decret
 vamal dublu urbarial
  

ajutorul stărilor efect asupra decrete privind
maghiare agriculturii serviciul sanitar şi

  şi industriei instrucţiunea publică
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acestuia, după placul său. De proprietatea sa putea dispune 
singur. Avea apoi acces la învăţătură şi putea deprinde meş-
teşuguri. Decretul prevedea că iobagii nu puteau fi alungaţi 
de pe pământurile lor fără vreun motiv convingător sau fără 
asentimentul prealabil al autorităţilor comitatense. Decretul a 
interzis până şi folosirea cuvântului de iobag. 

Iosif al II-lea a voit să-i supună pe nobili la dări. Pregă-
tind aceasta, el a decretat măsurarea pământurilor nobiliare 
şi a realizat - în Ungaria pentru prima dată - un recensământ.  
El a făcut posibil ca şi cei ce nu erau nobili să poată exercita 
funcţii. Intenţia sa a fost aceea de a forma o asemenea pătură 
de funcţionari educaţi, care să fie adepţi ai reformelor şi să-i 
slujească cu devotament pe Habsburgi.

Iosif al II-lea şi-a imaginat că atunci îşi va putea pune în 
aplicare mai uşor planurile când imperiul său va fi unitar. De 
aceea nu s-a încoronat pe sine ca rege al Ungariei. A şi fost 
poreclit pentru aceasta drept „Regele cu pălărie”. A guver-
nat ţara noastră, la fel ca şi restul ţărilor imperiului, prin 
decrete imperiale. Nu a respectat legile şi independenţa 
Ungariei.

În ce măsură a fost ţara noastră independentă, autonomă şi în ce mă-
sură a fost ea o ţară dependentă - subordonată intereselor imperiului – la 
începutul domniei lui Iosif al II-lea?

În imperiul său, la fel ca şi în ţara noastră, în cadrul func-
ţiilor exercitate, a obligat folosirea limbii germane în locul 
limbii latine.  Întrucât comitatele s-au opus decretelor sale, 
el le-a suspendat autonomia. Ţara a fost împărţită în 10 cir-
cumscripţii, iar în fruntea comitatelor a numit însărcinaţi im-
periali. Ca urmare a dispoziţiilor sale, chiar şi independenţa 
parţială a ţării noastre a fost pusă în pericol. 

eşeCul înCerCărilor de reformă

Reprezentanţii de frunte ai nobilimii, aceia care au fost mar-
caţi de ideile sale progresiste, la început, au fost de acord cu 
năzuinţele împăratului. Decretele sale însă, ofensatoare la 
adresa independenţei Ungariei, au condus la o indignare 
generală. Nobilii s-au temut dintr-o dată pentru privilegiile 
lor, dar şi pentru independenţa ţării. Ei s-au împotrivit împă-
ratului. Apoi s-au străduit să-i împiedice executarea decrete-
lor. Ca şi protest, ei vorbeau limba maghiară şi umblau în hai-
ne maghiare. În ţară, atmosfera a devenit tot mai tensionată. 

Suveranul, înşelat în privinţa popoarelor sale, lovit de înfrân-
gerile militare în războiul austro-turc şi îngrozit de evenimente-
le revoluţiei franceze –  temându-se de o rebeliune a Ungariei – 
pe patul de moarte şi-a retras decretele legate de ţara noastră, 
cu excepţia celui de toleranţă şi a celui legat de iobăgie.

Din punctul de vedere al apărării intereselor noastre na-
ţionale a fost o victorie importantă. Tot atunci însă s-a oprit 
brusc şi programul lui Iosif al II-lea care, pe baza principiilor 
iluministe, urmărea racordarea imperiului la spiritul vremii.

Conform datelor primului recensământ al 
Ungariei, în anul 1787, populaţia ţării era de 
6.648.000 de locuitori. În Transilvania erau 
1.144.000, în Croaţia (cu Slavonia) 647.000 
de locuitori. Astfel, populaţia ţării noastre, 
împreună cu numărul estimativ al celor din 
ţinuturile de graniţă (aici nu s-a făcut recen-
sământ) era de 9,5 milioane.

Guvernare despotică: „Mi s-a rezer-
vat puterea de a schimba legile şi de a 
aduce altele noi şi nu pot fi împiedicat 
în aceasta de legi nobiliare fundamen-
tal false” – spunea Iosif al II-lea. 

Emisarul francez a raportat aceasta 
despre domnia sa: „În această ţară, o 
singură voinţă este cea mai importan-
tă lege; nu există adunări consultative 
sau de stări, nici autorităţi care să ofere 
puterii sfaturi utile.”

Tot atunci, în timpul lui Iosif al II-
lea, s-au şi putut publica ideile ilu-
ministe, şi chiar şi suveranul putea fi 
criticat.

Ce rol au avut comitatele în viaţa politică a 
Ungariei?

Iosif al II-lea în timpul aratului. Iosif era suveran 
înainte de urcarea pe tronul Ungariei: din anul 
1765 e împărat al Imperiului Romano-German. Cu 
bună știinţă s-a pregătit pentru domnie, dorind să 
servească binele comun. Nu a recurs la arat doar 
din tentativă de propagandă. Iosif chiar a vrut să 

încerce diferitele tipuri de plug
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viaţa inteleCtuală

Domnia Mariei Tereza şi a lui Iosif al II-lea au favorizat viaţa 
intelectuală. Tot mai mulţi au luat contact cu ideile iluminis-
te. Mai mulţi, citind lucrările în limba germană şi franceză 
scrise în această tendinţă, au ajuns la o asemenea cunoaşte-
re conform căreia orice popor numai în propria sa limbă 
este în măsură să îşi procure cunoştinţele necesare pentru 
înălţarea sa.

La finele anilor 1770, în scopul cultivării limbii materne, ia 
amploare mişcarea reprezentărilor teatrale. În anul 1785, a 
fost organizată prima reprezentaţie teatrală în limba maghiară 
în rondela* pestană, transformată dintr-un bastion.

În castelele celor mai înstăriţi aristocraţi s-au derulat siste-
matic spectacole de teatru şi muzică. Cei mai mari mecena ale 
acestora au fost membrii familiei Eszterházy.

Opoziţia nobilimii: „În întreaga ţară, toate 
comitatele erau într-o mişcare ameninţătoa-
re [...] Întâi de toate, simţământul naţional 
s-a deşteptat prin îmbrăcarea veşmintelor 
maghiare care erau cu atât mai frumoase şi 
mai minunate, cu cât abia dacă mai putea fi 
văzut cineva în ţinută maghiară, căci peste 
tot, precum potopul, s-a răspândit îmbrăcă-
mintea germană [...] 

La aceasta se adaugă şi aceea că, peste 
tot, se vorbeşte ungureşte, iar cine nu cu-
noaşte limba o învaţă, ori cu puţine luni 
înainte, mai ales în înalta societate, nu se 
putea găsi cineva care să grăiască în limba 
maghiară ...”

(Fragment din jurnalul unui contemporan)

Dintre dispoziţiile enumerate ale lui Iosif al
II-lea, sistematizaţi-le pe cele care au servit pro-
gresul (transformarea burgheză) şi pe cele care 
vizau includerea ţării noastre într-un imperiu 
unitar! (Atenţie! Unele dispoziţii serveau ambele 
ţeluri!)
a) Decretul său privind iobăgia a reglementat si-

tuaţia iobagilor.
b) Decretul de toleranţă religioasă a asigurat 

exercitarea mai liberă a confesiunilor.
c) A făcut obligatorie limba germană.
d) A dispus măsurarea pământurilor pentru a 

pregăti impozitarea nobilimii.
e) A împărţit Ungaria în circumscripţii. Acestea 

erau conduse de plenipotenţiari imperiali.
f) A făcut posibilă publicarea lucrărilor a nume-

roşi scriitori şi învăţaţi iluminişti. 
g) A dus coroana Ungariei la Viena, dar fără să 

se încoroneze.
h) A guvernat despotic prin decrete.
i) A desfiinţat acele ordine călugăreşti care nu 

îndeplineau muncă utilă.
j) A dispus pentru prima dată în ţara noastră re-

alizarea unui recensământ.
k) A făcut posibil pentru cei ce nu erau nobili să 

ocupe funcţii.

Iosif al II-lea pe patul de moarte Ce anume indică în imagine faptul că 
suveranul a ajuns în pragul morţii?

Spectacol de operă la Eszterháza (azi Fertőd)
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înfrângerea mişCării nobiliare

După moartea lui Iosif al II-lea, pentru scurt timp (2 ani), a 
domnit Leopold al II-lea. Scopul său principal a fost acela 
de a atenua mişcarea naţional-nobiliară a maghiarilor. A fost 
constrâns la aceasta şi din motive de politică externă – revo-
luţia franceză.

A retrimis coroana maghiară la Buda într-un cadru festiv. 
S-a şi încoronat rege al Ungariei. Prin intermediul unei legi 
dată la începutul domniei sale (legea X. din anul 1791), el a 
consolidat constituţia stărilor* din Ungaria. Prin aceasta a 
reuşit să dezarmeze mişcarea nobiliară maghiară, periculoasă 
din punctul de vedere al imperiului.

1. Ce anume l-a îndemnat pe Iosif al II-lea 
să recurgă la o domnie despotică, dar în 
acelaşi timp să dea curs reformelor?

2. De ce nu s-au bucurat de succes încercă-
rile sale de reformă?

3. De ce nu a fost dispus să retragă tocmai 
decretele privind toleranţa religioasă şi 
iobăgia?

4. Ce consecinţă a avut asupra vieţii publice 
şi spirituale maghiare decretul de limbă 
privind germanizarea?

5. Care au fost acele dispoziţii care, după 
părerea voastră, au generat cea mai mare 
opoziţie în sânul nobilimii? De ce? 

13. INFLUENŢA REVOLUŢIEI FRANCEZE ŞI A RĂZBOAIELOR
N A P O L E O N I E N E  A S U P R A  U N G A R I E I

Readucerea acasă, 
a Sfintei Coroane 

În ce constă ma-
rea însemnătate a 

acestui fapt?

Citiţi poezia lui Batsányi János, unul din par-
ticipanţii de marcă ai mişcării de opoziţie!

Schimbările din Franţa (1789)

Naţiuni şi ţări! Ce-n ruşinoasă ademenire
Al robiei lanţ chinuitor văitaţi
Iar din jalnicul coşciug al sclaviei jug
Din gât încă nu l-aţi scuturat.
Voi cărora sângele natura vi-l cere
Ai iobăgiei voastre sfinţi călăi vă cheamă
Pentru a vă vedea înainte soarta, veniţi!
Şi cu atenţi ochi spre Paris priviţi! 

De ce s-a referit poetul la exemplul fran-
cez?

Dispoziţiile lui Iosif al II-lea
Iluminism dificultăţile interne

  ale imperiului

încercările de reformă ale lui Iosif II:
proiectul imperiului unitar

înfrângeri opoziţia
militare nobilimii

revoluţia
franceză

eşecul tentativelor de reformă
retragerea celor mai multe dintre decrete
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franCisC i: reîntoarCerea la absolutism*

În şirul domnitorilor habsburgi, Leopold al II-lea a fost urmat 
la tron de Francisc I (1792–1835). Odată cu domnia sa,  l a  
curtea vieneză s-au ridicat cele mai conservatoare forţe. A 
început persecutarea celor devotaţi progresului şi gândirii 
mai libere. S-a introdus cea mai riguroasă cenzură*. Denun-
ţatorii ministrului poliţiei pândeau peste tot. Nici fidelii pro-
gresului, nici cei ai independenţei naţionale nu s-au simţit în 
siguranţă. Atmosfera de opoziţie formată în timpul lui Iosif 
al II-lea a prins din nou putere. Aceasta a fost întărită şi de 
schimbările din Franţa.

sCopurile şi organizarea mişCării iaCobine maghiare

Într-o asemenea atmosferă au început o organizare secretă „ia-
cobinii maghiari” sub conducerea lui Martinovics Ignác. 

Ei au format două organizaţii secrete. În prima – în ca-
drul Societăţii Reformatorilor – i-au atras pe nobilii care 
râvneau la independenţă. În cea de-a doua – Societatea Li-
bertăţii şi Egalităţii i-au atras pe aceia care, sub influenţa 
ideilor revoluţiei franceze, doreau o deplină transformare 
burgheză şi sistarea privilegiilor nobiliare. 

Iacobinii şi-au adunat ideile în două „catehisme” –  r e -
dactate sub formă de întrebare şi răspuns. Pe acestea, mem-
brii societăţii le-au copiat şi le-au răspândit în secret.

Din catehismul Societăţii Reformatori-
lor:
Întrebare: În ce mod ar trebui maghiarii

să-şi remedieze situaţia politică şi în ce 
mod ar trebui să scuture jugul ruşinos al 
cârmuirii vieneze?

Răspuns: Prin aceea că acceptă o formă de 
guvernare mai bună şi mai corespunză-
toare spiritului naţional.

Întrebare: În ce anume constă aceasta?
Răspuns: Naţiunea maghiară să ia suve-

ranitatea din mâna suveranului şi să-şi 
declare patria drept republică liberă şi 
independentă.

Întrebare: Cum şi-ar putea realiza maghiarii 
această reformă?

Răspuns: Prin rebeliune împotriva tiraniei 
austriece, a prelaţilor şi a magnaţilor.

Care a fost scopul suprem al Societăţii Re-
formatorilor?

Din catehismul Societăţii Libertăţii şi 
Egalităţii:
Întrebare: Ce semnifică regele?
Răspuns: Semnifică un asemenea om care 

se poartă cu poporul şi cu interesele aces-
tuia după bunul său plac.

Întrebare: Ce este nobilimea?
Răspuns: Ea reprezintă un asemenea gen 

de oameni care sunt scutiţi de mai multe 
sfinte obligaţii ale societăţii şi care sunt 
de părere că sunt mai presus faţă de mul-
ţimea norodului şi mai buni şi mai nobili 
faţă de restul cetăţenilor. Tot din această 
cauză […] în faţa lor poporul nu e decât 
o adunătură.

  Indicaţi prin săgeţi ţelurile celor două societăţi!

Societatea 
Reformatorilor

1. Proclamarea republicii
2 .  Transformare burgheză 

deplină
3. Ştergerea privilegiilor 

nobiliare
4 .   Răsturnarea domniei 

Habsburgilor

Societatea 
Libertăţii 
şi Egalităţii

Iacobinii se sfătuiesc. Organizarea 
secretă a fost prima manifestare a 
luptei pentru independenţă și pen-

tru transformare burgheză
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5 6 Ungaria în secolul al X V I I I - l e a

eşeCul mişCării

La numai trei luni după pornirea organizării, poliţia vieneză 
l-a prins pe iniţiatorul mişcării, pe Martinovics Ignác. Conti-
nuând urmărirea, i-au reţinut şi pe ceilalţi conducători. Prin 
intermediul unei sentinţe înspăimântătoare, curtea a căutat 
să-i sperie pe adepţii progresului.

În vara anului 1795, pe Câmpia Însângerată din Buda au 
fost decapitaţi,  Martinovics Ignác şi patru conducători ai 
mişcării: Hajnóczi József, jurist, Szentmarjay Ferenc, condu-
cătorul tineretului pestan, Laczkovics János, fost căpitan de 
husari şi Sigray Jakab, conte. 

„Trebuie o pildă pentru ca să se îngrozească ţara” – scria Ka-
zinczy Ferenc, condamnat de asemenea la moarte, dar sentinţa 
„din îndurarea împăratului” i s-a comutat la închisoare pe viaţă. 

În ciuda eşecului mişcării iacobine maghiare, a c e a s t a  a  
avut o mare importanţă. Deşi participanţii au fost puţini – cam 
200 – numele şi mişcarea lor, în decurs de câteva decenii, a 
devenit simbolul opoziţiei naţionale şi al progresului. 

soCietatea maghiară în timpul războaielor
napoleonIene

În perioada de după căderea iacobinilor, nobilimea, înfrico-
şată şi speriată şi de revoluţia franceză, i-a sprijinit pe Habs-
burgi. S-a adăugat la aceasta şi aceea că, în timpul războa-
ielor napoleoniene, nobilimea s-a îmbogăţit. Pentru armată 

Martinovics Ignác (1755-1795), a fost un 
om cu spirit fără astâmpăr interesat de mai 
multe domenii. Pentru a putea studia a intrat 
în ordinul franciscan. A devenit doctor în te-
ologie şi filosofie al universităţii din Buda, 
dar pe plan ştiinţifico-profesoral s-a lovit de 
multe piedici. A ajuns preot de campanie, 
iar apoi a străbătut Europa. L-a interesat tot 
mai mult natura, chimia şi matematica. L-au 
atras şi maşinile, construind chiar el o ma-
şină de tăiat tutun, precum şi o treierătoare. 
Preotul de odinioară a ajuns, sub influenţa 
filosofilor francezi, la ateism. Turnura cea 
mai stranie a vieţii sale a fost aceea că, un 
timp, a fost membru al poliţiei secrete, scri-
ind rapoarte către suveran. Drept răsplată, 
Leopold al II-lea l-a numit chimist şi sfet-
nic al curţii. Francisc I nu i-a mai solicitat 
serviciile. În aceste condiţii, el a început să 
lucreze împotriva suveranului.

Execuţia conducătorilor mișcării lui Martinovics. Desen de epocă.

Observaţi desenul realizat în legătură cu exe-
cuţia! Pe baza a ceea ce vedeţi, discutaţi despre 
loc şi despre modul de execuţie! Ce anume simbo-
lizează „copacul uneltirii”?
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se putea vinde bine tot felul de produse agricole. O baniţă de 
grâne de Bratislava (aproximativ 60 de kg.) în anul 1800 de 
pildă, era 45 de parale, iar în anul 1806 era deja de 143 de 
parale. La curţile nobiliare banii se vărsau gârlă. Nobilimea 
producătoare de marfă a început să trăiască în lux. Ea îşi do-
rea numai: „ploaie liniştită de primăvară şi război lung”.

Nu s-au prea gândit însă ca din veniturile sporite să-şi dez-
volte economia. Puţini au fost acei magnaţi precum contele 
Festetics György sau palatinul Iosif care, pe-atunci, au recurs 
la o agricultură specifică epocii (au introdus rotaţia culturilor, 
ţinerea animalelor în grajduri şi hrănirea lor cu nutreţuri etc.). 
Cea mai mare parte a nobilimii mai degrabă şi-a construit din 
veniturile excedentare conacuri nobiliare comode.

Începând cu anul 1810 însă, o foarte mare devaloriza-
re monetară (inflaţie) a dăunat dorinţei de producţie. Elanul 
economic de mai devreme s-a încheiat, iar nobilimea şi-a că-
utat în zadar dreptatea la Dieta din anul 1812 care a suferit 
un eşec. Guvernul vienez însă şi-a consolidat deja puterea 
– inclusiv faţă de interesele nobilimii maghiare. După aceas-
ta, pentru o lungă perioadă de timp (13 ani), regele nu a mai 
convocat Dieta.

Napoleon şi maghiarii: Armatele lui Napo-
leon au pătruns doar o dată în ţara noastră, 
pe marginea vestică a ţării. (Singura bătă-
lie importantă din Ungaria s-a dat la Győr, 
iar aici armata nobiliară maghiară, echipată 
nepotrivit, a suferit o înfrângere ruşinoasă.) 
Lui Napoleon i-ar fi plăcut să-şi alăture no-
bilimea maghiară, respectiv să o întoarcă 
împotriva Habsburgilor, de aceea s-a purtat 
indulgent cu maghiarii.

Scenă din bătălia de la Győr (14 iunie 1809)

1. Ce motive au condus la apariţia mişcării 
iacobine maghiare?

2. Cine şi de ce au luat parte la mişcare?
3. Din ce motiv nobilimea i-a susţinut pe 

Habsburgi în timpul domniei lui Francisc 
I?

4. De ce conducătorii organizaţiei secrete au 
înfiinţat, dintr-o dată, două societăţi?

5. Ce credeţi, până când a durat prosperita-
tea noblimii? 

Iacobinii maghiari
despotismul Habsburgilor ideile revoluţiei

franceze

Societatea Reformatorilor Societatea Libertăţii
şi Egalităţii

1795, Câmpia Însângerată
neutralitatea nobilimii în timpul războiului

susţinerea Habsburgilor

cauze politice cauze economice
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5 8 Ungaria în secolul al X V I I I - l e a

După respingerea otomanilor, în veacul al XVIII-lea, pentru ţara noas-
tră a urmat perioada reorganizării. Aceasta s-a realizat între cadrele 
imperiului, în perioada lungă şi de relativă acalmie care a urmat după 
pacea de la Satu Mare, dar şi în funcţie de interesele imperiului.

1. Puneţi în ordine cronologică cele întâmplate! Delimitaţi epocile is-
torice mai mici din cadrul acestui secol! Vă ajută tabelul cronologic 
de la finele manualului!
a) Perioada luptei pentru independenţă dusă de Francisc Rákóczi
b) Consolidarea domniei Habsburgilor
c) Încercările de reformă ale lui Iosif al II-lea
d) Mişcarea iacobină maghiară
e) Perioada războaielor napoleoniene

2. Studiaţi evenimentele pe hartă şi pe teren!
a) Cu ajutorul hărţii atlasului evocaţi care ţări au aparţinut de Im-

periul Habsburgic!
b) Cu ajutorul atlasului rezumaţi istoria populării şi colonizării 

patriei noastre. De unde, respectiv coloniştii căror popoare au 
venit în ţara noastră?

3. Cum s-a schimbat în ţara noastră compoziţia naţională a populaţiei?
a) Ce înţelegem prin ţară multinaţională?
b) Care naţionalităţi au trăit într-un număr mai important în ţara 

noastră în veacul al XVIII-lea?
c) Ce consecinţe de perspectivă nefavorabile a avut aceea că am 

devenit o ţară multinaţională? Ce consecinţe favorabile ale 
acestui fapt aţi putea enumera?

4. Enumeraţi-i pe cei mai importanţi suverani Habsburgi ai acestei 
perioade!
a) La numele cărui suveran se raportează legile, decretele şi eve-

nimentele de mai jos? 
– Pragmatica Sancţiune – decretul de toleranţă – decretul vamal 
dublu – executarea conducătorilor iacobinilor maghiari – de-
cretul urbarial – armata permanentă – decretul iobăgiei – Ratio 
Educationis (decretul privind instrucţiunea publică) – cenzură 
dură

b) Dintre cele enumerate, pe care le consideraţi ca fiind folositoare 
pentru ţara noastră? De ce?

c) Pe care le consideraţi nefavorabile ţării noastre? De ce? 

5. Cum s-a transformat în această perioadă viaţa economică a ţării 
noastre?
a) Care factori au ajutat, respectiv au obstrucţionat dezvoltarea 

unor ramuri economice?
b) Din punct de vedere economic, ce rol a jucat ţara noastră în 

viaţa imperiului?
6. Care este legătura între organizaţia iacobinilor maghiari, represiu-

nea faţă de ei, respectiv evenimentele (europene) internaţionale ale 
acestei perioade?

7. Cauze şi consecinţe: apreciaţi atitudinea nobilimii maghiare în răz-
boaiele napoleoniene!

8. Ţinând cont şi de înscrisurile de sub imagini, exprimaţi-vă o părere 
în legătură cu personajele istorice cele mai renumite despre care aţi 
învăţat! 

Ce anume reprezintă desenele de mai sus? 
Discutaţi despre tot ceea ce vă vine în minte în 
legătură cu ele (evenimente, probleme, carac-
teristicile epocii etc.)!

R E C A P I TU L A R E
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Străzile din oraşele şi satele Ungariei, statuile, tablele come-
morative şi şcolile poartă numele lui Széchenyi István, Kos-
suth Lajos sau Petőfi Sándor.

Deseori ne întâlnim cu numele lui Kazinczy Ferenc, Kölcsey 
Ferenc, Wesselényi Miklós, Eötvös József, Táncsics Mihály, 
Vörösmarty Mihály, cu amintirea existenţei şi a operei lor. 

Ei ne sunt pilde, fie că au fost de origine aristocratică, fie 
că s-au tras din rândul nobilimii de mijloc, fie că au fost per-
soane ridicate din rândul burghezilor, intelectualilor sau al 
iobagilor.

De ce? Pentru că au luptat pentru binele şi propăşirea po-
porului nostru. Pentru că deviza „patrie şi progres” le-a stră-
bătut întreaga viaţă. Aceste două cuvinte caracterizează epo-
ca la care se referă în primul rând capitolul de faţă: perioada 
epocii reformelor* .

Criza eConomiCă de după războaiele napoleoniene

Odată cu încheierea războaielor napoleoniene a încetat 
cererea de grâne. O bună parte a nobilimii nu şi-a mai găsit 
cumpărători pentru acele cereale adesea de proastă calitate, 
greu de transportat în străinătate şi pentru care, mai demult, 
negustorii veneau la faţa locului. În paralel cu aceasta, Cur-
tea Vieneză a apreciat moneda la o cincime din valoarea ei 
(devalorizare). Astfel şi o importantă parte din averile strân-
se s-a topit. A luat amploare criza economică. Toată lumea 
polemiza în legătură cu ce ar trebui şi ce s-ar putea face. În 
asemenea circumstanţe a apărut cu planurile sale promotorul 
mişcării de reformă: contele Széchenyi István.

El a atras atenţia asupra sa prin fapte neobişnuite. A vorbit 
în limba maghiară în Camera Magnaţilor (Camera Superioară), 
unde până atunci se cuvânta doar în limba latină şi a donat ve-
nitul său pe un an pentru înfiinţarea Academiei de Ştiinţe.

III. ÎNCEPUTUL ÎMBURGHEZIRII
ÎN UNGARIA

A) EPOCA REFORMELOR

I N TR O D U C E R E

Recomandăm pentru lectură:
Závodszky Géza-Hermann Róbert: Se naş-

te o naţiune. Nouă istorie ilustrată. Bp., 
1997. (Magyar Könyvklub-Helikon)

Fekete Sándor: Patrie şi progres. Istorie 
ilustrată, Bp., 1966 (Móra)

Fekete Sándor: Széchenyi István. (Móra)
Fekete Sándor: Kossuth Lajos. (Móra)
Jókai Mór: Un nabab maghiar. (Móra)
Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán. (Móra)
Dávid Antal: Curierul clujean. (Móra)
Lengyel József: Ziditorii de poduri (Viaţa 

lui Széchenyi István şi Clark Ádám.) 
(Magvető)

Gerencsér Miklós: Aşa a trăit Táncsics Mi-
hály. (Móra)

14. SZÉCHENYI ISTVÁN, PROMOTORUL MIŞCĂRII DE REFORMĂ

Contele Széchenyi István. „Ungaria nu a fost, ci va fi” – a scris el în 
concluzia operei sale principale intitulată „Creditul” Conform aceste 

afirmaţii, caracterizaţi-l?
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6 0 Epoca reformelor

Széchenyi István, întemeietorul Academiei Maghiare de Știinţe (pictură). (Scena se găsește pe basorelieful de pe peretele 
clădirii Academiei.) „Dacă îmi retează aripile voi merge pe jos, dacă îmi taie picioarele, voi merge în mâini, dacă mi le rup și pe 

acestea, mă voi târî pe burtă numai să fiu de folos naţiunii mele.”

Pornește navigaţia cu vapoare pe Dunăre (1830). Primul vapor cu aburi, care a circulat pe un itinerar constant, a fost denumit 
Francisc I după numele suveranului și s-a deplasat între Viena și Pesta; drumul în sine se făcea în mai mult de 12 ore. Calculaţi 

câţi ani s-au scurs de la descoperirea vaporului cu abur și până la apariţia sa în Ungaria!
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în ajutorul patrIeI

Contele Széchenyi István a provenit dintr-o familie aristocra-
tică. A participat la războaiele napoleoniene, unde s-a distins, 
apoi a pornit într-o lungă călătorie în jurul Europei. D e - a  
lungul drumului a comparat înapoierea Ungariei cu dezvol-
tarea altor ţări (Anglia, Franţa). Peste tot a cumpănit cum ar 
putea să-şi ajute iubita, dar „urâţica sa patrie”.

Reîntors în Ungaria s-a apucat să lucreze pentru progresul 
ţării noastre cu un elan şi o putere de muncă nemaiauzite.

proieCtele de reformă ale lui széChenyi

În anul 1830 a apărut prima carte celebră a lui Széchenyi in-
titulată Creditul. În cadrul acesteia, la fel ca şi în alte lucrări 
importante ale sale (Lumea, Stadiul), el a explicat că agricul-
tura trebuie transformată.

Robota de proastă calitate trebuia înlocuită cu munca 
plătită. Prin aceasta cheltuielile urmau să fie mai mari, dar şi 
folosul pe măsură.

Pentru adoptarea muncii plătite era nevoie de bani. De ace-
e a ,  trebuiau desfiinţate acele legi învechite – în primul rând 
legea strămoşească – care au împiedicat ca pământul nobi-
liar să fie vândut oricui de către proprietar sau pentru pămân-
tul său acel proprietar să ia un împrumut (credit) şi astfel să 
ajungă la bani.

Széchenyi a mai recomandat ca oricine să poată cumpăra 
pământ. În interesul progresului naţiunii, chiar şi nobilul să 
plătească impozite. A mai propus să se dezvolte comunicaţi-
ile, iar industria să fie pusă în acord cu mersul vremii.

Oferta lui Széchenyi: În Dieta din anul 
1825, un nobil cultivat – Felsőbüki Nagy 
Pál – a făcut următorul reproş: se cheltu-
ieşte în ţară pentru toate, dar nu sunt bani 
pentru o societate pentru cultivarea limbii, 
respectiv pentru întemeierea Academiei.

Atunci a păşit înainte Széchenyi István, 
spunând: „Eu nu am aici nici un cuvânt – a 
început el cu o voce joasă – dar sunt proprie-
tar şi dacă se ridică o asemenea instituţie 
pentru cultivarea limbii maghiare, atunci 
ofer ţelurilor acestora venitul pe un an al 
proprietăţilor mele ...”

Cuvintele lui Széchenyi au fost întâm-
pinate nu doar cu entuziasm, ci şi cu fapte. 
Cei mai bogaţi proprietari au oferit laolaltă 
250.000 de forinţi de argint în favoarea so-
cietăţii ştiinţifice maghiare.

Şi înainte de apariţia lui Széchenyi Ist-
ván au mai fost asemenea aristocraţi care 
au făcut multe pentru propăşirea patriei lor. 
Un proprietar de dincolo de Dunăre, contele 
Festetics György, a întemeiat în anul 1797 la 
Keszthely o şcoală superioară de agricultură 
(Georgikon) unde erau instruiţi conducăto-
rii economici ai domeniilor nobiliare (admi-
nistratorii). Aici el plătea anual şi educaţia 
a 10-15 tineri săraci. Deseori i-a invitat la 
castelul său ca şi oaspeţi pe scriitorii şi în-
văţaţii vremii; şi atunci aceştia puteau folosi 
şi bogata sa bibliotecă.

Tatăl lui Széchenyi István, contele Szé-
chényi Ferenc, a donat la 1802 naţiunii 
biblioteca sa, respectiv colecţiile sale de 
manuscrise, gravuri, hărţi şi medalii, înfi-
inţându-se prin aceasta Muzeul Naţional 
Maghiar şi biblioteca care, mai târziu, i-a 
preluat numele.

Cu ajutorul satirei şi al desenului intuitiv din manual motivaţi de ce 
valorează mai mult munca de o zi a 10 salariaţi, decât robota de o zi a 30 
de iobagi!

La ce anume s-a referit legea strămoşească? Când a fost ea adoptată?
De ce este nevoie pentru transformarea agriculturii de bani sau de credit?

Ţăranul la clacă (poezioară-satiră):
„Am venit, m-am dus două ore; sculele le-am potrivit o oră;
am admirat, m-am odihnit o oră; rău lucrat-am şase ore;
am mâncat, am băut două ore; în sfârşit au trecut cele 12 ore...”

Claca și munca plătită
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realizările praCtiCe ale lui széChenyi

Széchenyi nu doar că a scris, a propus, a polemizat, ci a ajutat 
progresul inclusiv prin realizările sale practice. El a sperat că, 
prin pilda sa, îi va convinge pe aristocraţi, care se vor situa în 
fruntea transformării, întrucât vor realiza că numai aşa putea 
ţara să progreseze.

Ca mare proprietar, întâi de toate a considerat ca fiind 
importantă dezvoltarea agriculturii. A înfiinţat mai multe 
asemenea asociaţii care erau în serviciul acestui ţel. 

Széchenyi nu a neglijat nici dezvoltarea industriei. A de-
marat în acest sens construirea unei mori cu aburi. A stăruit 
pentru începerea construirii de căi ferate, pentru regulariza-
rea Dunării, respectiv pentru înfiinţarea societăţilor de navi-
gaţie. Lui i se datorează înfiinţarea fabricii de ambarcaţiuni 
din Óbuda şi a portului de iarnă.

Şi unificarea dintre Buda şi Pesta, dezvoltarea lor în ca-
litate de capitală este în parte meritul lui Széchenyi. El a de-
marat construirea Podului cu Lanţuri, a discutat cu arhitec-
ţii, a angajat ingineri, a călătorit şi a petrecut multe, multe zile 
pe podul în construcţie. Dorinţa inimii lui era podul, astfel că 
el însuşi a organizat şi a dirijat lucrările.

A făcut enorm de mult şi în interesul dezvoltării culturale.  
A crezut şi a mărturisit că: „Forţa unei naţiuni stă în mulţimea 
oamenilor săi cultivaţi.”

Observaţi imaginea care prezintă întâlnirea 
dintre un vapor cu aburi şi o ambarcaţiune de 
transport realizată mai demult! În ce a însemnat 
un progres navigaţia vapoarelor cu aburi pe Du-
năre?

Cum anume au servit la înfăptuirea proiectelor 
de reformă ale lui Széchenyi realizările care se 
văd în imaginile lecţiei?

Clădirea Academiei Maghiare de Știinţe
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Întâlnirea de pe Dunăre, la Vác, dintre vaporul cu aburi și o ambarcaţiune de transport

Podul cu Lanţuri cu Pesta și Buda din epoca reformelor

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   63 6/11/09   10:21:19
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rezultatele aCtivităţii lui széChenyi

În timp ce în Anglia şi Franţa revoluţia a constrâns la lichida-
rea feudalismului, Széchenyi a sperat că, la noi, aristocraţia 
va realiza aceasta voluntar. S-a înşelat însă. 

Aristocraţia nu l-a urmat, dimpotrivă, i s-au opus. El şi-a 
realizat însă multe din proiectele sale, atingându-şi ţelul său 
principal: a trezit patria noastră din lâncezeală. Naţiunea 
maghiară a început să se ridice din înapoierea feudală prin 
schimbări treptate petrecute în aceşti ani. 

Dragostea de ţară a fost aceea care l-a stimulat pe Szé-
chenyi la fapte. Pe drept cuvânt l-a şi numit Kossuth Lajos ca 
fiind „cel mai mare maghiar”.

Széchenyi a dorit o economie şi o societate con-
form spiritului vremii. Şi-a rezumat propunerile 
vremii în 12 puncte în cartea sa intitulată Stadiu. 
Dintre acestea enumerăm câteva. Indicaţi cu lite-
ra „S” sau „E” care propunere a vizat în primul 
rând transformarea socială (T) şi care dezvoltarea 
economică (E)!

Creditul.
Desfiinţarea legislaţiei strămoşeşti.
Dreptul fiecăruia de a-şi procura proprietăţi.
Egalitate în faţa legii.
Regularizarea cursurilor de apă şi a râurilor, 
realizarea şi păstrarea în bune condiţii a dru-
murilor.
Desfiinţarea breslelor.
În ţara noastră doar limba maghiară să fie 
obligatorie.

Concurs hipic organizat pentru a impulsiona creșterea de cai. Și Széchényi a scris un studiu „Despre cai”. Ce legătură este 
între demararea în patria noastră a concursului hipic și „sporul creșterii de animale”?

1. Széchenyi s-a ferit să se opună Habsbur-
gilor. Cu toate acestea, Curtea tot nu a 
simpatizat cu proiectele sale. De ce?

2. Ce anume l-a stimulat pe Széchenyi István 
înspre reforme? Cum a dorit el să potri-
vească societatea şi economia noastră cu 
spiritul timpului?

3. De ce propunerile care promovau dez-
voltarea economică au fost şi în folosul 
transformării sociale?

Széchenyi István promotorul mişcării de reformă
Europa de Vest  Ungaria
transformare burgheză economie feudală
economie în dezvoltare criză economică

apariţia lui
Széchenyi István

propuneri de reformă realizări
pentru soluţionarea crizei practice

ţara se urneşte din loc

epoca reformelor
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„progresişti” şi „retrograzi” – reformişti
şi Conservatori

Propunerile lui Széchenyi şi ale prietenilor săi au bulversat 
ţara. S-au stârnit polemicile, a început epoca reformelor 
(1830-1848) una din importantele perioade de avânt ale is-
toriei Ungariei. Între luptătorii pentru reforme s-au plasat, 
în primul rând, nobilii progresişti (liberali), precum şi un 
grup mai mic de aristocraţi. Pe progresişti însă i-a sprijinit 
aproape toată ţara: burghezii şi iobagii. Adept al schimbărilor 
a fost publicul tânăr al Dietei de la Bratislava: junii dietei.

Tabăra conservatorilor, care deseori s-au opus propuneri-
lor ce grăbeau reformele, s-a grupat în jurul Curţii. În bună 
parte îi aparţinea aristocraţia, clerul şi o parte nobilimii mij-
locii.

În mâna lor era puterea, finanţele şi armata. Încetul cu înce-
tul  s-au retras totuşi: nu s-au mai putut da la o parte din faţa 
progresului, iar la finele epocii reformelor au încercat doar să 
înfrâneze schimbările prin deviza „progres chibzuit”.   

În epoca reformelor, polemicile s-au derulat în şedinţele 
de comitat, respectiv în Camera Inferioară şi Superioară 
din Dietă.  

La şedinţele de comitat, putea participa nobilimea mijlo-
cie care locuia în comitat (nobilimea cu proprietate mijlocie 
şi mică). Aici i-au ales pe deputaţii dietali ai comitatului (câte 
doi pentru fiecare comitat). Au dezbătut şi prescriptul*  c a r e  
hotăra activitatea dietală. 

Junii dietei: Alături de deputaţii comita-
tenşi, la Bratislava au ajuns numeroşi tineri 
care studiau dreptul (juratus). Ei au alcătuit 
grosul junilor dietali care simpatizau cu pro-
gresul şi care, de la balconul sălii de şedin-
ţă, i-au ovaţionat cu aclamaţii răsunătoare 
pe vorbitorii plasaţi de partea reformelor. 
Pe deputaţii retrograzi însă i-au huiduit şi, 
cu un tărăboi ironic, au făcut atmosferă îm-
potriva lor. Conducătorul lor a fost Lovassy 
László, un juratus de 21 de ani din Oradea, 
pe care guvernul vienez după Dietă, l-a 
arestat împreună cu mai mulţi camarazi ai 
săi pentru ca astfel să pună capăt activităţii 
junilor dietali.

 Studiaţi harta care prezintă comitatele care au 
sprijinit reformele şi pe cele care s-au opus aces-
tora! 

a) Cum anume vedeţii raporturile de forţă din 
Camera Inferioară dintre reformişti şi conserva-
tori? 

b) Cum au putut fi raporturile de forţă în Ca-
mera Superioară? 

c) Căutaţi-vă comitatul şi evaluaţi-i atitudi-
nea!

15. VIAŢA POLITICĂ ÎN EPOCA REFORMELOR

Dunăre
Tisa

Drava

Sava
Dunăre

M

ure

ș

comitate ale partidului reformator

comitate conservatoare

comitate cu atitudine schimbă-
toare

nu au luat parte la DietăComitate reformiste și 
opozante faţă de reforme 

în anii 1830
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6 6 Epoca reformelor

Deputaţii comitatenşi au participat la activitatea derulată 
în Camera Inferioară*. Iniţiau propunerile legislative pe  
care, după dezbatere, le trimiteau la Camera Superioară. 

Membrii Camerei Superioare* au fost aristocraţii şi clerul 
superior. Şi ei dezbăteau propunerile Camerei Inferioare (le 
acceptau, le respingeau sau propuneau modificări), iar în fi-
nal, dacă erau de acord cu ea, o înaintau suveranului. 

Decizia finală era în mâna regelui. Doar dacă el semna 
atunci „sancţiona” propunerea legislativă, iar aceasta deve-
nea lege. 

Cele mai importante teme de dezbatere ale dietelor din 
epoca reformelor au fost purtarea sarcinilor publice*, c a r e  
servea transformării burgheze, precum şi chestiunea  limbii 
maghiare.  

purtarea sarcInIlor publIce

Aproape până la epoca reformelor, nobilimea s-a bucurat de 
scutire de impozite*, adică nu a contribuit la cheltuielile co-
mune ale ţării. Prima excepţie în acest sens a fost construirea 
Podului cu Lanţuri. S-a stipulat dinainte că, pentru acesta
– în interesul acoperirii cheltuielilor – chiar şi nobilii vor plăti 
vamă de pod. Progresiştii au obţinut şi aceea ca şi sarcina 
cheltuielilor dietale să fie luată de pe umerii iobagilor. După 

Purtarea sarcinilor publice în mod vo-
luntar: La Dietă s-a respins planul lui Szé-
chenyi, deşi a cerut doar ca fiecare nobil să 
contribuie la nevoile ţării cu cel puţin 2 bă-
nuţi pe iugăr (valoarea de cumpărare a unui 
bănuţ era de aproximativ 1 kg de pâine).

Dar mai multe sute dintre nobilii progre-
sişti, – de pildă Eötvös József, Trefort Ágos-
ton, Deák Ferenc, Kossuth Lajos şi alţii, 
sperând că oferă o pildă, s-au înscris volun-
tari între cei plătitori de impozit. 

Oferta nobiliară a fost un mod specific 
de purtare a sarcinilor publice. Aceasta nu a 
afectat principiul scutirii de impozite a no-
bilimii, dar a făcut posibilă asumarea unei 
contribuţii băneşti în interesul câte unui 
scop nobil.

Studiaţi desenul! Prin câte locuri a trebuit să 
treacă o propunere până când putea deveni lege? 
Acest lung curs al legiferării cui era favorabil şi 
de ce?

(rege)
consfiinţire)

Cameră InferioarăCameră Superioară

ședinţă de comitat

Propunere legislativă comună 
(adresă)

dezbatere până la acord

CURSUL LEGIFERĂRII ÎN EPOCA REFORMELOR
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aceasta, pe o perioadă mai lungă de timp, nu s-a reuşit să se 
păşească mai departe. 

În chestiunea purtării sarcinilor publice, în final, doar la 
Dieta din anii 1847–1848 s-a reuşit un pas mai mare făcut 
înainte. Atunci şi nobilimea a consimţit să se includă la plata 
impozitului, la aşa-numitul impozit pe casă*. Acesta a fost 
acel fel de impozit care s-a păstrat fără echivoc în Ungaria şi a 
servit ţelurile naţiunii. Ea nu şi-a asumat însă plata restului de 
impozite, temându-se că, pe acelea, Curtea le va folosi pentru 
propriile sale scopuri.

Chestiunea desfiinţării iobăgiei

În patria noastră, de la organizarea statului feudal, toate pă-
mânturile erau posedate, fie de nobilime, fie de biserică, fie 
de tezaurariat (regele). Iobagul nu devenea proprietarul sesiei 
sale nici măcar atunci dacă a cultivat-o din generaţie în ge-
neraţie.

Reformatorii au propus ca iobagul să-şi primească se-
sia folosită de către el până atunci prin răscumpărare pe 
veci* – printr-o sumă mai mare plătită moşierului său – iar 
aceea să fie proprietatea sa. Cu aceasta, moşierii, care şi aşa 
aveau mare nevoie de bani, ajungeau la o sumă mai mare şi 
o puteau astfel investi. Iobagul care îşi răscumpăra pământul 
devenea plugar liber şi independent ce nu mai datora sarcini 
urbariale, robotă şi alte servituţi. El putea munci şi produce în 
întregime pentru sine.

Conservatorii îşi temeau însă forţa de muncă gratuită. De 
a c e e a  au împiedicat, din nou şi din nou, răscumpărarea ge-
nerală, obligatorie pentru toată lumea. Au făcut doar urmă-
toarea concesie: la 1840, au aprobat răscumpărarea volun-
tară. Moşierul, dacă dorea, se putea înţelege cu iobagii săi. 

Ceva  mai mult succes au dobândit progresiştii în alte câ-
teva chestiuni ale transformării burgheze. Ei au legiferat că, 
cine dispune de suma corespunzătoare – independent de bres-
l e  –  poate întemeia fabrici. Precum şi că cei care nu sunt 
nobili pot exercita funcţii, respectiv îşi pot procura propri-
etăţi.

Dificultatea răscumpărării voluntare a ioba-
gilor o arată aceea că, până la 1848, doar 
un procent dintre iobagi au putut să se răs-
cumpere pe ei înşişi. În acest mod ar fi fost 
nevoie de 50-70 de ani pentru eliberarea de 
iobăgie.

Răscumpărarea pe vecie a fost una din 
cele mai importante controverse din epoca 
reformelor. De ce? Ce rezultat ar fi avut dacă 
răscumpărarea pe vecie ar fi devenit general 
obligatorie?

Ce avantaje ar fi avut răscumpărarea obli-
gatorie pentru moşieri şi ce avantaje ar fi avut 
pentru iobagi? 

Stabiliţi dacă a fost justă teama nobilimii! Spre 
informare prezentăm cinci din cele mai importan-
te surse de încasări ale bugetului Ungariei din 
anul 1845.
Încasări În forinţi de argint
din sare 10 092 000
din trigesimă 5 381 000
din impozitul pe casă 5 423 000
din impozitul militar 4 395 000
din domeniile coroanei 3 895 000

Dintre cele mai importante cinci surse de încasa-
re care au servit scopurile naţionale?

Rebeliunea holerei*: Soluţionarea chestiu-
nii iobăgiei a fost grăbită şi de revoltele ţă-
răneşti desfăşurate în comitatele nordice.

În anul 1831, o epidemie de holeră a de-
vastat Ungaria. Groaznica epidemie, care a 
pricinuit moartea a 300.000 de oameni, şi-a 
strâns jertfele, în primul rând, dintre iobagii 
slovaci şi ruteni care trăiau în condiţii de al-
tminteri vitrege (majoritatea decedaţilor au 
fost copii şi oameni în vârstă). Ura strânsă 
faţă de domni – pe care îi acuzau că ar fi 
cauzat boala –  a condus în final la cinci re-
volte ţărăneşti în comitatele din Ungaria de 
Nord. Pe acestea – la care au luat parte cam 
45. 000 de oameni – le-a înfrânt armata im-
perială.

Recapitulare:
Cum s-au raportat suveranii Habsburgi la scuti-
rea de impozite a nobilimii maghiare?

1. Care pături sociale puteau politiza în epoca reformelor?

2. Caracterizaţi pe scurt principale scene ale politizării în epoca 
reformelor!

3. Care au fost cele mai arzătoare chestiuni ale epocii reformelor? 
Prezentaţi aceste chestiuni din punctul de vedere al progresişti-
lor şi al „retrograzilor”! Pregătiţi o dezbatere!

4. Ce rezultate mai mari au apărut la dietele din epoca reforme-
lor?

5. Pregătiţi o schiţă legată de viaţa politică din epoca reformelor! 
Străduiţi-vă să evidenţiaţi chestiunile cele mai esenţiale!
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FRUNTAŞII EPOCII REFORMELOR: ● Pentru progres 
au luptat oameni admirabili. Reformele au fost susţinute de 
către cei mai eminenţi politicieni ai Dietei. Pe lângă Szé-
chenyi István şi Kossuth Lajos, care va fi amintit în lecţiile 
de mai târziu, trebuie să îi mai evidenţiem în mod deosebit pe 
Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc şi Deák Ferenc. 

  Wesselényi Miklós, în tinereţea sa, a străbătut Anglia 
împreună cu Széchenyi, comparând economia şi viaţa bună 
de acolo  cu înapoierea ţării noastre. În Camera Superioară, 
Wesselényi s-a distins între aristocraţi prin cuvântările sale 
curajoase şi sincere care cereau reforme. Numeroase dintre 
ideile sale au fost preluate şi de către Széchenyi.

 Wesselényi a devenit o pildă pentru tineret prin opoziţia sa 
inflexibilă faţă de regimul Habsburgic, prin erudiţia şi bogă-
ţia spiritului său. Retrograzii au văzut în el unul din cei mai 
periculoşi adversari. 

Din cauza cenzurii austriece, celebra sa carte „Prejude-
căţi” nu a putut-o publica decât în străinătate. În această car-
te, care biciuia părerile inexacte, respectiv prejudecăţile, el a 
analizat  cauza opoziţiei dintre nobili şi iobagi. A propovă-
duit unitatea naţiunii, iar soluţia (kiutat) a văzut-o în reforme 
realizate treptat, respectiv prin aplicarea constituţiei pentru 
fiecare în parte. 

Kölcsey Ferenc şi-a imortalizat numele în istoria poporului 
prin compunerea Imnului. El nu a fost doar unul din cei mai 
mari poeţi ai neamului maghiar, ci şi politicianul cu vederile 
cele mai clare. Ca şi deputat al comitatului Sătmar în Camera 
Inferioară, a luptat tot pentru aceleaşi idei precum Wesselényi 
în Camera Superioară.

LECTURĂ

Potopul pestan din martie 1838

Navigatorul potopului: Pe Wesselényi, 
din cauza criticilor şi a cuvântărilor sale tot 
mai vehemente, Curtea l-a dat în judecată 
într-un final şi era în faţa arestării când, cu 
ocazia potopului cu gheaţă din Pesta anului 
1838, graţie curajului dovedit şi-a înscris 
din nou numele în istorie. El a fost „navi-
gatorul potopului” care, timp de trei zile, a 
luptat neobosit cu torentele de gheaţă, fără 
să se preocupe de pericolul care îl ameninţa 
şi pe el, astfel că, în barca sa, a salvat sute şi 
sute de vieţi.

Wesselényi Miklós (1796–1850). „Niciodată un 
popor asuprit nu și-a putut face naţiunea mai feri-

cită și mai măreaţă”
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Prin cuvântările şi scrierile sale, care se adresau deopotrivă 
inimii şi minţii a ridicat graiul pentru punerea limbii maghia-
re în drepturile sale, pentru marea cauză a îmburghezirii şi 
independenţei  naţionale. 

Nobilimea de mijloc era chinuită mult mai grav de preo-
cupările economice decât aristocraţia deţinătoare de proprie-
tăţi întinse. Aceştia, întâi de toate, trebuiau înduplecaţi ca, în 
interesul progresului personal şi al naţiunii lor, să renunţe la 
privilegiile învechite. 

Asta au susţinut cuvântările dietale, de o frumuseţe copleşitoa-
re, ale lui Kölcsey, capodopere oratorice, îmbinaţie între pasiune 
şi înţelepciune. Prin cuvântările sale, el a atras de partea marilor 
chestiuni ale reformelor un număr important de sceptici. 

El a formulat cel mai frumos şi cel mai dramatic ideea de 
bază a epocii reformelor: „Patrie şi progres”. Într-una din ul-
timele sale poezii, el a lăsat aceasta ca sfântă moştenire:

„Patru cuvinte transmit, sădeşte-le în suflet şi lasă-le moş-
tenire fiilor tăi dacă te stingi: Patria înainte de toate.”

Celălalt mare conducător al progresiştilor în Camera In-
ferioară a fost Deák Ferenc, deputat al comitatului Zala, pe 
care fratele său mai mare, care a purtat înaintea sa demnitatea 
de deputat, l-a recomandat astfel în locul său: „În degetul său 
mic este mai multă minte şi ştiinţă decât în mine, fratele său 
mai în vârstă.”

Deák a corespuns perfect  prezentării fratelui său. Nu a ţi-
nut cuvântări pasionate şi copleşitoare precum Wesselényi. 
Nu a tulburat simţămintele aşa ca şi Kölcsey, dar cu o linişte 
neclintită şi cu o dispoziţie calmă chiar şi în timpul celor mai 
înfierbântate bătălii politice a găsit acele argumente raţionale 
cu care a ştiut să justifice necesitatea reformelor. 

El a fost acel conducător al epocii reformelor care a formu-
lat, într-un mod acceptabil şi pentru marea majoritate a nobi-
limii mijlocii, obligaţiile aflate la rând pe linia progresului. 
Din partea contemporanilor săi, a primit mai târziu un titlu de 
onoare, acela de: „înţeleptul patriei”. Deák declara: „Doar acolo este patria cu 

adevărat fericită şi înfloritoare unde pămân-
tul este cultivat de mâini libere. Acolo este 
puternică naţiunea  unde proprietatea şi in-
dependenţa o apără mâini libere.”

Cu ocazia dietei din anul 1832, Kossuth La-
jos l-a prezentat astfel pe Kölcsey: „La masa 
deputaţilor de Tisza, a stat un bărbat [...] Un 
spirit tare între verigile fragile ale corpului 
[...].  Pe faţa sa palidă se afla năduşeala a mii 
de nopţi de veghe, iar în singurul său ochi 
s-au reflectat toate chinurile foste şi viitoare 
ale naţiunii”. (Kölcsey şi-a pierdut vederea 
la ochiul drept în copilărie, din cauza vari-
olei.)

Caracterizaţi-i pe  Wesselényi, Kölcsey şi Deák Ferenc! Care au fost 
trăsăturile comune, cum s-au completat reciproc prin activitatea lor?

Pe care dintre ei îl consideraţi în mod deosebit ca fiind mare şi de ce?

Navigatorul potopului. Relief pe peretele bisericii 
din Piaţa Franciscanilor Cum anume ne apărăm 

în zilele noastre împotriva inundaţiei?

Kölcsey Ferenc (1790–1838). „Devizele noastre să 
fie: patrie și progres. Fără progres nu este patrie, 

iar fără patrie nu e nici progres”.
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7 0 Epoca reformelor

chestIunea lImbII

În epoca reformelor, nu a început doar transformarea poli-
tică, economică şi socială, ci ca parte a devenirii naţionale, 
chestiunea limbii maghiare şi înnoirea culturii naţionale au 
ajuns unele din cele mai importante teme de dezbatere. Pe 
acest plan, cei fideli progresului au obţinut cele mai mari re-
zultate.

Înainte de epoca reformelor, limba maghiară era în spe-
cial limba poporului. Ca limbă oficială şi de învăţământ 
s-a folosit latina. Aristocraţii şi nobilii mai educaţi vorbeau 
de cele mai multe ori latina sau franceza. Schimbarea a por-
nit atunci când Curtea a încercat să impună cu forţa în ţara 
noastră limba germană ca limbă oficială, iar cu aceasta a tre-
zit simţământul naţional. Atunci chestiunea limbii a devenit 
temă de dezbatere în diete.

calea pentru legea lImbII

Lupta dusă pentru limbă a început în anul 1790, iar, ca primi 
paşi, stările au obţinut ca în şcoli să se înveţe şi limba ma-
ghiară. Ba chiar mai mult, serviciu public să primească doar 
aceia care pot dovedi că ştiu limba ţării. 

După aceasta, la începutul epocii reformelor, fidelii progre-
sului au început o luptă şi mai dură pentru chestiunea limbii 
maghiare. Ei pretindeau ca legile să se dea în limba maghiară.  

Aceasta nu le-a fost un lucru uşor. Suveranul nu a vrut să 
accepte folosirea limbii maghiare, întrucât s-a temut pentru 
unitatea imperiului. Nobilimea retrogradă a sprijinit şi ea 
C u r t e a .

În lupta dusă pentru limbă, care a fost o parte a luptei pen-
tru independenţă, au învins în final progresiştii. În anul 1844, 
maghiara a devenit limba oficială a patriei noastre.  A  t r e -
cut mai bine de jumătate de secol până când s-a obţinut victo-
ria finală în chestiunea limbii.

înnoIrea lImbII

În chestiunea limbii, fidelii progresului nu ar fi învins fără 
înnoirea limbii. Chiar şi încă la începutul veacului al XIX-lea
– asemănător vieţii politice – latina sau germana au fost în 
special limbile folosite în ştiinţă, literatură şi în educaţie.

O parte din cuvintele indispensabile pentru cultiva-
rea literaturii şi a ştiinţelor lipseau din limba maghiară.
A devenit necesară dezvoltarea limbii maghiare: adică înno-
irea limbii.

Înnoirea limbii maghiare a demarat-o Kazinczy Ferenc şi 
cercul prietenilor săi. Ei au studiat dialectele diferitelor regi-
uni, au format cuvinte noi, iar ca rezultat al muncii lor, limba 

În anul 1807, palatinul Iosif, locţiitorul rege-
lui Ungariei, a călătorit în Italia. Cardinalul 
Mezzofanti, celebrul lingvist, l-a primit cu o 
cuvântare în limba maghiară; însă spre ru-
şinea lor, niciunul din aristocraţii maghiari, 
care erau în însoţirea palatinului, nu a în-
drăznit să se angajeze să răspundă în limba 
maghiară.

Care suveran, respectiv care  decret a făcut din 
chestiunea limbii tema de dezbatere în cadrul di-
etelor?

16. CHESTIUNEA LIMBII MAGHIARE. REÎNNOIREA CULTURII
NAŢIONALE

Pagina de titlu a periodicului „Vestitorul Maghiar”. 
Acesta a fost cel dintâi ziar maghiar la început cu 
abia mai mult de 300 de abonaţi. Pagina de titlu 
este în maghiară, dar ne întâlnim încă cu destule 

formulări în limba latină
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maghiară a devenit potrivită pentru exprimarea ideilor ştiinţi-
fice şi a culturii superioare.

Limba unitară formată astfel, pe care o înţelegea bine fie-
care în toate părţile ţării, i-a adus mai aproape pe locuitorii din 
diferite ţinuturi. Ea a conştientizat că aceştia aparţin acele-
iaşi naţiuni.

literatura şi Cultura teatrală

Limba naţională reînnoită a îmbogăţit întâi de toate literatu-
ra. Pe lângă fruntaşii literaturii din perioada de cotitură: Cso-
konai Vitéz Mihály şi Fazekas Mihály s-au aliniat Kölcsey 
Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János şi 
primii mari fruntaşi ai scrierii romanelor maghiare: Eötvös 
József şi Jókai Mór.

Centrul vieţii literare şi culturale în formare a devenit 
Pesta. Aici s-a înfiinţat Academia. Aici s-au mutat şi aici şi-au
publicat operele cei mai celebri scriitori şi poeţi. Publicul in-
teresat de literatură a putut alege din tot mai multe ziare şi din 
tot mai multe periodice.

Sub influenţa literaturii s-a dezvoltat şi cultura teatrală. La 
început actorii ambulanţi au fost cei care au străbătut ţara. 
Deseori flămânzi şi înfriguraţi au jucat piese în şure, în graj-
duri, uneori în castelele nobililor. Dar îşi prezentau piesele în 
limba maghiară. 

Teatrul ambulant a ridicat pretenţiile pentru teatrul maghiar 
permanent. Mai întâi la Cluj, apoi la Miskolc s-a construit 
teatrul de piatră. După lungi şi grele lupte, în anul 1837, şi-a 
deschis porţile strămoşul teatrului naţional, Teatrul Ma-
ghiar din Pesta. Teatrele permanente au făcut foarte mult 
pentru dezvoltarea culturii naţionale.

Oare de ce aceşti actori ambulanţi ai epocii 
şi-au asumat vocaţiei lor oboseala şi nesiguranţa 
materială?

Ce rol a jucat literatura şi arta dramatică în 
Ungaria epocii reformelor?

Locuinţa lui Kazinczy Ferenc de la Széphalom. Marele înnoitor al limbii 
și-a botezat cu acest nume așezarea numită Bányácska din  comitatul 

Zemplén. 

Déryné Széppataki Róza (1793–1872). „Eu să las 
scena maghiară? Nici pentru toate comorile tea-
trului german. Patria mea m-a crescut, ea să mă 

și îngroape.”

Kazinczy Ferenc (1759–1831). „Nu se pot lămuri 
idei acolo unde limba le amestecă pe acestea.”
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ştiinţa şi artele

Ştiinţa şi numeroasele ramuri ale artei au sporit cultura naţio-
nală şi au consolidat conştiinţa naţională. 

Acum s-a dezvoltat şi istoriografia maghiară. Tot acum 
a pornit la drumul său îndepărtat Kőrösi Csoma Sándor că-
utând patria străveche a maghiarilor. Pe parcursul călăto-
riei sale lungi şi anevoioase, cu toate că nu şi-a atins scopul, 
s-a dovedit a fi primul explorator european, respectiv marele 
învăţat al limbii tibetane. Patria străveche a fino-ugricilor a 
găsit-o Reguly Antal. El a cartografiat pentru prima dată şi 
multe ţinuturi necunoscute ale Uralilor. În matematică,  Bo-
lyai Farkas şi Bolyai János au dobândit un renume mondial. 

S-a transformat şi arhitectura. În stilul clasicist au fost pro-
iectate frumoasele rânduri de străzi, palatele din Pesta care se 
dezvoltau rapid, reşedinţele comitatense din provincie, cas-
telele aristocratice, curiile nobiliare. Acest stil a preluat ele-
mentele artei greceşti şi romane şi le-a folosit variat. Faţadele 
clădirilor clasiciste, solemne, cu linii calme sunt împodobite 
cu coloane şi rânduri de trepte. 

Pictorul iubit al epocii, Barabás Miklós, i-a desenat sau 
i-a pictat pe toţi oamenii faimoşi ai epocii sale, de pildă: Szé-
chenyi István, Kossuth, Petőfi, Bem, Liszt Ferenc. 

Muzica naţională maghiară a fost făcută celebră în toată 
lumea de către Erkel Ferenc şi Liszt Ferenc. Erkel, în anul 
1830, s-a distins în capitală ca şi pianist, iar din anul 1838 a 
fost şef de orchestră al Teatrului Naţional care s-a format. În 
anul 1844, a câştigat concursul pentru compunerea muzicii 
Imnului. Prima operă renumită a lui Erkel, Hunyadi László, 
nu este doar mândria artei muzicale maghiare, ci şi deştepta-
rea conştiinţei naţionale, expresia luptei duse pentru indepen-
denţa naţională. Temele operelor sale au fost luate în general 
din istoria patriei. 

Muzica recruţilor maghiari şi melodiile populare au fost 
făcute cunoscute în toată Europa de către Liszt Ferenc – cel 
mai eminent compozitor şi pianist al epocii.

Ascultaţi uvertura operei lui Erkel Ferenc inti-
tulată Hunyadi László şi compoziţia lui Liszt Fe-
renc intitulată Rapsodia Maghiară! Discutaţi ce 
simţăminte a trezit în voi cele două uverturi!

Dintre ştiinţe, de ce istoria şi lingvistica s-au 
dezvoltat mai rapid în epoca reformelor?

1.  Prin ce şi-au dovedit dragostea de ţară 
învăţaţii şi artiştii din acestă epocă?

2.  Ce rol şi-au asumat în trezirea conştiinţei 
naţionale?

3.  În măsura în care aţi citit anexa referitoa-
re la cultura naţională sârbă, croată, ro-
mână şi slovacă, scrieţi o lucrare bazată 
pe schiţa alăturată!

Tânărul Liszt Ferenc „ ... nu cunosc fericire mai 
mare decât aceea ca primele roade ale instruirii și 
educaţiei mele să le închin cu adâncă stimă dragii 

mele patrii.”

Dezvoltarea culturii naţionale Dezvoltarea culturii naţionale
	 ↓

înnoirea limbii
	 ↓

literatură
	 ↓

istorie naţională
	 ↓

învăţaţi, ştiinţă
	 ↓

artă, muzică
	 ↓
conştiinţă naţională conştiinţă naţională

  Politica de stat a Vienei
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DEZVOLTAREA CULTURII NAŢIONALE SÂRBE, 
CROATE, ROMÂNEŞTI ŞI SLOVACE ● În acelaşi timp 
cu cultura maghiară, s-a dezvoltat şi cultura naţionalităţilor 
sârbă, croată, slovacă şi română care trăiau în Ungaria. Tot 
la fel ca la maghiari, şi la celelalte naţionalităţi a început 
formarea limbii naţionale literare.  

În Croaţia s-a început să se ceară introducerea limbii croa-
te ca limbă oficială. Sârbii au publicat prima gramatică sâr-
bească, iar slovacii au înfiinţat Societatea Literară Slovacă. 
Şi la români s-a format o nouă limbă literară. 

În sfera tuturor naţionalităţilor a pornit înfiinţarea şcolilor 
medii de limbă maternă. (În şcolile bisericeşti de grad infe-
rior, pe teritoriile naţionale, deja dinainte se preda în limba 
naţională.) La Novi Sad s-a înfiinţat un gimnaziu sârbesc, 
iar la Szentendre o şcoală pedagogică de limbă sârbă (1812). 
Dintre şcolile de limbă română, la cea mai mare reputaţie a 
ajuns şcoala din Blaj. Bratislava a devenit centrul educaţiei 
în limba maternă slovacă. Pentru naţionalităţi, dezvoltarea 
culturală a însemnat şi o activitate politică foarte importantă. 
Întrucât prin aceasta s-au făcut primii paşi spre devenirea ca 
naţiune independentă. Lărgirea educaţiei şcolare a consolidat  
formarea păturii conducătoare intelectuale naţionale.

Naţionalităţile au început să-şi caute propriul trecut istoric, 
întărindu-se simţământul solidarităţii naţionale.

La croaţi, în urma intervenţiei lui Liudevit Gaj, pe atunci a 
început să se dezvolte o mişcare care a susţinut că popoarele 
slave care trăiau în sud – de la Adriatica la Marea Neagră –  
sunt descendentele aceluiaşi popor de odinioară, al ilirilor şi 
astfel trebuie să formeze o naţiune. În redactarea sa a apărut 
primul ziar de limbă croată, Ziarul Croat, care a jucat un rol 
principal în crearea limbii literare sud slave. 

În acest timp au văzut lumina zilei acele cărţi care au ac-
centuat originea romană a poporului român, întărind şi prin 
aceasta conştiinţa naţională. Intelectualitatea românească sub 
conducerea lui George Bariţiu, a continuat lupta pentru recu-
noaşterea în Transilvania a egalităţii naţiunii române cu cele-
lalte naţionalităţi. Ziarul lor Gazeta a fost forumul de protest 
împotriva „maghiarizării” anunţând solidarizarea cu slavii. 
Tot atunci, slovacul Jan Kollar a accentuat dependenţa re-
ciprocă a popoarelor slovac şi ceh, înrudirea lor şi soarta lor 
comună. Primul ziar al slovacilor l-a înfiinţat Ludevit Stúr,  c u  
aprobarea Vienei.

Teoria daco-romană: Românii şi-au rapor-
tat originea la acel popor dac care, în Anti-
chitate, a trăit pe teritoriul Transilvaniei şi 
pe care împăratul roman Traianus l-a nimicit 
într-un război sângeros (la începutul secolu-
lui II a. Hr.) Ei au declarat că sunt urmaşii 
dacilor care au supravieţuit cuceririi romane 
şi care, după descălecatul în Transilvania, 
au ajuns sub dominaţie maghiară. Această 
părere este controversată. Conform celor 
mai mulţi istorici, românii (vlahii) au fost 
probabil un popor de păstori care au trăit pe 
teritoriul Albaniei de azi şi care, treptat, s-au 
întins pe teritoriul lor de astăzi. În Transilva-
nia au apărut doar în secolul XII (iar într-o
masă mai mare doar în secolul XIII).

Ce asemănări descoperim între năzuinţele maghiarilor din epocă şi 
cele ale naţionalităţilor? Care este cauza asemănărilor?

LECTURĂ

Acum a apărut ideea panslavismului.  A c e s -
ta propovăduia frăţia popoarelor slave, le-
gătura lor politică şi culturală. Nobilimea 
maghiară pretindea că descoperă în pansla-
vism pericolul expansiunii ruse, de aceea i 
s-a împotrivit.

Liudevit Gai, politician croat. A luptat la fel pentru 
ridicarea poporului său precum fruntașii maghiari 
ai epocii reformelor pentru ridicarea poporului 

lor.
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înCeputul aCtivităţii lui kossuth

Kossuth Lajos a provenit dintr-o familie nobiliară mijlocie 
(intelectuali nobili) din comitatul Zemplén. A obţinut diplo-
ma de avocat, începându-şi cariera politică atunci când câţiva 
aristocraţi rămaşi acasă l-au însărcinat să meargă la Bratisla-
va şi să le aducă ştiri despre evenimentele de la dietă. Kossuth 
a realizat acum cât de important ar fi ca toată lumea să afle 
despre cele întâmplate la Dietă. Viena însă voia să împiedice 
aceasta, de aceea a interzis ca cele auzite la Dietă să devină 
publice prin presă. Kossuth însă a găsit modalitatea prin care 
să dejoace interdicţia Curţii. A scris cele întâmplate, respectiv 
înştiinţările sale sub forma scrisorilor personale: „Ştiri die-
tale”. Entuziaştii juni dietali le-au copiat cu duzina şi le-au 
răspândit prin ţară „ca şi scrisori”.

Curtea reCurge la forţă

Viena a luat cunoştinţă cu tot mai multă iritare despre răs-
pândirea ideilor progresiste şi a simţământului naţional la 
care au contribuit şi ştirile lui Kossuth. De aceea, atunci când 
după moartea lui Francisc I a ajuns la tron Ferdinand al V-
lea (1835-1848), cancelarul Metternich, care a guvernat 
în numele său, a recurs la instrumentul intimidării. Mai 
întâi i-a lovit pe conducătorii junilor dietali. I-au reţinut pe 
Lovassy László şi prietenii săi, dar şi pe Wesselényi care i-a 
apărat, iar pe Kossuth l-au condamnat la 4 ani de închisoare. 
În detenţie, Kossuth nu a cedat. A citit mult, a învăţat econo-
mie şi limba engleză.

fără libertate nu e progres

Arestarea opozanţilor a deşteptat proteste în sfere largi.  
Şi la Dieta întrunită în anul 1840 a rămas puternică opoziţia 
reformistă: conducătorul ei în Camera Inferioară a fost Deák 
Ferenc, iar în Camera Superioară, în locul lui Széchenyi, în 
retragere, a devenit contele Batthyány Lajos. Ei au decis că 
nu vor dezbate chestiunile prezentate de suveran până când 
„nu se va asigura libertatea persoanei şi a cuvântului.”

În anul 1840, guvernul a fost constrâns să-l elibereze pe 
Kossuth care era mai puternic şi mai pregătit pentru fapte ca 
oricând. După eliberarea sa, el a devenit redactorul ziaru-
lui Pesti Hirlap (1841). În paginile gazetei a înfăţişat zilnic 
cititorilor înapoierea ţării. În articolele sale scrise în mod stră-
lucitor, a dovedit că, pentru progresul naţiunii e nevoie de o 
dezvoltare economică independentă, ce ia în calcul propriile 
interese naţionale şi de reforme sociale.

La execuţia iacobinilor maghiari, ţara încă a 
rămas tăcută. Închiderea lui Kossuth şi a priete-
nilor săi a generat însă indignare în toată ţara. 
Cererea eliberării lor a devenit aproape o ches-
tiune naţională. De ce s-a schimbat atât opinia 
publică?

Înştiinţări legislative: Odată cu încheierea 
Dietei, Kossuth a considerat important să în-
ştiinţeze despre viaţa comitatelor şi şedinţe-
le comitatense. Ziarul său manuscris intitu-
lat „Înştiinţări Legislative” a fost pregătit în 
aproximativ 150 de exemplare. Ştirile le-au 
livrat opoziţioniştii locali. Pentru arestarea 
lui Kossuth această gazetă a oferit pretextul: 
a săvârşit o contravenţie de presă, întrucât 
nu a dispus de aprobare de cenzor.

Cum a îngrădit Viena în acest timp dezvoltarea naţională?

17. APARIŢIA ŞI PROGRAMUL LUI KOSSUTH LAJOS

Kossuth Lajos (1802–1894). „Cu cât sunt mai 
grele clipele, cu atât e mai necesar să lucrăm 

pentru binele naţiunii”

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   74 6/11/09   10:21:28



Epoca reformelor 7 5

„fără industrie naţiunea este un uriaş Ciung”

Din anul 1832, şi mai ales din anii 1840, în viaţa economică 
a pornit o oarecare dezvoltare; s-au îmbunătăţit comunicaţii-
le, s-a construit prima cale ferată, s-au deschis bănci, fabrici 
de textile, hârtie şi zahăr. În ciuda acestui fapt, dezvoltarea 
industriei ţării noastre a rămas în urmă substanţial faţă de pro-
vinciile vestice ale imperiului. 

Kossuth a pledat hotărât pentru dezvoltarea raţională a in-
dustriei ţării. El ar fi vrut să facă aceasta prin înfiinţarea unui 
teritoriu vamal maghiar independent, respectiv prin legi 
vamale care să ajute dezvoltarea industriei. Planul dezvoltării 
industriei maghiare se încrucişa însă cu interesele austriece. 
Curtea nu a subscris la aceasta. 

În aceste condiţii, pentru susţinerea industriei maghiare, 
Kossuth a organizat Asociaţia Defensivă. Membrii ei s-au 
angajat că timp de 6 ani nu vor cumpăra din străinătate a s e -
menea marfă care se fabrică şi acasă, nici măcar atunci dacă 
cea din ţară este mai scumpă sau de calitate mai slabă.

Membrii Asociaţiei Defensive puteau fi iobagi sau nobili, 
burghezi şi muncitori deopotrivă. Această organizaţie i-a adu-
nat laolaltă pentru prima dată pe fidelii progresului, indiferent 

Ce legătură este între dezvoltarea industriei 
maghiare şi cea austriacă?

Ce legătură vedeţi între împletirea luptei dusă 
pentru independenţă şi progres şi datele prezenta-
te?

Provincie
Raportul procen-
tual al locuitorilor 
în Imperiul Habs-

burgic

Raportul procentual 
al producţiei indus-
triale în Imperiul 

Habsburgic 
Părţile
Ceho-Morave 18% 28%

Austria 13% 27%
Părţile italiene 19% 26%
Ungaria 36% 12%
Galiţia 14% 7%

28%
18%

36%
7%

32%

26% 10%

14%

8%

CEHIA-MORAVIA
GALIŢIA

UNGARIA

AUSTRIA

PĂRŢILE  ITALIENE

Industrializarea și numărul populaţiei 
provinciilor Imperiului Habsburgic.

Studiaţi harta şi tabelul care prezintă datele economice şi demografice 
ale Imperiului Habsburgic! (Pe hartă, oamenii întruchipează populaţia, 
iar fabricile producţia industrială.) 
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Ameninţătoarea pildă poloneză: „Să lase 
nobilimea până atunci din privilegiile sale, 
până când poporul nu o va constrânge la 
aceasta” – propovăduia Kossuth, iar cuvin-
tele sale au fost întărite în mod deosebit de 
cele petrecute în Galiţia.

Întrucât nobilimea poloneză a pornit în 
această perioadă (1846) o revoltă împotriva 
ocupanţilor austrieci. Mai înainte însă ea nu 
şi-a câştigat iobăgimea pentru cauza comu-
nă, pentru că a făcut concesii târziu.

Pentru greşeala ei, a plătit un preţ groaz-
nic. Agenţii Curţii i-au întors împotriva lor 
pe propriii iobagi –adesea de origine ucrai-
neană – şi astfel au înăbuşit în sânge revolta 
nobiliară care lupta pentru independenţă. 
După ce ţăranii le-au venit de hac stăpânilor, 
armata austriacă i-a înfrânt şi pe ei.

1. Cum a devenit Kossuth om politic?

2.  Prezentaţi în care etape i-a concentrat 
Kossuth într-o tabără pe adepţii reforme-
lor?

3.  Care este esenţa unificării intereselor şi ce 
rol a avut ea în luptele pentru reforme?

4.  Cum se asociază în programul lui Kossuth 
economia şi politica?

Unificarea intereselor

Analizaţi desenul! Pe cine, care grupuri le zu-
grăvesc cercurile? 

– Indicaţi opoziţia dintre grupurile pe care 
Kossuth ar fi dorit să le aducă într-o tabără prin 
programul său de unificare a intereselor!

– Ce rezultate ar fi avut unificarea cu succes a 
intereselor?

de ce origine erau ei. De aceea rolul ei politic a depăşit im-
portanţa sa economică În întreaga ţară, ea i-a concentrat pe 
progresişti în jurul lui Kossuth.

unifiCarea intereselor

Cel mai important program politic al lui Kossuth a fost uni-
ficarea intereselor. Conform acestuia, nobilimea trebuia să 
se înţeleagă cu iobăgimea, trebuia să se lichideze cauza con-
tradicţiilor dintre iobagi şi nobili. 

Trebuia introdusă purtarea sarcinilor publice: şi nobilul să 
plătească impozite! Era de neconceput ca „în timp ce în Europa 
doar cerşetorul era scutit de impozite, la noi, în schimb, nobi-
lul.” Pentru iobagi trebuia să se facă posibilă răscumpărarea pe 
veci – aceea ca iobagul să-şi poată răscumpăra cu bani moşia 
de la stăpânul său, iar prin aceasta să devină ţăran liber. 

Doar atunci va fi naţiunea atât de puternică faţă de Curte, în-
cât să o constrângă să acorde independenţa şi libertatea necesară 
progresului nostru, dacă nobilimea ar şti poporul de partea ei.

În acest spirit s-a născut Declaraţia de opoziţie c a r e  a  c u r -
pins cererile fidelilor progresului conduşi de Kossuth: între alte-
le, împărţirea purtării sarcinilor publice şi eliberarea iobagilor.

Apariţia şi programul lui Kossuth Lajos
Programul lui Kossuth

independenţă protejarea
naţională mai mare industriei ţării

(Asociaţia Defensivă)
unificarea
intereselor

dacă trebuie, şi opoziţie cu conducere
faţă de Habsburgi nobiliară

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   76 6/11/09   10:21:30



Epoca reformelor 7 7

Epoca reformelor a schimbat deopotrivă economia ţării, so-
cietatea şi viaţa politică. În cele de mai jos prezentăm despre 
aceste domenii câteva tablouri caracteristice.

eConomia, înfiinţarea de Căi ferate

Una din cele mai mari piedici ale ridicării Ungariei era slaba 
dezvoltare a reţelei de drumuri. Căile navigabile îi stăteau la 
dispoziţie doar în număr foarte mic. Cu carele, transportul 
era foarte încet şi foarte scump. Toate acestea primejdu-
iau pieţele economice.

Dieta a şi acţionat, din anul 1836, asigurând avantaje im-
portante pentru constructorii de căi ferate.

Calea ferată – acolo unde s-a construit aşa ceva pe distanţă 
scurtă – la început era doar cale ferată cu tracţiune animală, 
şi doar în 1844 s-a încheiat contractul cu prima societate de 
cale ferată pentru constituirea liniei ferate Bratislava-Pesta-
Debreţin.

Munca au început-o la Pesta în două direcţii deodată. Pri-
ma linie de 34 km lungime, linia spre Vác, au deschis-o în 
anul 1846, în vreme ce secţiunea conducătoare spre Szolnok 
au dat-o în circulaţie în anul 1847.

Planurile maghiare pentru construirea de căi 
ferate au fost grăbite şi de aceea că, în anul 
1841, s-a început să se construiască linia de 
cale ferată dintre Cracovia şi Viena. După 
terminarea acesteia, producţia agricolă din 
Galiţia ar fi ajuns, mai uşor şi mai simplu, 
la Viena decât cea maghiară, iar aceasta ar fi 
dezavantajat nobilimea.

18. TABLOURI DE GEN DESPRE UNGARIA EPOCII REFORMELOR

Pe linia dintre Pesta şi Vác, în zilele de lucru, 
în fiecare zi veneau 3 garnituri de trenuri, iar 
de sărbătoare şi duminica, patru. Locomo-
tiva cu aburi numită „Buda” cu 6 vagoane 
de persoane, atingea viteza de 43 km pe oră. 
Într-un vagon de cale ferată puteau călători 
comod 30 de persoane, lungimea vagonului 
era de aproximativ 13 m, iar greutatea de 10-
12 tone. La ferestre, în locul sticlei, erau per-
dele de piele care se puteau lăsa jos, în vagon 
se lumina cu opaiţe şi lămpi cu petrol, iarna 
se asigura încălzirea cu sticle de apă caldă.

Cale ferată cu tracţiune animală în anii 
1830 și tracţiune prin locomotiva cu 

aburi în anii 1840

Gara de „Vest” (pe numele 
ei de epocă „Casa de miș-
care”) la deschiderea liniei 
de cale ferată Pesta–Vác
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7 8 Epoca reformelor

înfiinţarea de fabriCi

În legătură cu libertatea completă a înfiinţării de fabrici, a 
apărut legea din 1840 legată de dizolvarea restricţiilor fe-
udale de breaslă.  

Până acum producţia s-a derulat în mod decisiv în mici 
ateliere. Chiar şi fabricile care ofereau de lucru la 20-30 de 
persoane erau rare.

Fabrica de mătase Valero din Pesta, cu cei aproape 300 de 
muncitori ai săi era o adevărată fabrică uriaşă. Cea mai mare 
fabrică de postav din ţară de la Gács oferea slujbă pentru 600-
700 de oameni.

Nici muncitorii nu semănau cu cei din fabricile de azi. Pri-
mii muncitori industriali abia dacă s-au rupt de munca ţără-
nească. Lucrătorii maghiari din industria fierului, cu papuci 
de lemn, sumane de blană, izmene de pânză – aşa cum o arată 
şi desenul contemporan – se asemănau mai degrabă cu păsto-
rii decât cu muncitorii obişnuiţi în fabrică.

Centrul vieţii soCiale: pesta Care prosperă
şi se înfrumuseţează

În viaţa socială, în comparaţie cu Bratislava – care îşi pierde 
tot mai mult din importanţă şi rămâne doar capitala politică 
(până în 1848) – în epoca reformelor, adevăratul centru al 
ţării a devenit Pesta, care s-a dezvoltat cu o rapiditate extra-
ordinară.

Aici pe partea de ţărm a oraşului, unde se putea trece Dună-
rea pe un pod de vase, acum s-a construit şirul de palate în stil 
clasicist, oferind o locuinţă demnă pentru pătura socială bur-
ghezo-nobiliară care se îmbogăţea precum şi pentru familiile 
de aristocraţi care doreau să sporească strălucirea Pestei.

Ei au demarat înfiinţarea Cazinoului Naţional (la înce-
put Cazinoul Pestan) care, cu biblioteca sa, conferinţele sale, 
sălile de joc, seratele dansante a devenit nucleul societăţii. 
Acolo unde nobilimea elegantă, cei mai buni reprezentanţi 
ai intelectualităţii, membrii cei mai prestigioşi ai burgheziei 
pestane au găsit şi o posibilitate de recreere şi distracţie co-
respunzătoare.Magazin de carte la Pesta

Lucrători siderurgiști maghiari de la începutul 
epocii

Prima moară cilindrică pestană numită 
după palatinul Iosif. Înfiinţarea sa a iniţi-
at-o Széchenyi. A funcţionat cu mașină 
cu aburi, avea și propria turnătorie de 
fier pentru fabricarea de componente
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Epoca reformelor 7 9

Podul de vase pestan, cu 
rândul de palate Dunărene 
în fundal. Podul de vase 

era demontat iarna

Palatul Lloyd care a găz-
duit Cazinoul Naţional. În 
faţă este piaţa cu butoaiele 
descărcate de pe vapoare

Strada Váci cu viaţa ei clo-
cotitoare
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8 0 Epoca reformelor

După modelul Cazinoului, în întreaga ţară şi în alte mari 
oraşe – Seghedin, Győr, Kecskemét – s-au înfiinţat centre so-
ciale asemănătoare.

Simultan strada Váci din centru a început să devină cartier 
de magazine şi centru comercial la modă al păturii elitare. Şi 
aceasta a împrumutat, încetul cu încetul, caracterul de „capi-
tală” pentru Pesta care s-a extins rapid.

O astfel de culoare reprezenta Muzeul Naţional construit 
în anul 1840, creaţie proeminentă a arhitecturii clasiciste ma-
ghiare. Colecţiile acestuia s-au îmbogăţit rapid prin donaţiile 
aristocraţilor şi clerului superior. Teatrul Naţional de odini-
oară, construit la colţul bulevardului Muzeului de azi şi cel 
al străzii Rákóczi, a servit deopotrivă consolidării conştiinţei 
naţionale şi răspândirii modului de viaţă burghez. Cel mai 
faimos bal al acestei epoci a fost cel al Asociaţiei Defensive.

Muzeul Naţional în anii 
1840 Caracteristicile 
cărui stil le puteţi desco-

peri pe clădire?

Prima clădire a Teatrului 
Naţional. Terenul a ajuns 
ca donaţie a unui conte în 
proprietatea comitatului 
Pesta. Locul era socotit 
pe atunci teritoriu extern 
Pestei Care mijloc de 
comunicaţie continental 
este caracteristic epocii?
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Epoca reformelor 81

vestimentaţie, Conduită, mod de viaţă

S-a schimbat şi moda epocii. Este adevărat, numai în oraşe, 
unde putem întâlni un nou fel de îmbrăcăminte burgheză 
care deja urmează moda europeană a epocii. În societăţile 
aristocrate rămâne însă ţinuta specific maghiară, adesea 
foarte bogată, cu ornamente de aur foarte scumpe.

Tot atunci, la sate îmbrăcămintea rămâne încă neschimba-
tă. Aici este preponderentă şi în continuare îmbrăcămintea 
ţărănească simplă de mai devreme (de ţărani iobagi în zilele 
lucrătoare), respectiv ca îmbrăcăminte de sărbătoare şi de du-
minică portul popular diferit de la o regiune la alta.

Moda epocii reformelor

Port popular din 
zona de câmpie – 

Öcsöd și Makó

Contele Széchenyi István și soţia sa în îmbrăcă-
minte maghiară
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Legat de viaţa de fiecare zi, în obiceiul alimentaţiei, folosi-
rea zahărului, este cea mai importantă. Fabricarea zahărului 
din sfeclă a început în ţara noastră în anul 1830, iar peste 10 
ani au funcţionat deja 25 de fabrici de zahăr mai mici sau 
mai mari, în vreme ce consumul de zahăr a crescut de 2-3 ori. 
În gospodării găsim tot mai multe unelte de fier făcute în 
fabrică (vase, ceaune, sobe de fier).

În anii 1830, a devenit generală folosirea chibriturilor.  
Tot astfel a început folosirea sticlăriei de fabrică şi a vaselor 
de porţelan. Herend şi Hollóház au devenit fabrici celebre, 
înfiinţându-se în acest răstimp.

Şi mişcarea Asociaţiei Defensive a ajutat desfacerea pro-
duselor autohtone.  Influenţa sa a fost cea mai însemnată asu-
pra industriei textile.

noile pături Care au venit în ContaCt Cu viaţa politiCă

Începând cu anii 1840, au intrat în număr crescând în lupta 
pentru progres acei tineri care au simţit că le aparţine chesti-
unea naţională. 

Aşa s-a format acel grup pe care opozanţii săi l-au pomenit 
cu numele de Tânăra Ungarie. Membrii grupului au şi pur-

„Chibritul tăcut” care nu se aprindea ca 
un foc de artificii, a fost descoperit de către 
chimistul maghiar Irinyi János în anul 1836. 
La capătul arzător al chibritului, el a pus un 
amestec de fosfor de la care acela a devenit 
mai sigur. Irinyi nu s-a dovedit a fi un bun 
comerciant. El şi-a vândut descoperirea pe 
60 de forinţi. unui industriaş vienez, care 
apoi s-a îmbogăţit de pe urma acestuia. În-
treprinderile lui Irinyi însă au dat faliment.

Membrii grupului Tânăra Ungarie, la în-
ceput, au format două organisme separate: 
cercul tinerilor scriitori grupaţi în jurul lui 
Petőfi – i-au aparţinut Jókai Mór, Vajda Já-
nos, Arany János, Tompa Mihály şi alţii – şi 
cercul condus de Vasvári Pál, format din ti-
neri jurişti şi universitari. Aceste două gru-
puri s-au unificat în anul 1847 şi, începând 
de acum, au reprezentat o forţă politică im-
portantă.

Balul Asociaţiei Defensive în anul 1845. Îmbrăcămintea maghiară este obligatorie! De ce au considerat obligatorie imbrăcămintea 
maghiară?
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tat cu mândrie acest nume. Conducătorii săi au fost: Petőfi 
Sándor şi Vasváry Pál, iar membrii erau tineri scriitori, elevi 
şi studenţi.

Au urmărit evenimentele politice cu o atenţie vivace. Au 
redactat pamflete, au scris poezii revoluţionare, au polemizat 
în legătură cu ce schimbări ar fi nevoie în ţara noastră, cum 
anume s-ar putea grăbi transformarea. 

Tinerii i-au ajutat pe politicienii progresişti, stimulându-i 
la paşi mai curajoşi. Locul lor de întâlnire, cafeneaua Pilvax,  
s-a transformat în club. 

Táncsics Mihály a dat glas vocii ţărănimii. În cărţile sale a 
scris că atunci când iobagul cere pământ, el nu cerşeşte milă, 
ci îşi cere drepturile. De aceea trebuie eliminată robota, fără 
nici o răscumpărare. Trebuie să i se dea şi ţărănimii drept de 
vot. Aceasta este condiţia pentru ca apoi „fiecare să ne iubim 
patria şi s-o apărăm în mod egal.”

Din cauza cărţilor sale curajoase şi a revendicărilor sale, 
Táncsics a fost arestat de către Curtea Vieneză. A fost închis 
în închisoarea cetăţii Buda, acolo unde, cu un deceniu mai de-
vreme, a fost întemniţat şi Kossuth Lajos. (Locul este indicat 
azi de o placă comemorativă.)

Colectaţi informaţii legate de cine şi din ce 
motiv a fost condamnat la închisoare de către pu-
tere în epoca reformelor!

Muncă de cercetare:

1. Căutaţi date despre viaţa propriei aşezări 
în epoca reformelor!

2. Adunaţi titlurile ziarelor şi periodicelor 
care au apărut în epoca reformelor!

Petőfi Sándor (1823–1849). Cel mai 
mare poet revoluţionar al maghiarilor. 
Și-a dat viaţa pentru patrie și libertate

Vasvári Pál (1826–1849). Și el și-a jertfit 
viaţa revoluţiei

Táncsics Mihály (1789–1849). S-a ridi-
cat prin studiu din rândul iobăgiei. Titlul 
unuia din pamfletele sale era: Vocea Po-

porului, Vocea lui Dumnezeu!

Cafeneaua Pilvax, locul de întrunire al tineretului 
revoluţionar

 Pe baza textelor spuneţi de ce aceștia sunt consideraţi capii revoluţiei?

Tablouri din Ungaria epocii reformelor
Economie: construcţii de căi ferate

primele fabrici
Pesta, adevăratul centru al ţării:

Viaţă socială activă: Cazinoul Naţional, baluri (ex. Aso-
ciaţia Defensivă)
Centru cultural: literatură, teatru, Muzeu Naţional
Centru politic: Tânăra Ungarie (Pilvax)
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În fiecare an sărbătorim ziua de 15 martie. Ne punem cocarda în 
culorile naţionale ale Ungariei şi ne amintim de tinerii revolu-
ţiei de la 1848, de eroii luptei pentru libertate de la 1848-1849. 
Puteţi cunoaşte evenimentele acestor doi splendizi şi incitanţi 
ani ai istoriei Ungariei din următorul capitol.

Revoluţia de la 1848 a desfiinţat în ţara noastră sistemul iobă-
gesc şi împreună cu el, feudalismul. S-a format un guvern ma-
ghiar independent. Numeroase legi au asigurat condiţiile trans-

formării burgheze. Curtea de la Viena, adversara principa-
lă a libertăţii şi progresului, s-a năpustit cu armele asupra 

Ungariei şi a constrâns-o la o dură luptă de apărare.
De ce s-a întâmplat aşa? De ce au putut să în-

frângă lupta pentru libertate în ciuda bătă-
liei eroice care s-a dat? Şi de ce nu s-a 
reuşit să se nimicească în întregime 
cuceririle revoluţionare? La aceasta 
se referă şi noul nostru capitol.

B) REVOLUŢIE ŞI LUPTĂ
PENTRU LIBERTATE ÎN UNGARIA

   

I N TR O D U C E R E

Recomandăm pentru lectură:
Závodszky Géza-Hermann Róbert: Se naş-

te o naţiune. Nouă istorie ilustrată. Bp., 
1997. (Magyar Könyvklub-Helikon)

Márkus István: Revoluţie şi luptă pentru 
libertate. Istorie ilustrată. Bp., 1968. 
(Móra)

Földes Mihály: Zori de zi la Pákozd.
(Zrinyi)

Ordas István: Generalul Damjanich. (Ma-
dách)

Dávid Antal: Trei Scaune nu negociază. 
(Móra)

Jókai Mór: Rânduri comemorative. Jurnal 
din 1848–1849. (Magvető)

Jókai Mór: Fii omului cu inima de piatră. 
(Móra)

Takács Tibor: Soldaţii lui Klapka. (Móra)
Lukácsy Sándor: A înviat marea. (Antolo-

gie din literatura luptei pentru libertate şi 
a revoluţiei maghiare de la 1848–1849.) 
(Móra)

Kovács Endre: Bem în lupta pentru liber-
tate. (Zrinyi)

În primăvara lui 1848, în orașele Europei, s-au ridicat baricade* Vedeţi în Micul Lexicon semnificaţia originală a cuvântului 
baricadă!
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Revoluţie şi luptă pentru libertate în Ungaria 8 5

REVOLUŢIILE BURGHEZE EUROPENE DIN ANUL 
1848 ●  Dieta din anul 1847-1848 ţinută la Bratislava era în 
toi când, în primăvara lui 1848 –  în „primăvara popoarelor” 
–  Europa s-a pus în mişcare. 

Pe 23 februarie, revoluţia a izbucnit în capitala Franţei. 
Populaţia pariziană a răsturnat guvernul marii burghezii, l-a 
alungat pe rege şi a proclamat republica 
democratică. Din Paris, cu iuţeala fulge-
rului, revoluţia s-a extins mai departe. În 
statele feudale europene, revoluţiile au iz-
bucnit una după alta, iar revoluţia dintr-o
ţară a consolidat-o pe cea din altă ţară. 
Sfânta Alianţă, care timp de 30 de ani a 
înăbuşit cu succes mişcările progresiste, 
s-a prăbuşit.  

Scopul principal al revoluţiilor a fost 
înfiinţarea guvernelor constituţionale şi 
răsturnarea feudalismului, însă acestea, 
în cele mai multe ţări, s-au împletit cu 
revendicări naţionale speciale. Italienii 
şi germanii, care au trăit sub diferiţi su-
verani, au luptat pentru înfiinţarea statului 
unitar german, respectiv pentru statul uni-
tar italian. Popoarele asuprite de ţări şi de 
suverani străini au pornit lupta obţinerea 
independenţei naţionale şi pentru dezvol-
tare autonomă.

În Imperiul Habsburgic, pentru prima 
dată, s-a pus în mişcare populaţia din Praga, pe data de 11 
martie.

Peste două zile, în 13 martie, a izbucnit revoluţia vieneză.  
Din cauza acesteia, imperiul s-a zguduit din temelii. Sub im-
pactul ei, împăratul (Ferdinand al V-lea) l-a demis pe atotpu-
ternicul cancelar de atunci, Metternich, şi a încercat să liniş-
tească poporul prin concesii.

Revoluţia vieneză a fost urmată la câteva zile de noi revo-
luţii: la Pesta  (15 martie), apoi în marile oraşe italiene, la Mi-
lano (18 martie) şi la Veneţia (22 martie). Domnia austriacă 
din Italia s-a clătinat.

În toate părţile imperiului, aproape simultan, au izbucnit 
revoluţii, împăratul nu le-a mai putut stăpâni, iar pentru a-şi 
putea salva imperiul, el a acceptat concesii: a consimţit să 
pună capăt despotismului feudal.

„Oh, libertate, lasă-ne să te privim în ochi!
Atât de mult te-am aşteptat ducându-ţi dorul
Atâtea nopţi, precum năluca,
În lume ne-a rătăcit sufletul pentru tine [...]
Tu eşti al nostru rege drept
La tronul tău în sărbătoare stăm,
În jurul tău în milioane şi milioane de făclii
Flacăra arzândă a inimii ni s-a aprins.”

(Petőfi Sándor: Către libertate)

Atmosfera epocii o exprimă poezia scrisă de 
Petőfi Sándor, Către libertate. Dacă doriţi, învă-
ţaţi din manual cele două strofe citate!

De ce nu a putut Sfânta Alianţă să le stăpâ-
nească pe toate acestea?

Care a fost scopul revoluţiilor în diferite ţări?
Reveniţi la harta manualului de la p. 43 (pro-

vinciile imperiului Habsburgic)! Care părţi ale 
imperiului s-au pus în mişcare? De ce a trebuit să 
facă suveranul concesii?

LECTURĂ

Paris

Berlin

Drezda

Frankfurt Praga

Viena

Pesta-Buda

Milano
Veneţia

Roma

Napoli

Palermo

Revoluţiile de la 1848 în Europa

Citiţi de pe hartă unde au fost, în anul 1848, 
revoluţii!
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8 6 Revoluţie şi luptă pentru libertate în Ungaria

dieta din bratislava se hotăreşte să aCţioneze

Dezbaterile politice tot mai tensionate au continuat la Dieta 
din 1847-1848. Raporturile de forţă erau, în mare parte, egale, 
iar până în martie, în Dietă, deputaţii conservatori au respins 
cele mai importante propuneri ale grupării reformiste: purta-
rea deopotrivă a sarcinilor publice şi desfiinţarea iobăgiei. 

După ştirile care au sosit despre revoluţia pariziană, Kos-
suth a înaintat îndată în Camera Inferioară cerinţe noi şi mai 
hotărâte (3 martie 1848). El a cerut nu doar acceptarea pro-
punerilor respinse până atunci, ci şi înfiinţarea unui minis-
ter maghiar (guvern) răspunzător Dietei  şi o constituţie 
pentru întreg imperiul. (Deci şi pentru Austria!)

Conservatorii înspăimântaţi şi bulversaţi, de această dată, 
au votat propunerile lui Kossuth, iar după izbucnirea revolu-
ţiei vieneze, nici cei din Camera Superioară nu au mai îndrăz-
nit să se opună.

Dieta s-a decis în final să acţioneze hotărât. Kossuth, în 
fruntea unei delegaţii numeroase, pe data de 15 martie înainte 
de masă, a pornit din Bratislava la Viena pentru ca proiectele 
de lege acceptate de Dietă să fie consfiinţite de rege.

revoluţia de la pesta din 15 martie

Revoluţia vieneză a grăbit evenimentele şi la Pesta. La vestea 
ei, sub conducerea tinerilor revoluţionari, pe data de 15 mar-
tie, a izbucnit revoluţia la Pesta.

Petőfi şi prietenii săi, dimineaţa la ora nouă, de la cafe-
neaua Pilvax, s-au dus la Universitate unde tineretul li s-a 
alăturat ca unul. 

La ora zece, în fruntea unei mulţimi de mai multe mii de 
oameni, ei au ocupat Tipografia Landerer. Fără aprobarea 
cenzorului, ei şi-au tipărit revendicările: cele 12 puncte şi 
poezia lui Petőfi: Cântecul naţional. 

La ora unsprezece au început să împartă primele exemplare 
din presa liberă. În urma ştirilor care zburau şi a manifestelor 
revoluţionare care erau date din mână în mână, în câteva ore, 
întregul oraş a început să se agite.

În ciuda ploii, după masă la ora trei, aproape 10.000 de 
oameni s-au adunat în piaţa din faţa Muzeului Naţional.  

Din jurnalul lui Petőfi: „Întâi ne-am dus la 
doctori. Ploua cu găleata când am ajuns în 
stradă, iar aceasta a ţinut până seara târziu, 
însă entuziasmul era asemenea focului gre-
cesc; apa nu-l stinge [...] apoi [...] la ingineri, 
de aici mulţimea, care creştea din minut în 
minut în număr şi însufleţire, deopotrivă a 
mers la jurişti.

Care dintre puncte au servit, în primul rând, transformările burgheze 
şi care asigurarea independenţei naţionale?

Căutaţi să aflaţi ce anume înseamnă expresia „deţinut politic”!

19. 15 MARTIE 1848

Doleanţele naţiunii amintite în următoa-
rele puncte:

1. Libertatea presei şi desfiinţarea cenzu-
rii.

2. Minister responsabil la Buda-Pesta.
3. Dietă anuală la Pesta.
4. Egalitate în faţa legii din punct de vede-

re civil şi confesional.
5. Gardă naţională.
6. Purtarea deopotrivă a sarcinilor publi-

c e .
7. Desfiinţarea relaţiilor urbariale.
8. Curte de juraţi şi reprezentativitate pe 

baza egalităţii.
9. Bancă naţională.

10. Soldaţii să jure pe constituţie, pe cei 
maghiari să nu-i ducă în afară, iar cei de 
afară să fie luaţi de la noi.

11. Eliberarea deţinuţior politici
12. Uniunea cu Transilvania.

Cele 12 puncte. Au conţinut tot ceea ce trebuia 
acceptat în interesul progresului și al indepen-

denţei

La care eveniment istoric se poate raporta cocarda?
Ce anume simbolizează culorile roşu-alb-verde?
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Jókai a citit cele 12 puncte. A răsunat şi Cântecul naţional, 
iar mulţimea care creştea se însufleţea şi voia să acţioneze, a 
rostit împreună refrenul: „Nu vom mai fi robi!”

După aceasta, mulţimea a mers în faţa primăriei.  Condu-
cătorii consiliului orăşenesc, care dimineaţă încă zâmbeau 
la înflăcărarea tinerilor, acum le-au semnat revendicările şi 
chiar s-au străduit să se pună înşişi în fruntea evenimentelor.

Au ales organismul conducător revoluţionar pestan: Comi-
tetul de Siguranţă. Membrii săi au devenit tinerii din mar-
tie, apoi conducătorii oraşelor şi comitatelor. Poporul trezit 
la viaţă însă – din rândurile căruia de mai multe ori a răsunat 
strigătul: „Spre Buda! Spre Buda! ... La Consiliul Locumte-
nenţial! Să deschidem închisoarea lui Táncsics! ... Spre Buda!  
– a pornit să dobândească valabilitate pentru voinţa sa.

Recunoaşteţi cele trei locuri 
ale revoluţiei! Ce evenimente 
importante s-au întâmplat în lo-
curile care se văd în imagini?
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Consiliul Locumtenenţial care servea Viena s-a pregătit 
în acest timp pentru sfârşit. În cazărmi şi-a înarmat soldaţii. 
Artileriştii cetăţii Buda au primit poruncă să aştepte cu fitilul 
aprins lângă tunuri.

Confruntarea însă nu a mai avut loc. Reprezentanţii puterii 
opresoare, care altădată erau atât de decişi, de data aceasta nu 
au mai îndrăznit să deschidă focul. S-au retras.

Tinerii entuziaşti l-au dus de-a lungul oraşului în triumf pe 
Táncsics Mihály, care a fost eliberat, înhămându-se ei înşişi 
la trăsură.

retragerea Curţii

Revoluţia pestană victorioasă a uşurat misiunea delegaţiei die-
tale trimisă la Viena. Suveranul şi Consiliul aulic s-au retras şi 
au acceptat cererile Dietei înaintate prin Kossuth. L-a numit ca 
şi prim premier maghiar pe contele Batthyány Lajos,  u n u l  
din conducătorii de rang înalt ai opoziţiei. În scurtă vreme s-a 
înfiinţat guvernul maghiar independent, responsabil în faţa 
Dietei, format mai ales din politicienii partidului reformator.

Delegaţia maghiară s-a putut întoarce astfel cu succes la 
Bratislava unde a început o muncă febrilă. Tabăra retrogra-
zilor care în 25 de ani a împiedicat toate progresele serioase, 
de data aceasta s-a îngrozit de evenimente şi, temându-se de 
o revoluţie sângeroasă, a aprobat totul. 

Dieta, în numai în două săptămâni, a conceput 31 de legi. 
Pe acestea, în ziua de 11 aprilie, regele – Ferdinand al V-lea 
aprobat şi le-a sancţionat cu semnătura sa.

importanţa legilor din aprilie

Legile din aprilie au prins rădăcini în urma luptelor îndelun-
gate din epoca reformelor şi s-au realizat ca efect al revoluţiei 
burgheze din martie. 

Ele au reprezentat unul din momentele de cotitură ale is-
toriei ţării noastre. În asemenea măsură au schimbat condu-
cerea ţării, ordinea socială şi economică, încât de 800 de ani 

Din jurnalul lui Petőfi: „Măria Sa Con-
siliul Locumtenenţial, palid fiind s-a învred-
nicit să tremure, iar după cinci minute de 
consfătuire a fost de acord cu toate. Pentru 
armată a dat decretul de pasivitate, a des-
fiinţat cenzura, iar temniţa lui Táncsics s-a 
deschis şi ea.”

Despre victoria revoluţiei, Széchenyi a  
scris următoarele în scrisoarea datată pe 17 
martie: „Prietene, am trăit miracole. Soarta 
naţiunii noastre a atârnat de un fir de păr. 
Primul act a reuşit într-un mod minunat ... ”

De ce par aparte rândurile lui Széchenyi?
La ce se referă expresia „primul act”?

Nu este o întrebare uşoară, dar voi cu siguran-
ţă ştiţi să răspundeţi: care a fost forma de stat a 
Ungariei în aprilie 1848?

Ce înţelegem prin consfinţire? De ce a trebuit 
suveranul să consfinţească legile?

Ce drepturi au mai primit foştii iobagi? (Răs-
pundeţi pe baza analizei de sursă istorică!)

1.  Dezbateţi căror fapte se datorează că re-
voluţia burgheză din 15 martie a învins 
fără vărsare de sânge!

2.  Rezumaţi evenimentele cu ajutorul schi-
ţei!

3.  Ce credeţi, ce influenţe au avut eveni-
mentele din Pesta asupra Dietei de la 
Bratislava?

4.  Care este diferenţa dintre reformă şi re-
voluţie? Evidenţiaţi câteva elemente im-
portante!

20. REALIZĂRILE REVOLUŢIEI. LEGILE ANULUI 1848

15 martie 1848
Revoluţie pariziană, vieneză

Bratislava 15 martie
Acceptarea propunerilor revoluţia pestană

lui Kossuth 
	 

delegaţie desfiinţarea cenzurii
trimisă la Viena eliberarea lui Táncsics
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– de la înfiinţarea statului – n-a mai fost o pildă asemănătoare. 
S-a desfiinţat ordinea feudală fundamentată pe sistemul 
iobăgiei şi pe privilegiile nobilimii. S-au pus bazele unei noi 
şi mai rapide dezvoltări burgheze.

Puterea Habsburgilor s-a redus astfel că am devenit o ţară 
în mare parte autonomă, dar nu pe deplin independentă.  

Toate acestea au aprins speranţe că, potrivit intereselor na-
ţionale, putem începe apropierea faţă de statele occidentale 
mai dezvoltate decât noi.

desfiinţarea relaţiilor urbariale

Dintre legile care au desfiinţat feudalismul, o importanţă 
aparte a avut-o articolul de lege legat de desfiinţarea relaţiilor 
urbariale. Recapitulaţi ce a însemnat urbariul!

Recapitulaţi! Dintre miniştrii care se pot vedea 
în imagine cine sunt aceia despre care aţi învăţat 
în legătură cu disputele pentru reformă? Ce anu-
me ştiţi despre ei?

 Cercetaţi! Care ministru pentru care portofoliu 
a devenit responsabil?

Membrii primului guvern maghiar responsabil. Cel 
mai de sus este contele Batthyány Lajos, sub el, 
la mijloc, Kossuth Lajos, apoi Deák Ferenc, de la 
stânga în rândul de sus Szemere Betalan, sub el 
Klauzál Gábor, apoi contele Széchenyi István, de 
la dreapta în rândul de sus prinţul Esterházy Pál, 

Mészáros Lázár, apoi baronul Eötvös József
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Pe baza acestuia, iobagii, din situaţia lor medievală de până 
atunci, conform societăţilor burgheze, au devenit ţărani pro-
prietari cu propria lor posesiune, liberi şi independenţi.

Cu legea referitoare la desfiinţarea sarcinilor urbariale care a 
dat iobagilor în proprietate, gratuit, fără taxă de răscumpărare, 
pământurile folosite până atunci, nobilimea maghiară a făcut 
ca suveranul să accepte una din cele mai progresiste legi de eli-
berare a iobăgimii din Europa Centrală şi de Est. Prin aceasta 
– călcând peste propriile interese materiale – a creat condiţiile 
unităţii naţionale. Aceasta chiar şi dacă au mai rămas aseme-
nea pături de agricultori (de pildă jelerii) a căror situaţie nu a 
fost soluţionată corespunzător de către această lege. 

CE AU CONŢINUT LEGILE DIN APRILIE? ● Esenţa 
schimbărilor o puteţi cunoaşte de această dată într-un nou 
mod; sub forma analizei surselor. Prezentăm fragmente im-
portante de texte originale.

Legile de la I la XXXI au număr de serie. În interiorul arti-
colelor de lege, paragrafe (§) separate indică anumite dispo-
ziţii mai importante. 

Analizaţi legile pe fragmente mai mici, înaintând de la un 
articol de lege la altul şi răspundeţi la întrebările aflate ală-
turi!

Fiţi atenţi (este bine dacă le şi notaţi) la titlurile legilor! 
Acestea vă trimit şi la conţinutul lor..

De ce a fost mai favorabilă desfiinţarea relaţi-
ilor urbariale pentru iobagii cu sesii decât pentru 
jeleri?

Iobagi eliberaţi cu pământ 45%  jeleri cu casă, fără pământ 45%
jeleri fără 
casă 10%

Repartizarea iobagilor eliberaţi după introducerea legilor din aprilie

ANALIZĂ DE SURSĂ ISTORICĂ

 Pagina de titlu a legilor din anul 1848
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A R TI C O L U L  D E  L E G E  I I I
Despre formarea ministerului maghiar responsabil şi 

independent
§ 3. Maiestatea Sa şi, în absenţa sa, palatinul şi locţiitorul 

regal exercită puterea executivă în înţelesul legilor prin mi-
nisterul maghiar independent şi orice decrete ale lor [...] doar 
aşa sunt valabile dacă sunt semnate şi de unul din miniştrii 
care rezidează la Buda-Pesta.

§ 5. Guvernul rezidează la Buda-Pesta
§ 18. Toţi miniştrii sunt responsabili pentru acele decrete 

pe care le semnează.

A R TI C O L U L  D E  L E G E  I V
Despre şedinţa anuală a Dietei

§1. Dieta îşi va ţine pe viitor şedinţa anual şi anume la
P e s t a .

A R TI C O L U L  D E  L E G E  V
Despre alegerea deputaţilor dietali pe baza reprezentanţei 

populare
§ 1. Cei care [...], până acum, au avut drept de vot în ale-

gerea deputaţilor dietali, cu aceasta sunt lăsaţi în exerciţiul 
acestui drept. Pe lângă acestea:

§ 2. Sunt alegători acei locuitori ai ţării [...] de cel puţin 20 
de ani [...], exceptând femeile, fără diferenţă confesională:

a) Cei care în oraşe [...] posedă casă sau pământ în valoare 
de 300 frt de argint, iar în alte comune, în înţeles urbarial au 
¼ moşie;

b) Cei care sunt meseriaşi, comercianţi, industriaşi […] au 
atelier în posesie, aşezământ comercial sau fabrică

c) Fără a se ţine cont de venitul lor, doctorii, chirurgii, avo-
caţii, inginerii, artişti ai academiei, profesorii, clericii, farma-
ciştii, membrii ai academiei maghiare de ştiinţe

d) Cei care până acum au fost cetăţeni orăşeni, chiar dacă 
nu posedă condiţiile scrise la punctele de mai sus.

A R TI C O L U L  D E  L E G E  V I I I
Purtarea sarcinilor publice

Toţi locuitorii din Ungaria şi din părţile ataşate de ea vor 
purta toate sarcinile în mod egal, proporţional şi fără diferen-
ţiere

A R TI C O L U L  D E  L E G E  I X
Despre desfiinţarea servituţilor care existau până acum 

pe baza urbariului: robota, dijma şi taxele fiscale
Pe baza efectului acestei legi se desfiinţează pentru tot-

deauna servituţile în practică până acum pe baza urbariului şi 
a contractelor ce îl substituie: robota, dijma şi taxele băneşti

§ 1. Legislaţia plasează despăgubirea proprietarilor de pă-
mânt sub scutul apărător al onoarei naţionale.

§ 4. Se desfiinţează puterea legală domnească.

Prin ce se deosebeşte această lege nouă faţă 
de cele de odinioară! Ce s-a desfiinţat? 

Cum serveşte ea transformarea burgheziei, re-
spectiv dezvoltarea?

Ce importanţă are aceea că, în înţelesul noii 
legi de acum, dieta trebuie convocată în fiecare 
an?

De ce îngrădeşte aceasta puterea suveranu-
lui?

În ce mod desfiinţează această lege iobăgia?
Ce anume a fost autoritatea legală domneas-

că?
De ce această lege semnifică desfiinţarea feu-

dalismului?

Şedinţele dietale de mai demult le numim diete 
de stări. Pe cea născută în baza noii alegeri, o 
numim dietă a reprezentanţei populare. Care este 
cea mai importantă deosebire dintre cele două?

Care clase şi pături sociale primesc drept de 
vot? Nobilii au şi pe mai departe drept de vot?

Cum îngustează această lege posibilitatea 
domniei regale despotice?

Ce importanţă are faptul că reşedinţa guver-
nului a devenit Pesta-Buda?

Ce doreşte să indice legea în titlu prin cuvinte-
le „independent” şi „responsabil”?
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trezirea naţionalităţilor în epoCa reformelor

Cultura şi limba naţională maghiară, românească, slovacă, 
sârbă, croată şi împreună cu ea conştiinţa naţională au început 
să se dezvolte aproape simultan. Naţionalităţile care trăiau 
în ţară au început să ceară o independenţă tot mai mare, 
precum şi recunoaşterea naţionalităţii lor. 

Această concepţie a condus tot mai adesea la confruntare 
între maghiarii care luptau pentru limba naţională, cultura na-
ţională şi independenţă, respectiv naţionalităţile care cereau 
mai apoi pretutindeni aceleaşi lucruri pentru ele. 

Toate acestea au dat apă la moară Vienei. Curtea a folosit 
trezirea naţionalităţilor pe de o parte, pentru a slăbi mişcările 
de reformă maghiare, iar pe de altă parte pentru ca în perioada 
revoluţiei de la 1848-1849 şi a luptei pentru libertate, răzvră-
tind naţionalităţile împotriva Ungariei să zădărnicească re-
uşitele revoluţionare obţinute.

naţionalităţi la 1848–1849

Reuşitele din martie au fost primite cu bucurie şi de naţiona-
lităţi. În vara lui 1848, în lupta pentru libertate care a început, 
maghiarii şi o bună parte din nemaghiarii, care locuiau în ţară 
la noi, s-au confruntat totuşi unii cu alţii. 

Legile din aprilie nu s-au ocupat separat cu chestiunile na-
ţionalităţilor, întrucât politicienii maghiari au considerat că 
aceste legi au satisfăcut deja cele mai importante pretenţii 
ale naţionalităţilor. Aceasta întrucât cei de limbă maternă 
nemaghiară, tot la fel ca şi populaţia de limbă maternă 
maghiară, au primit drepturile care au izvorât din legile 
de la 1848.   

Naţionalităţile care s-au trezit la conştiinţa naţională, dar 
mai ales conducătorii lor, au cerut însă mult mai mult decât 
atât. Era vorba despre drepturile care reprezentau şi recunoş-

Într-o carte publicată în 1847 – Statistica 
lui Fényes Elek – el a scris următoarele des-
pre populaţia Ungariei (fără Transilvania):

„Locuitorii Ungariei nu sunt de aceeaşi 
origine. După număr, ei se succed astfel: 
maghiari 4.744.890 
slovaci 1.722.005 
sârbi 1.293.095 
croaţi  943.955 
ruteni  459.870 
germani 1.126.666 
români 1.272.787”

Stabiliţi pe baza tabelului proporţia popu-
laţiei maghiare şi nemaghiare! Discutaţi cum 
a devenit ţara noastră o ţară multinaţională!

Ce este naţiunea? Naţionalitatea? Căutaţi 
conceptele în Micul lexicon!

21. CONTRADICŢII NAŢIONALE LA 1848–1849

Naţionalităţile Ungariei (re-
prezentare din anul 1855). De 
la stânga la dreapta, pereche 
de: români, maghiari, slovaci 

și germani
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teau independenţa lor naţională. Pe lângă aceasta, pe teritori-
ile naţionalităţilor numărul iobagilor eliberaţi fără pământ a  
fost mai mare ca în altă parte; ba chiar atunci, în Transilvania, 
reglementarea chestiunilor urbariale încă nu s-a realizat, ce-
rându-se intensificarea în continuare a reglementării urbari-
ale. Şi-au prezentat doleanţele în cursul lunii mai în adunări
care au urmat una după alta.

Slovacii, pe data de 10 mai, în adunarea lor ţinută la Lip-
tovský Mikuláš au cerut egalitate în drepturi pentru limbă, fo-
losirea simbolurilor naţionale, extinderea legislaţiei urbariale 
asupra celor fără pământ.

Sârbii, în ziua de 13 mai, în adunarea de la Carloviţ, a u  
cerut folosirea limbii, recunoaşterea naţiunii lor, precum şi 
extinderea desfiinţării iobăgiei în teritoriile de lângă hotare, 
în aşa-numitul confiniu militar, acolo unde aceasta nu s-a în-
tâmplat încă.

g
e

r m
a

n
i

s l o v a c i

s â r b i

g e r m a n i
g e r m a n i r o m â n i

c r o a ţ i

r u t e n i

Patriarhul de Carloviţ care îndeamnă la luptă îm-
potriva maghiarilor

Dispunerea naţionalităţilor în Ungaria Cu aju-
torul atlasului istoric indicaţi pe harta din manual 

locurile adunărilor naţionale!

Jelačić cuvântează împo-
triva maghiarilor în ședinţa 

provincială croată
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Românii, în adunarea lor ţinută la Blaj pe data de 15 mai şi-
au fixat ca şi scop egalitatea naţională şi desfiinţarea iobăgiei. 
(În părţile transilvane ale ţării noastre pe atunci încă nu s-a 
petrecut reglementarea urbarială.)

Şedinţa provincială croată însă s-a opus complet guver-
nului maghiar. În special după ce Viena l-a numit ca ban al 
Croaţiei pe Jelačić, colonel imperial cunoscut pentru opoziţia 
sa faţă de maghiari.

nedumerirea guvernului maghiar

Politicienii maghiari care au cucerit independenţa naţiona -
lă faţă de Curtea de la Viena, cei care au anunţat în Unga -
ria că fiecare este membru al naţiunii maghiare unitare, 
în posesiunea drepturilor egale, independent de limba sa 
maternă, nu au ştiut ce să facă. Erau nedumeriţi cum să 
ia atitudine în chestiunea revendicărilor naţionalităţior, căci
în Europa, o situaţie asemănătoare, nu s-a petrecut mai
devreme.

Astfel, în timp ce unii politicieni maghiari erau dispuşi mai 
departe la concesii, majoritatea - temându-se că, descompus, 
statul va slăbi – s-au împotrivit doleanţelor sau unor părţi 
semnificative dintre acestea. 

Această nedumerire sau şovăială a avut consecinţe grave. 
În ciuda faptului că simpatizau în marea lor majoritate cu 
revoluţia, naţionalităţile i-au părăsit treptat pe conducătorii 
maghiari care nu mai făceau concesii în continuare.

Conducerea mişcării lor şi-au asumat-o aceia care au cău-
tat înţelegerea cu Curtea austriacă.  

naţionalităţi împotriva revoluţiei

Curtea imperială a recunoscut că, prin susţinerea mişcări-
lor naţionalităţilor, poate slăbi revoluţia maghiară şi de aceea 
a promis acestora egalitate în drepturi naţionale.  P e n t r u  
aceasta a adoptat principiul: „împarte şi stăpâneşte” aţâţându-i
astfel atât pe maghiari, cât şi pe naţionalităţi.

Din iulie au început lupte puternice pe teritoriul mai 
multor naţionalităţi, iar confruntările aţâţate de patimi, de 
ambele părţi, au cerut viaţa multor oameni nevinovaţi.

Sârbii au cerut în mai voievodat autonom, iar apoi au por-
nit o revoltă înarmată. Au înfiinţat tabere întărite la confiniul 
militar şi, pornind de aici, au atacat aşezările maghiare din 
Banat şi Bácska, i-au alungat sau i-au exterminat pe cei ce 
locuiau acolo. 

În Transilvania, unele grupuri de români l-au recunoscut 
doar pe împărat, dar nu şi pe rege. S-a ascuţit şi contradicţia 
dintre maghiari şi croaţi.  

Jelačić, cu armata sa, a construit poziţii ofensive în teri-
toriile croate de la graniţa cu ţara noastră. Toate acestea au 
cerut presant ca şi guvernul maghiar să facă demersuri pentru 
organizarea apărării ţării.

„În aceste zile, la frontiera maghiară, se va 
aduna o forţă considerabilă apoi înaintăm şi 
atacăm: dau ca sigură victoria noastră!” – a 
scris Jelačić conducătorului bisericii sârbe 
pe data de 28 august 1848.

„Între hotarele patriei noastre locuiesc mai 
multe feluri de popoare, dar este un funda-
ment pe care se pot unifica poate interesele 
popoarelor de diferite limbi: aceasta este li-
bertatea constituţională care poate uni rasele 
de diferite limbi în naţionalitatea civică co-
mună. Pe această bază putem fi una până la 
Marea Adriatică” – a scris Kossuth în aprilie 
1848.

De ce nu s-au îndeplinit speranţele lui Kos-
suth în privinţa chestiunii naţionalităţilor?

Insurgenţi sârbi
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prima dietă a reprezentanţilor poporului

După sancţionarea legilor din aprilie s-au derulat cu zgomot 
alegerile, iar noua dietă s-a întrunit în iulie.  

Prima sarcină a vizat organizarea apărării ţării. Tot mai 
multe semne au arătat că de fapt Curtea recurge la tactică, 
că trage de timp. Ea aştepta schimbarea raportului de forţe 
pentru a strivi revoluţia, pentru a ne ataca ţara.

Proiectul de lege legat de apărarea ţării l-a prezentat 
Kossuth: a cerut în numele guvernului votarea a 42 milioane 
de forinţi de argint şi a 200.000 de recruţi. La finele cuvântă-
rii sale însufleţitoare deputaţii s-au ridicat unul câte unul, iar 
întreaga sală a răsunat: „Le dăm!”

Guvernul s-a apucat îndată de organizarea apărării. Pentru 
acoperirea cheltuielilor militare a emis bani. Iar în a doua 
parte a lunii septembrie, Kossuth a pornit într-un turneu de 
recrutare în câmpie. La chemarea sa, zeci şi zeci de mii de 
oameni s-au înrolat. 

Compoziţia noii Diete: Majoritatea deputa-
ţilor dietei reprezentanţei populare o formau 
nobilii proprietari (72%), aproximativ o pă-
trime cetăţenii oraşelor, iar restul de 3 pro-
cente îl împărţeau cei de origine ţărănească 
şi intelectualii. Acolo a fost între deputaţi 
Táncsics Mihály care a fost ales şi în două 
locuri. Petőfi, ca urmare a şiretlicurilor ad-
versarilor săi nu a ajuns în rândurile celor 
aleşi.

Ce credeţi, de ce şi-a păstrat nobilimea ro-
lul politic în aşa mare măsură?

1.  Ce naţionalităţi au trăit în ţara noastră în mare masă – pe teri-
torii conexe?

2.  Care a fost acea naţionalitate care era în număr mare, dar trăia 
împrăştiată şi în blocuri mai mici?

3.  Care naţionalitate a dispus de la guvernul maghiar de „o dietă” 
proprie, formată independentă din punct de vedere istoric?

4.  Cât a influenţat revolta sârbilor faptul că teritoriul lor, după 
alungarea turcilor, a fost mai multă vreme confiniu militar sub-
ordonat direct Vienei? 

5.  Ce factori au putut juca un rol în întoarcerea împotriva maghia-
rilor a mulţimilor de români?

6.  Cine a fost principalul câştigător al năzuinţelor de independen-
ţă ale naţionalităţilor? De ce tocmai acela?

22. ÎNCEPUTUL LUPTEI PENTRU LIBERTATE

Sala de ședinţă a Dietei re-
prezentanţei populare, în 
sala mare a localului Viga-
dó. Aici și-a prezentat Kos-
suth proiectul de lege pen-
tru apărarea ţării Unde se 
plasează în imagine membrii 
primului guvern maghiar 
responsabil și independent?

Contradicţii naţionale la 1848–1849

Trezire naţională şi în rândul naţionalităţi-
lor.
Legile din aprilie: nu diferenţiază naţiona-
lităţile
→ adunări naţionale:

slovacii: Liptovský Mikuláš
sârbii: Carloviţ
românii: Blaj
croaţii: adunare provincială croată
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9 6 Revoluţie şi luptă pentru libertate în Ungaria

Kossuth nu a înrolat doar recruţi, ci s-a gândit şi la organi-
zarea fabricării de muniţie şi de arme, la jurământul regimen-
telor „imperiale”, la uniformele militarilor etc.

primul ataC al Curţii

A fost extrem de mare nevoie de realizarea armatei maghia-
re independente. Trupele imperiale învinseseră în Italia, iar 
Curtea a considerat că a venit momentul ca şi în Ungaria să 
restabilească vechea autoritate a Vienei. 

Primul atac al Curţii împotriva ţării noastre a pornit din 
sud, dinspre Croaţia. Pe data de 11 septembrie, generalul im-
perial Jelačić, ban al Croaţiei, cu o armată de aproape 35.000 
de oameni, a trecut Drava şi a pornit spre Pesta. (Această situ-
aţie a fost avantajoasă suveranului „constituţional”, căci pă-
rea că este vorba despre un conflict între croaţi şi maghiari.) 
Trupele noastre nu au putut să-i oprească atacul în zona de 
graniţă. 

bătălia de la pákozd,
proba de foC a honvezilor* maghIarI

Orele pericolului au întărit însă forţa poporului maghiar. În lo-
cul guvernului Batthyány care şi-a dat demisia, din cauza eşe-
cului negocierilor de pace cu suveranul, s-a alcătuit un Comi-
tet de Apărare format din şase membri în frunte cu Kossuth. 
Mii de voluntari au pornit în ajutorul trupelor strâmtorate. 

Armata maghiară a oprit drumul trupelor lui  Jelačić pe 
malul nordic al lacului Veneţia, la Pákozd. Atunci banul a tri-
mis un mesaj conducătorilor principali ai armatei maghiare: 
„Să depună toate armele şi să se predea ...”

La mesajul arogant, armele armatei maghiare au dat răs-
punsul a doua zi – pe data de 29 septembrie. În zadar a atacat 
banul, căci armata noastră a făcut faţă cu mare vitejie.  P e -
destrimea recrutată din rândul ţăranilor nu s-a retras. Artileriş-
tii recrutaţi dintre studenţi au tras cu precizie. Husarii aplicau 

La încheierea armistiţiului, efectivele armatei 
lui Jelačić erau încă mai mari decât cele ale for-
ţei armate maghiare care i se opunea. De ce a 
ales totuşi să fugă?

Pentru votarea celor 200.000 de recruţi, Kos-
suth emoţionat şi-a exprimat recunoştinţa: „ 
... mă prosternez în faţa măreţiei naţiunii şi 
spun doar că atâta energie să fie în execuţie 
cât patriotism am remarcat în ofertă şi Un-
garia nu o vor doborî nici porţile iadului!”

Suveranul nu a sancţionat legea legată de 
cei 200.000 de recruţi, astfel că ea a ajuns la 
îndeplinire fără consfinţirea împăratului.

Înfrângerea revoluţiilor europene: În 
toamna lui 1848, situaţia politică internaţi-
onală a devenit nefavorabilă ţării noastre. 
Cursul revoluţiei de la 1848 s-a modificat. 
În tot mai multe ţări - chiar dacă nu în între-
gime – puterea a revenit în mâna grupurilor 
conducătoare, a suveranilor de mai devre-
me. În principatele române vecine cu ţara 
noastră (cu Transilvania) trupele ţariste au 
intrat şi, în alianţă cu otomanii, au copleşit 
mişcările de acolo.

Jelačić între soldaţii săi:  
 Observaţi-le îmbrăcă-

mintea și dotarea!
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nişte contraatacuri redutabile. Jelačić a trebuit să realizeze că 
trupele sale sunt insuficiente pentru obţinerea victoriei.

Din motive tactice, el a cerut armistiţiu. În întunericul nopţii 
însă a fugit de pe câmpul de luptă şi s-a refugiat spre Viena. Pe 
data de 3 octombrie, era deja cu armata sa la Győr, iar în ziua de 
9 şi ultimele sale trupe au părăsit ţara. Trupele ajutătoare însă 
(cam 8.000 de soldaţi), încercuite fiind la Ozora, s-au predat.

revoluţia vieneză din 6 oCtombrie

Înfrângerea şi retragerea lui Jelačić, crezut până atunci victori-
os, a provocat o uriaşă spaimă la Curte. „ Vine armata maghiară 
...” – a izbucnit panica şi au fost alertate regimentele staţionate 
la Viena, grăbindu-se trimiterea lor în ajutorul banului.

La auzul victoriei armatei revoluţionare maghiare însă, la 
Viena, a izbucnit o nouă revoltă. Lumea a asediat ministe-
rul de război, l-a prins şi l-a spânzurat pe ministrul de război 
Latour, iar Curtea imperială s-a refugiat din capitală.

Vienezii victorioşi au aşteptat entuziasmaţi ca să sosească 
trupele maghiare care îl urmăreau pe Jelačić.

Victorie uşoară? În clipa atacului lui Je-
lačić, pe terenul primejduit, erau în total 
7.000 de gardişti naţionali şi soldaţi de linie. 
Această putere armată a fost neputincioasă 
în a opri atacul duşman. Într-o cadenţă ra-
pidă s-a retras spre Pesta. Iar Jelačić care a 
ocupat fără nici o opoziţie mai mare oraşe-
le şi satele ce i-au căzut în cale, a trimis cu 
aroganţă la Viena, una după alta, înştiinţări 
victorioase.

La Pákozd a fost relativ mic numărul pierde-
rilor militare şi al  celor căzuţi de ambele părţi. 
În ciuda acestui fapt, de ce a fost bătălia de la 
Pákozd una din cele mai importante bătălii ale 
luptei pentru independenţă?

Capitularea de la Ozora  

Scenă din bătălia de la 
Pákozd. Atacul cavaleriei 
dușmane este spart de fo-

cul de tun al artileriei
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9 8 Revoluţie şi luptă pentru libertate în Ungaria

înfrângerea revoluţiei vieneze

Viena însă a aşteptat degeaba. Ajungând la graniţă,  arma-
ta maghiară s-a oprit. Conducătorii ei s-au sfătuit, au pole-
mizat aproape trei săptămâni dacă se poate, dacă trebuie să 
urmărească şi dincolo de graniţă trupele imperiale alungate 
din ţară.

În acest răstimp, Curtea vieneză s-a dezmeticit. Din toate 
părţile imperiului au concentrat întăriri, a încercuit Viena re-
voluţionară şi s-a pregătit pentru primirea trupelor maghiare.

Atunci când honvezii maghiari au atacat în cele din urmă, 
era deja târziu. I-a întâmpinat o armată imperială reorgani-
zată, ordonată, iar pe 30 octombrie, în apropiere de Viena la 
Schwechat au fost înfrânţi.  

O zi mai târziu, trupele imperiale au reprimat revoluţia vie-
neză rămasă izolată.

De ce a susţinut populaţia vieneză cu revoluţia 
ei lupta de libertate maghiară?

1.  Ce anume a considerat ca primă sarci-
nă Dieta reprezentanţei populare? De ce 
tocmai aceasta?

2.  De ce a putut ataca Viena în luna septem-
brie patria noastră?

3.  Cui şi-a datorat Jelačić victoriile iniţiale 
şi care a fost cauza înfrângerii sale de 
mai târziu?

4.  Care este legătura între înfrângerea lui 
Jelačić şi revoluţia vieneză din 6 octom-
brie?

5.  Dezbateţi ce greşeală a comis condu-
cerea armatei maghiare în octombrie 
1848!

6.  Indicaţi (pe harta de la p. 99) drumul îna-
intării şi retragerii lui Jelačić! Indicaţi 
locul şi data bătăliei de la Pákozd! (Vă 
ajută harta atlasului istoric.)

Schwechat. Trupele imperiale 
resping armata maghiară care 

a trecut cu întârziere Leitha

Începutul luptei de libertate

scopul curţii vieneze: scopul guvernului maghiar:
nimicirea realizărilor conservarea realizărilor

din aprilie din aprilie
↓	 ↓

atac împotriva pregătire
revoluţiei pentru apărare
(Jelačić) (Comitet de Apărare a ţării)

  Bătălia de la Pákozd  
29 septembrie


revoluţia vieneză


înfrângerea

de la Schwechat


înfrângerea
revoluţiei vieneze
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atacul dIn decembrIe

Înfrângerea revoluţiei vieneze a marcat radical situaţia poli-
tică şi militară. Consiliul Curţii l-a demis pe Ferdinand al 
V-lea, cel care a sancţionat legile revoluţiei de la 1848, şi fără 
aprobarea Dietei maghiare l-a urcat pe tron pe tânărul Franz 
Joseph (1846–1916).

La porunca lui Franz Joseph, la mijlocul lui decembrie, a 
pornit împotriva ţării noastre al doilea atac al Curţii, cu o for-
ţă mult mai mare decât primul.

retragerea trupelor maghiare. predarea Capitalei

Forţele principale ale adversarilor – 44.000 de soldaţi de 
linie – sub conducerea generalului Windisch-Grätz au 
atacat dinspre vest. Scopul lor a fost acela de a nimici ar-
mata maghiară, să ocupe Buda-Pesta şi să îngenunchieze gu-
vernul maghiar.

Görgei Artúr, care li s-a opus, conducea o armată maghiară 
care număra 25.000 de soldaţi. Grosul ei era format din hon-
vezi slab echipaţi şi proaspăt instruiţi. De aceea conducătorul 
principal al armatei maghiare nu a recurs la o bătălie ha-
zardată. Ducea doar lupte de întârziere şi s-a retras rapid l a  
Pesta, apoi spre ţinuturile muntoase din nord.  C u  a c e a s t a  a  
împiedicat ca adversarul aflat în superioritate de forţă să obţină 
o lovitură decisivă asupra armatei şi să câştige războiul. Ţinu-
tul de dincolo de Dunăre şi capitala le-a cedat însă austriecilor. 
Görgei, din armata neinstruită care a fost pusă sub comanda 
s a ,  în cursul iernii, a organizat o formaţiune de atac.

Prima preocupare a noului suveran a fost 
aceea de a ţine o scurtă cuvântare în faţa 
corpului de ofiţeri al trupelor concentrate la 
Viena: „Voi înfrânge forţa tuturor duşmani-
lor imperiului meu. Voi şti şi modalitatea de 
a face ordine.”

În lupta cu forţele principale austriece s-a 
implicat numai corpul de armată din sud 
de dincolo de Dunăre – condus de Perczel 
Mór – care s-a grăbit în ajutorul lui Görgei. 
Acesta însă, fiind de trei ori mai mic faţă de 
armata principală maghiară, a suferit o gra-
vă înfrângere la Mór (26 decembrie).

Studiaţi harta!
– Indicaţi cele mai importante căi de atac ale 

armatelor!
– Care este forţa principală de atac?
– Care a putut fi sarcina armatelor care atacau 

dinspre Transilvania?
– După părerea voastră, de ce trupele imperia-

le au recurs la atacuri din mai multe părţi asupra 
patriei noastre?

23. AL DOILEA ATAC AL CURŢII

Windisch-Grätz 
44.000 de 

Nugent 
6.000 de 

Simunich 
5.000 de 

Götz 5.000 
de soldaţi Schlick 5.000 

de soldaţi

Puchner 
15.000 de 

soldaţi

Trupe libere sârbești 
5-8.000 de soldaţi

Dunăre

Dunăre

Viena

Schwechat Komárom

Buda
Szolnok

Kápolna
Debreţin

 pasul Bra-
nisko

Cluj

Sibiu

Hatvan

Pákozd

Mór

Pécs
Seghedin Arad

Timișoara

Rába

Drava

Sava

T
is

a

O l t
Mureș

Crișur i

Som
eș

Tisa

Forţele austriece desfășu-
rate împotriva Ungariei, în 

decembrie 1848
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organizarea apărării

Capitala a trebuit evacuată în decurs de trei zile. Au trebuit 
mutate oficiile guvernamentale, fabricile de arme, tiparniţele 
de bani.

Această sarcină a soluţionat-o Comitetul de Apărare, care 
dirija apărarea ţării noastre, cel care a mutat la Debreţin Di-
eta şi oficiile guvernamentale cu ajutorul căii ferate Pesta-
Szolnok. Întâmpinând un frig de 20 de grade şi furtuni de 
zăpadă, cele mai importante fabrici au fost duse la Oradea.  

Consolidarea honvezilor a decurs fără oprire. Au sporit fa-
bricarea de arme şi muniţie şi au grăbit instruirea soldaţi-
lor. Unităţile militare mai mici au fost concentrate în corpuri 
militare de atac.

Comitetul de Apărare a ţării a format trupe libere pe n t r u  
sprijinirea honvezilor. 

viCtoriile lui bem în transilvania

Faptul că guvernul şi Dieta s-au putut muta netulburat la De-
breţin şi că au putut organiza şi pe mai departe apărarea a fost 
posibil graţie succeselor maghiare dobândite în Transilva-
nia*. În aceasta o contribuţie decisivă a avut-o comandantul 
principal numit pentru Transilvania, generalul polonez Iosif 
Bem, eroul răscoalei*  poloneze din anii 1830 -1831 şi al re-
voluţiei vieneze din octombrie.

Deşi adversarii erau superiori şi în Transilvania, Bem nu s-a 
retras, ci a atacat el însuşi. S-a folosit excelent de condiţiile de 
teren ale Transilvaniei. Nu odată şi-a condus personal trupele 
la atac, în cel mai mare foc duşman. Comandantul principal 
austriac, în final, a cerut şi a primit ajutor de la trupele ruse 
care staţionau în principatele române învecinate. Bem a înfrânt 
şi aceste trupe. A ocupat Sibiul, acolo unde austriecii aveau 

Evacuarea Pestei: „Mai mult de 500.000 de 
stocuri de grâne, o mulţime de haine, tunuri, 
muniţie, 40.000 de ţevi de puşcă nepregăti-
te, fabrica de arme, 32 de tiparniţe de bani şi 
toate proviziile prealabile ale regimului mi-
litar, fiind strânse la Pesta, pe acestea toate, 
pentru a fi duse încolo în cel mult 5-6 zile, 
părea o muncă herculeană.”
(Jókai Mór: Rânduri comemorative. Jurnal 
din anul 1848)

Trupele libere au acţionat în spatele adver-
sarului. I-au lovit avanposturile. I-au împie-
dicat transporturile suplimentare, neliniştind 
continuu armatei austriacă. Ceea ce în mod 
esenţial, a facilitat situaţia trupelor de hon-
vezi. A păstrat trează opoziţia pe teritoriile 
ocupate de duşmani.

Intrarea trupelor imperiale 
în Pesta, pe data de 5 ia-
nuarie 1849. Guvernul ma-
ghiar care s-a retras a putut 
deja folosi și calea ferată 

Oare găsiţi, tocmai pe 
unde trec trupele imperiale 
opozante? (Ca și ajutor vă 
spuneam că, în fundal, se 
poate vedea cetatea Buda!)

 Pe baza hărţii atlasului vostru indicaţi în harta 
aflată la pagina 99 a manualului:

a) Calea retragerii lui Görgei dincolo de Du-
năre, apoi retragerea din nord!

b) Drumul armatei lui Windisch-Grätz! (Până 
la pasul Branisko unde Görgei a ieşit din încercu-
irea trupelor urmăritoare)

c) Calea armatelor atacatoare ale lui Bem!
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depozite de material de război şi a alungat din Transilvania 
trupele imperiale şi ruseşti. Transilvania, care până acum a 
fost punct de sprijin austriac în spatele revoluţiei maghiare, 
acum a devenit unul din bastioanele luptei pentru libertate.

Bem, micuţ de statură, a condus apăra-
rea Vienei până când nu s-a decis definitiv 
soarta luptei. Atunci a şchiopătat înapoi la 
han, şi-a legat rana de la picior şi, deghizat 
în birjar, a trecut cu trăsura până dincolo de 
cercul de asediu. A doua zi deja discuta cu 
Kossuth care i-a încredinţat comanda trupe-
lor ardelene. 

Bem socotea că „Cine vrea să lupte şi să 
învingă – acela este soldatul meu”. A făurit 
o armată de eroi din trupele ardelene, for-
mate din recruţi ce nu erau obişnuiţi cu dis-
ciplina militară, sufereau de foame, de frig 
şi erau slab înarmaţi.

1. Ce precedente au fost la atacul concen-
trat împotriva ţării noastre?

2. De ce a eşuat planul Curţii?

3. De ce au fost importante din punct de ve-
dere militar şi politic victoriile lui Bem?

Înștiinţare despre victoriile ardelene ale lui Bem. De ce a fost important 
să se înștiinţeze despre victoriile ardelene?

Generalul Bem

Al doilea atac al Curţii

atac concentrat împotriva
ţării noastre

putere copleşitoare

Görgei se retrage victoriile transilvănene
în nord-armata se retrage ale lui Bem

şi predă Pesta

guvernul la Debreţin,
reorganizarea

armatei maghiare
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situaţia ţării după oCuparea pestei şi budei

Mutarea la Debreţin şi pierderea unor teritorii importante a 
îngreunat mult organizarea apărării. Trupele maghiare trebu-
iau pregătite pentru contraatac cu sprijin doar din partea co-
mitatelor Ţinutului de dincolo de Tisa. 

Din fericire, Windisch-Grätz, care a socotit că opoziţia ma-
ghiară este prăbuşită, nu a continuat înaintarea în luna ianua-
rie, ci s-a oprit la Buda-Pesta.

bătălia de la kápolna şi deClaraţia de la olmütz

În februarie, Windisch-Grätz a continuat mai departe atacul. 
La Kápolna – cam la 100 km de Pesta – a surprins armate-
le de honvezi care se adunau pentru contraatac şi care, doar 
printr-o retragere rapidă au ocolit o înfrângere mai gravă. 

Comandantul principal austriac şi-a supraestimat victoria. 
Declaraţia sa trufaşă – „Am risipit gloata revoltată” – a în-
curajat Curtea atât de tare, încât aceasta a emis aşa-numita 
Constituţie* de la Olmütz. Aceasta a declarat ţara noastră 
ca una din provinciile Imperiului Habsburgic centralizat
şi cu asta i-ar fi nimicit independenţa. Însă nici naţionalităţile 
nu şi-au primit autonomia sperată. 

Constituţia de la Olmütz i-a dezmeticit pe conducătorii na-
ţionalităţilor, care au început să realizeze că, de fapt, Curtea 
joacă cu ei pe două fronturi.

Cităm din Constituţia de la Olmütz: 
§ 1. Imperiul austriac este constituit din ur-
mătoarele provincii de coroană: arhiducatul 
austriac, ducatul de Salzburg – […] regatul 
ceh, marchionatul morav […] regatul dal-
mat şi croat […] – regatul maghiar – marele 
principat Transilvania […] (în total 22 de 
provincii de coroană)

§ 14. Împăratul este sfânt, inviolabil şi nu 
e responsabil în faţa nimănui.

§ 23. Legat de popoarele imperiului, nu 
există decât un singur drept civil general 
austriac.

§ 84. Puterea executivă în întreg impe-
riul şi în toate provinciile [...] este exclusiv 
a împăratului.

Comparaţi punctele de mai sus cu legile de 
la 1848! Evidenţiaţi că lupta pentru libertate 
a apărat cuceririle revoluţiei burgheze!

Pe baza atlasului istoric, indicaţi în harta pre-
cedentei unităţi de materie:

a) calea înaintării forţelor maghiare principale,
b) calea retragerii trupelor austriece!

– Cine ţine în lanţuri popoarele imperiului? Ex-
plicaţi următoarea aserţiune: „Maghiarii au primit 
ca și pedeapsă ceea ce naţionalităţile au primit ca 
și răsplată!”

Pacifiştii: Speranţele lui Windisch-Grätz 
nu au fost lipsite de fundament. Un grup 
de deputaţi dietali, pacifiştii, au considerat 
a fi fără speranţă o apărare în continuare 
şi au vrut să negocieze. Au şi obţinut ca o 
delegaţie condusă de către Deák  Ferenc şi 
Batthyány Lajos să meargă la comandantul 
suprem austriac.

Windisch-Grätz însă, care deja s-a crezut 
deplin învingător, a cerut capitularea necon-
diţionată. Cu delegaţia s-a purtat umilitor, 
iar după câteva zile, la Pesta, l-a arestat pe 
Batthyány Lajos care niciodată nu şi-a mai 
câştigat libertatea.

Explicaţi pe care succese reale şi pe care suc-
cese pretinse s-a construit Constituţia de la Ol-
mütz?

24. APOGEUL LUPTEI PENTRU LIBERTATE: CAMPANIA DIN PRIMĂVARĂ

Asta înseamnă Olmütz (caricatură cehă). Așa este egalitatea constituţio-
nală în drepturi asigurată popoarelor imperiului
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Campania glorioasă de primăvară

Aproape că nici nu s-a uscat cerneala pe constituţia de la Ol-
mütz, când celebrele şepci roşii ale corpului de armată con-
dus de Damjanich, cu ajutorul altor corpuri de armată au re-
cuperat Szolnocul.  Iar începutul lui aprilie, sub conducerea 
lui Görgei, a pornit campania de primăvară a armatei ma-
ghiare care a adus cele mai strălucitoare succese militare ale 
luptei pentru libertate. 

Conform planului acestei campanii, armata maghiară a în-
cercat să atragă în cursă la Gödöllő forţele principale austrie-
ce, să le încercuiască şi să le nimicească. 

Trupele maghiare s-au confruntat pentru prima dată cu 
adversarii la Hatvan. Au şi obţinut victoria. (Această victo-
rie trebuia să lase să se înţeleagă cum că grosul armatelor 
maghiare s-a desfăşurat aici, în timp ce forţele principale să 
încercuiască dinspre sud trupele austriece.) Două zile mai târ-
ziu, la Tápióbicske, au învins deja forţele principale. Bătăliei 
decisive i-a venit rândul pe data de 6 aprilie la Isaszeg. Con-
fruntarea care s-a derulat fără întrerupere întreaga zi şi în care 
ambele părţi şi-au implicat forţele principale, a adus victoria 
honvezilor entuziaşti care luptau pentru patria lor. Trupele 
austriece au fost obligate să se retragă. Abia au putut evita 
încercuirea şi nimicirea completă. 

înCheierea Campaniei de primăvară,
elIberarea budeI

După victoria de la Isaszeg, trupele maghiare au încercat din 
nou să-i încercuiască pe duşmani. De aceea forţele principa-
le maghiare au înaintat pe ţărmul nordic al Dunării.  A u  
învins la Vác apoi la Nagysalló trupele austriece care se gră-
beau în ajutorul lui Windisch-Grätz; la Komárom au trecut 
Dunărea pe n t r u  ca, făcând o schimbare de front, să taie din 
faţa duşmanului calea de retragere.  

Austriecii însă nu au aşteptat încercuirea, ci, lăsând o pază 
puternică în cetatea Budei, s-au retras din ţară. 

Kossuth a mulţumit astfel în numele naţi-
unii pentru victoria honvezilor maghiari:

„Fiecare patriot trebuie să se închine cu 
stimă în faţa comandanţilor şi în faţa întregii 
armate entuziaste, despre care pot să spun, 
în întregul înţeles al cuvântului, că fiecare 
om şi-a îndeplinit obligaţiile.”

Iar în raportul trimis Comitetului de Apă-
rare a ţării el scrie următoarele: „Noaptea 
târziu, obosit, dar cu sufletul liniştit, îmi 
plec capul în acel pat din care azi dimineaţă 
Windisch-Grätz a fugit înspăimântat, cău-
tându-şi refugiu în fuga sa ...”

Victorii! Simultan cu campania de primă-
vară, trupele lui Perczel, în sud, au ocupat 
Szenttamás, fortăreaţa principală a sârbilor 
şi au înaintat până la Belgrad. Trupele lui 
Bem, pornind din Transilvania, au eliberat 
ţinutul Timişului. Alte unităţi – trupele lui 
Noszlopy Gáspár – cu ajutorul populaţiei 
revoltate, au ocupat Ţinutul de dincolo de 
Dunăre, partea de sud.
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operaţiunile militare ale armatei maghiare
retragerea austriacă

Görgei Artúr (1818–1916). La 30 de ani, practic 
fără experienţa conducerii militare, a devenit 

comandant suprem în toamna anului 1848 și a 
făcut faţă de-a lungul întregii perioade a luptei 

pentru libertate.

 Mișcările de trupe ale campaniei de primăvară
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Görgei a urmărit trupele în retragere cu forţe mai mici, el 
însuşi pornind spre eliberarea Budei. Şi-a încheiat campania 
prin recuperarea Budei (21 mai).

La finele lui mai, cu excepţia câtorva fortăreţe, întregul te-
ritoriu al ţării s-a eliberat.

deClaraţia de independenţă a naţiunii maghiare

Ca urmare a succeselor campaniei din primăvară, şedinţa Di-
etei de la Debreţin a luat o decizie importantă. În biserica 
mare din Debreţin ,  pe data de 14 aprilie 1849,  a declarat 
Ungaria stat autonom şi independent. A pronunţat detro-
narea Casei de Habsburg, iar Kossuth Lajos a fost ales 
preşedinte guvernator.

Declaraţia de Independenţă a fost răspunsul naţiunii ma-
ghiare care lupta pentru libertate la Constituţia de la Olmütz.  

Prin declaraţie, Kossuth a vrut să facă imposibilă negocie-
rea în continuare cu Curtea şi a mai vrut să obţină ca indepen-
denţa patriei noastre să fie recunoscută de statele Europei.

Comparaţi Declaraţia de Independenţă cu 
Constituţia de la Olmütz! Care sunt diferenţele 
cele mai importante dintre cele două?

1.  Pe baza hărţii, recapitulaţi cele mai im-
portante operaţiuni militare!

2.  Explicaţi cum se leagă una de alta eveni-
mentele militare de cele politice!

Bătălia de la Isaszeg. În bătălie, din partea maghiară, au participat 52.000 de oameni și 184 de tunuri, iar din partea austriacă 
55.000 de oameni și 222 de tunuri. După victoria maghiară, trupele imperiale s-au retras pe teritoriul austriac. Unii au încercat 

să fugă și au scăpat

Apogeul luptei pentru libertate

avansarea lui Windisch-Grätz → Constituţia de la Olmütz
trupele maghiare îşi regrupează rândurile → campania de primăva-
ră  →forţele principale ale inamicului ies din ţară → Declaraţia de 
Independenţă
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DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ A NAŢIUNII MA-
GHIARE ● Analizaţi părţile de surse istorice grupate sepa-
rat!  În paralel cu aceasta, răspundeţi la întrebări!

„Ungaria şi Transilvania, unită legal cu ea [...] se declară 
stat european pe deplin liber, autonom şi independent ...”

„... Domnia Casei de Habsburg-Lotharingia asupra Unga-
riei [...] în numele naţiunii este pe vecie eliminată [...] şi de-
tronată”.

„Când naţiunea maghiară intră ca şi stat autonom şi inde-
pendent în familia statelor europene [...] declară totodată că  
[...] doreşte să menţină pacea cu acele popoare care înainte au 
stat cu ea sub o domnie [...] şi cu toate alte popoare ... „

„Sistemul de guvernare viitor al ţării va fi stabilit în toate de-
taliile de către adunarea naţională [...], iar până atunci Kossuth 
Lajos, ales, prin înţelegere comună, preşedinte guvernator al 
ţării va conduce cu miniştrii pe care îi va lua lângă sine [...]

ÎNFIINŢAREA ARMATEI MAGHIARE AUTONOME ●
În aprilie 1848, noul guvern maghiar şi-a început activitatea 
astfel că, practic vorbind, nu a dispus de putere militară. Ni-
ciuna din legile din aprilie nu a dispus separat în legătură cu 
forţa armată a ţării. Doar articolul de lege III s-a referit la faptul 
că – între alte îndatoriri – de ministerul maghiar vor depinde 
apoi chestiunile militare şi cele de apărare a ţării, în general. În 
această perioadă – odată cu înfiinţarea ministerelor maghiare 
autonome – de armată,  pe întreg teritoriul imperiului, a dis-
pus suveranul, iar unităţile militare erau subordonate coman-
damentelor supreme formate pe întreg teritoriul imperiului. 
Unităţile militare erau dispuse astfel ca soldaţii maghiari, în 
mod hotărâtor, să fie staţionaţi în străinătate (pe teritoriul ita-
lian, ceh, polonez şi austriac), în vreme ce, în cadrul unităţilor 
aflate la noi în ţară, au servit, în primul rând, soldaţi de naţio-
nalitate: austriacă, cehă, poloneză, italiană, ucraineană. 

Văzând şi percepând aceasta, guvernul a încercat în primul 
rând să obţină ca toate comandamentele militare supreme 
ale Ungariei să ajungă sub conducerea guvernului maghiar.  
Batthyány a reuşit să obţină aceasta: printr-un ordin imperial 
din data de 7 mai 1848, din cele cinci comandamente maghia-
re supreme şi anume patru, cele din: Buda, Timişoara, Péter-
várad şi Zagreb au fost puse sub ordinul guvernului Batthyány, 
iar mai târziu a fost pus şi cel ardelean (din Sibiu). 

Această putere militară însă, practic vorbind, nu era una 
maghiară. În primul rând, ea depindea de suveran. De aceea, 
guvernul a iniţiat organizarea trupelor maghiare autonome, 
iar pe data de 16 mai a recurs la popor, cerându-i să ofere 
voluntari. Aceasta ar fi fost completată de aducerea acasă a 
unităţilor militare maghiare care staţionau în străinătate, fapt 
care se producea încă într-un mod extrem de tărăgănat; între 

„Daţi dispoziţiile necesare pentru ca în in-
teresul trupelor aflate sub comanda Dvs. în 
Ungaria şi în părţile legate de ea, la fel şi în 
confiniul militar şi în Transilvania, toate dis-
poziţiile necesare să se facă prin ministrul 
meu de război maghiar, iar pentru respec-
tivele comandamente militare, instrucţiuni-
le următoare numai prin acela să se dea!”
(Porunca lui Ferdinand V către ministrul 
austriac de război Latour, dat pe 10 iunie 
1848)

Din punctul de vedere al aprecierii statului – 
în raport cu cele precedente – în ce măsură a în-
semnat o noutate această parte a Declaraţiei?

Faceţi o paralelă! Ónod, 1707 – Debreţin, 14 
aprilie 1849. Cum anume se leagă cele două eve-
nimente?

Cui s-a adresat, în primul rând, această par-
te a Declaraţiei? Ce anume foarte important de 
spus– pentru ambele părţi a conţinut ea?

Ce schimbare foarte importantă s-ar fi produs 
dacă în sistemul de guvernare al ţării noastre s-ar 
fi împlinit această parte a Declaraţiei?

ANALIZĂ DE SURSĂ ISTORICĂ

LECTURĂ
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timp, numeroşi soldaţi maghiari au venit acasă benevol. Cel 
mai celebru caz de acest gen este dezertarea companiei Len-
key din Galiţia, din  Mariampol.

Dezvoltarea honvezilor ca forţă militară maghiară importan-
tă a început în iulie 1848, atunci când Kossuth a cerut 200.000 
de recruţi – dintre care 40.000 imediat – şi un credit de 42 
milioane de forinţi necesari pentru ridicarea armatei şi pe care 
i-a primit de la Dietă. Ca urmare a acestui fapt, a început în-
corporarea, iar la finele anului s-a ajuns să se înfiinţeze în total 
67 de batalioane de honvezi.  Tot atunci a început încadrarea 
în regimentele de husari a celor trecuţi dintr-o parte în alta sau 
a celor dezertaţi acasă, respectiv organizarea a 6 regimente 
noi de husari. Toate acestea au fost completate de înfiinţarea 
artileriei maghiare, formată mai ales din studenţi ingineri. 

Paşi făcuţi înainte i-a reprezentat înfiinţarea de legiuni 
străine, care s-au organizat din toamnă (legiunea poloneză, 
germană, vieneză, apoi cea italiană), înfiinţarea gărzilor na-
ţionale de voluntari, organizarea corpurilor de franctirori
pentru hărţuirea duşmanilor din interiorul ţării. Pentru toate 
acestea, poporul maghiar a fost cel care a dat soldaţi şi a re-
prezentat un ajutor uriaş faptul că foarte mulţi ofiţeri de carie-
ră au depus jurământ pentru apărarea cauzei maghiare. 

Poate că înzestrarea armatei de honvezi cu arme a  pr e s u pu s  
şi mai multe greutăţi decât înfiinţarea şi instruirea armatei. În 
ţara noastră, mai devreme, nu s-a derulat fabricarea de arme, 
însă, de la început, au ajuns sub autoritatea maghiară asemenea 
fortăreţe şi cetăţi în care au fost concentrate un număr impor-
tant de arme. Drept completare la aceasta, a pornit procurarea 
de arme din străinătate. Primul transport mai mare de arme a 
ajuns la Pesta pe data de 7 august. Acestea au fost cumpărate 
din Belgia şi Anglia. Mai târziu însă, asemenea transporturi au 

Artilerist
Grenadier

Ofiţer husar

Husar

Gardist naţional

Legionar Honved

Corpuri mai importante ale armatei de honvezi maghiari:
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fost oprite în Austria, astfel, în final, doar circa 10.000 de arme 
au sosit din străinătate. Mai bine a reuşit organizarea fabrică-
rii de arme în ţară. Societatea Pestană de Maşini şi Turnătorie 
a început prima fabricarea de arme. Din toamnă, societatea a 
funcţionat sub numele de Fabrica Naţională de Arme, iar mai 
târziu s-a mutat la Oradea. Pe lângă aceasta, au mai confecţi-
onat arme şi material de război aproape 40 de fabrici mari şi 
mici. Cu o vigoare asemănătoare a decurs dotarea armatei cu 
haine, organizarea de spitale sau organisme sanitare. Pe toate 
acestea le-a dirijat întâi premierul Batthyány, iar mai târziu 
Kossuth ca şi preşedinte al Comitetului de Apărare a Ţării.

amesteCul ţarist

Declaraţia de Independenţă nu şi-a atins scopurile de politică 
externă. Pe atunci, în Europa, s-au impus deja forţele tiraniei.

Succesele maghiare ale campaniei din primăvară l-au con-
vins tot atunci pe Franz Joseph că forţele imperiului sunt 
puţine pentru a înfrânge revoluţia maghiară şi lupta pentru 
libertate. De aceea, s-a adresat ţarului rus Nicolae I, „jan-
darmul Europei” şi a cerut ajutor de la el.  

Ţarul a considerat că o nouă victorie maghiară ar redeş-
tepta revoluţiile europene aflate în regres, de aceea a trimis 
împotriva ţării noastre o armată formată din peste 200.000 
de soldaţi. Amestecul ţarului nu a fost împiedicat de ţările 
europene, deşi în toate ţările – chiar şi în Rusia – s-au gă-
sit gânditori progresişti care au simpatizat cu lupta maghiară 
pentru libertate. 

Dintre armele prezentate, care au fost cele ale honvezilor pedestrași, ale husarilor, ale revoluţionarilor și ale artileriștilor?

Caricatură italiană despre amestecul ţarist. Ursul 
rus trântește la pământ Ungaria, simbolizată de o  
femeie, pentru ca apoi acvila imperială, însetată 

de sânge, să își poată înfige pumnalul în ea

25. ÎNFRÂNGEREA REVOLUŢIEI
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situaţia ţării se Cutremură

Kossuth a vrut să mobilizeze întreaga populaţie la lupta pen-
tru apărarea ţării împotriva unei forţe net superioare. A căutat 
să ajungă la înţelegere şi cu conducătorii naţionalităţilor.  
Discuţiile erau dătătoare de speranţă. Dieta a recurs la aseme-
nea concesii care păreau a fi potrivite pentru ca naţionalităţile 
să se alăture revoluţiei. 

Noile decizii însă au apărut prea târziu pentru a mai influ-
enţa evenimentele.

Nu a reuşit nici noua tentativă de recrutare, mai ales pentru 
că nu a mai fost timp pentru instruirea şi înzestrarea noilor 
soldaţi. 

Ţara s-a epuizat şi din punct de vedere material. Valoa-
rea banilor s-a deteriorat şi a fost tot mai greu să se obţină 
materialul de război necesar, respectiv să se completeze în-
zestrarea. 

înfrângeri militare

La mijlocul lui iunie, trupele austriece conduse de Haynau,
aproape 166.000 de soldaţi, cu cei 2 0 4 . 0 0 0  ai armatei ţaris-
te au intrat simultan în ţară. Faţă de ei, armata maghiară 
proaspăt încorporată, cu recruţii săi neinstruiţi, număra doar 
173.000 de soldaţi. Avantajul atacatorilor a fost sporit şi de 
faptul că trupele duşmane dispuneau de o înzestrare şi o apro-
vizionare cu material de război cu mult mai bună.

Faţă de o asemenea forţă uriaşă, net superioară, nu existau 
speranţe de succese militare doar dacă se reuşea concentrarea 
armatelor maghiare care luptau pe diferite câmpuri de bătălie 
şi învingerea separat a adversarilor invadatori.

În virtutea acestui fapt, guvernul – după îndelungi dez-
bateri – a desemnat ca loc de concentrare zona Seghedin-
Arad-Timişoara. Aici trebuiau să revină armata principală 
condusă de Görgei, victorioasă în campania din primăvară, şi 
să se unească cu celelalte forţe armate, cu rezervele. În acest 
răstimp, alte trupe au încercat, prin lupte eroice, să reţină şi să 
încetinească avansarea duşmană. 

Bem, de pildă, cu mica sa armată ardeleană, o lună şi jumă-
tate a reţinut forţele adversare net superioare. În final însă, i-au 
fărâmiţat forţele în bătălia de la Sighişoara şi în alte bătălii.  

În acest răstimp, Görgei s-a implicat în lupte mai mici dinco-
lo de Dunăre. A pierdut mult timp şi doar întârziind, printr-un
mare ocol, a putut ajunge la locul de concentrare. Aceasta a 
dat ocazia lui Haynau să atace şi să distrugă cealaltă armată 
maghiară principală, nu suficient de puternică în sine, care se 
aduna la Timişoara. Această înfrângere a fost decisivă.

capItularea de la sIrIa

După înfrângerea de la Timişoara, nu a mai rămas decât o sin-
gură armată maghiară însemnată: armata principală aflată sub 
comanda lui Görgei. Aceasta însă, faţă de forţa duşmană net 

Acordul întârziat: S-a născut o înţelegere 
cu revoluţionarii români, emigraţi din Mun-
tenia, care au promis că vor organiza o legi-
une pentru sprijinirea revoluţiei. Hotărârea 
şedinţei din 28 iulie specifica: „pentru toate 
populaţiile care trăiesc pe teritoriul maghiar 
al imperiului se asigură libera dezvoltare 
naţională.”

Studiaţi harta atlasului istoric! Căutaţi Timi-
şoara! Unde este Sighişoara?

Ce eveniment dureros se leagă de bătălia de la  
Sighişoara?

Observaţi pe hartă calea retragerii armatelor 
lui Görgei şi pe cea a armatei atacatoare a lui 
Haynau! Pe baza acesteia evaluaţi operaţiunile 
militare!

Dezbateţi ce avantaje şi ce dezavantaje a avut 
spaţiul desemnat de guvern pentru concentrarea 
trupelor!

Rămas bun din partea unui ofiţer honved. Cei mai 
mulţi s-au refugiat peste Dunăre, pe teritoriul oto-

man
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superioară care încetul cu încetul a sporit de 8-10 ori şi cu mult 
mai bine echipată, fără speranţa victoriei nu putea decât să fie 
înfrântă. De aceea, Görgei a evitat confruntarea şi s-a pregătit 
să capituleze. A cerut putere deplină de la Kossuth, care a de-
misionat din funcţia de preşedinte guvernator. I-a încredinţat 
puterea lui Görgei, iar apoi, cu o mică escortă, a părăsit ţara. 

După o scurtă tentativă de negociere nereuşită a venit rân-
dul capitulării,  în faţa armatei ţariste,  pe şesul de la Şiria.
Cu acest eveniment zguduitor, din data de 13 august 1849,  
lupta noastră pentru libertate a luat sfârşit. 

teroarea lui haynau

După capitularea de la Şiria, Habsburgii au simţit că a venit 
clipa aşteptată: îşi pot crea mult doritul imperiu unitar.   

Pe maghiari au vrut să-i pedepsească în aşa fel încât să des-
curajeze şi celelalte popoare ale imperiului vizavi de mişcări 
revoluţionare ulterioare. De aceea, suveranul – Franz Joseph 
– a dat putere deplină generalului Haynau, celebru pentru 
cruzimea sa. 

Haynau, cu o răzbunare sângeroasă, s-a apucat de resta-
bilirea „ordinii”. Pe data de 6 octombrie 1849, l-a executat 
la Pesta pe fostul premier Batthyány Lajos, iar la Arad pe 
cei 13 generali conducători ai luptei pentru libertate.  

Aceste execuţii nu au anunţat decât începutul terorii. Tri-
bunalele criminale ale lui Haynau au dat pe mâna călăilor 
sute de oameni, iar pe alte mii i-au condamnat la un prizonie-
rat greu. Pentru foştii soldaţi ai luptei pentru libertate cea mai 
uşoară pedeapsă a fost degradarea şi încorporarea forţată în 
regimentele austriece. Din faţa persecuţiei, foarte mulţi s-au 

Komárom: Au fost care au luptat şi după 
capitularea de la Şiria. Cel mai mult a re-
zistat cetatea Komárom sub conducerea lui 
Klapka György. Cetatea bine aproviziona-
tă cu arme şi muniţie era apărată de circa 
18.000 de oameni. Semnificativ pentru forţa 
sa este aceea că contemporanii au numit-o 
„Gibraltarul Dunărean”. Eroii apărători ai 
cetăţii Komárom – pe lângă condiţia liberei 
treceri – au predat cetatea doar pe 2 octom-
brie.

Capitularea de la Șiria. „Nu 
mai este speranţă [...] ca să 
putem continua lupta de 
apărare împotriva marilor 
puteri unificate, austriacă 
și rusească”. (Kossuth) 
Priviţi cu atenţie ilustraţia! 
Prin ce momente a trecut 

armata de honvezi?

Haynau (opera unui pictor necunoscut). „E un 
asemenea brici pe care, după folosire, trebuie să-l 
pui cu atenţie înapoi în tocul său” – spuneau des-

pre el colegii săi ofiţeri.
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refugiat în străinătate, în emigraţie. Alţii, temându-se de în-
chisoare, s-au ascuns în ţară, găsindu-şi refugiu la prieteni şi 
cunoscuţi.

rezultatele revoluţiei şi a luptei pentru libertate

Lupta dusă pentru o Ungarie burgheză şi independentă, în 
ciuda înfrângerii militare, nu a fost fără nici un rezultat. Des-
potismul imperial a anulat provizoriu autonomia ţării şi a 
administrat ţara noastră ca o provincie cucerită, dar vechile 
stări, respectiv feudalismul, nu le-a mai putut restabili.

În lupta dusă pentru independenţă şi progres social, ma-
ghiarimea a făurit o adevărată naţiune burgheză.  D e  l a  
luptele împotriva turcilor, pentru prima dată, lupta poporului 
nostru a dobândit o importanţă universală.

Declaraţia lui Haynau la numirea sa: 
„Voi da ordin să fie împuşcaţi toţi ofiţerii 
imperiali şi regali care au fost în serviciul 
revoluţiei[…] şi voi da o pildă întregii Eu-
rope despre cum trebuie asigurată ordinea şi 
liniştea pentru un secol […] Cu conştiinţa 
împăcată împuşc sute de oameni, căci am 
convingerea fermă şi este singurul mod de a 
da o pildă de avertizare pentru toate viitoa-
rele revoluţii.”

Enumerăm cauzele interne şi externe ale în-
frângerii luptei pentru libertate. Cu ajutorul nu-
merelor de rând sistematizaţi cauzele!

Cauze interne Cauze externe

1.  Epuizarea materială a ţării.
2.  Situaţia internaţională nefavorabilă.
3.  Intervenţia ţaristă.
4.  Greşeli ale conducerii militare.
5.  Nerezolvarea chestiunii naţionalităţilor.
6.  În Europa şi în alte părţi ale Imperiului Habs-

burgic au fost deja înfrânte revoluţiile.
7.  Activitatea pacifiştilor.
8.  Puterea net superioară a advesarilor.

1.  Folosind schiţa, precizaţi scurta istorie a 
înfrângerii luptei pentru libertate!

2.  Întregiţi schiţa! În ciuda înfrângerii, care 
au fost reuşitele durabile ale revoluţiei?

Cei 13 martiri de la Arad. Pornind de sus și din colţul din stânga: Knezich 
Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Láhner Györ-
gy, Poeltenberg Ernő, contele Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, 
contele Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, 

Lázár Vilmos

Înfrângerea luptei pentru libertate
campania de primăvară

Franz Joseph cere încercare de mobilizare
şi primeşte ajutor a rezervelor,

de la ţar atacul lui Haynau plan de concentrare
şi al trupelor ţariste a armatelor de honvezi

pierderea bătăliei de la Timişoara
demisia lui Kossuth putere deplină pentru Görgei

capitularea de la Şiria 13 august 1849
↓

Teroarea lui Haynau Arad, 6 octombrie 1849
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Tema privitoare la începuturile îmburghezirii în Ungaria a fost prezentată 
o parte în lecţiile privitoare la epoca reformelor şi precedentele sale, iar 
cealaltă parte în lecţiile legate de revoluţie şi lupta pentru independenţă. 

a) epoCa reformelor şi preCedentele ei

Capitolul referitor la epoca reformelor şi precedentele ei a prezentat eve-
nimentele cele mai importante ale perioadei dintre 1800–1848 din istoria 
Ungariei. În ţara noastră, această epocă este perioada lichidării feudalis-
mului în care cerinţele pentru înfiinţarea unei noi societăţi burgheze au 
fost pronunţate de către individualităţi distincte şi grupuri progresiste.

1. Perioada de aproape 50 de ani se poate împărţi în mai multe epoci 
istorice mai mici. Plasaţi în timp aceste epoci! Vă ajută tabelul cro-
nologic al manualului (de la sfârşit)
a) Epoca războaielor napoleoniene.
b) Széchenyi  ca şi iniţiator al reformelor.
c) Ies în evidenţă ideile lui Kossuth.
d) Apar noi forţe politice.

2. În epoca reformelor, reformatorii şi conservatorii au stat faţă în faţă 
unii cu alţii.
a) Cine a făcut parte dintre conservatori şi care a fost forţa lor prin-

cipală?
b) Cine a făcut parte dintre reformişti? Ce anume i-a stimulat?
c) Care factori au îngreunat lupta reformatorilor? De ce numai încet 

au reuşit să îşi atingă scopurile?

3. În perioada epocii reformelor temele principale de dezbatere au fost 
chestiunea limbii, purtarea sarcinilor publice şi răscumpărarea pe ve-
cie.
a) Care a fost esenţa chestiunii limbii? Ce succese s-a reuşit să se 

obţină în chestiunea limbii?
b) Ce anume s-a înţeles în această epocă prin purtarea comună a sar-

cinilor publice? Ce s-a reuşit să se obţină în această chestiune?
c) Din punctul de vedere al lichidării feudalismului, de ce a fost de 

o importanţă covârşitoare răscumpărarea pe vecie? Ce consecinţe 
au decurs de aici?

4. Cei mai mari fruntaşi ai epocii reformelor au fost Széchenyi şi Kos-
suth.
a) Ce idei asemănătoare au avut?
b) În ce chestiuni s-au distanţat unul de altul? De ce?
c) În care deceniu se leagă cele mai multe iniţiative de numele lui 

Széchenyi şi în care deceniu de numele lui Kossuth?

5. În această perioadă, s-a dezvoltat într-o uriaşă măsură, atât cultura 
maghiară, cât şi cultura naţionalităţilor
a) Cine şi cum au favorizat dezvoltarea culturii şi a conştiinţei naţi-

onale?
b) Enumeraţi-i pe fruntaşii culturii maghiare din epoca reformelor! 

Clasificaţi-i în funcţie de ramura culturală în care au creat mult, 
respectiv în cadrul ştiinţelor în care şi-au atins ţelurile!

c) Ce linii comune prezintă dezvoltarea poporului maghiar cu cea a 
naţionalităţilor?

d) Pe harta de mai jos, precizaţi ce naţionalităţi indică fiecare literă 
(litere diferite îi indică pe slovaci, croaţi, germani, ruteni, sârbi şi 
români)!

R E C A P I TU L A R E

a
b

c

d

c

f

c g

La ce vă gândiţi când vedeţi
cele două poze?
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b) revoluţia şi lupta pentru libertate

1. În Ungaria la 1848–1849 s-a desfăşurat o revoluţie burgheză şi o 
luptă pentru libertate care a apărat cuceririle acesteia. Cu ajutorul 
axei timpului, sistematizaţi cele mai importante evenimente ale ce-
lor 2 ani!

a) Ultima dietă a stărilor.
b) Luna derulării revoluţiei.
c) Atunci (în această lună) s-au împlinit revendicările revoluţiei.
d) Atunci revoluţia devine luptă pentru libertate.
e) În această lună, Curtea declanşează împotriva Ungariei al doilea 

a t a c .
f) Aceste luni sunt martorii contraatacului glorios al armatei ma-

ghiare.
g) Perioada înfrângerii luptei pentru  libertate.

2. În primăvara lui 1848, revoluţiile au izbucnit în Europa consolidân-
du-se una pe cealaltă. Sub influenţa lor, s-au grăbit evenimentele 
în Imperiul Habsburgic şi în ţara noastră. Conservatorii şi Curtea 
imperială s-au retras. Fidelii progresului, în doar o lună şi jumătate, 
au obţinut tot pentru ceea ce luptaseră în zadar timp de două decenii 
în epoca reformelor.  
a) Revedeţi evenimentele revoluţionare ale Europei şi stabiliţi care 

consecinţe politice ale cărei revoluţii s-au răsfrânt asupra ţării 
noastre! 

Revoluţii:
Revoluţia din Paris, Revoluţia din Viena, Revoluţia din Buda-

P e s t a
Consecinţe politice:
b) Aceste evenimente au îndemnat Curtea vieneză să aprobe cere-

rile delegaţiei dietale maghiare.
c) Sub impactul revoluţiei, Kossuth şi-a prezentat cererile la Bra-

tislava, pe data de 3 martie. Pe acestea, Camera Inferioară le-a 
a c c e pt a t .

d) Sub impactul revoluţiei şi aristocraţia a acceptat propunerile lui 
Kossuth.

3. Cererile revoluţionare au dobândit valabilitate prin crearea şi ac-
ceptarea legilor din aprilie. Care sunt cele mai importante reuşite 
fundamentate pe aceste legi? Răspundeţi verbal completând afirma-
tiile de mai jos!

  Legile din aprilie au desfiinţat ordinea social-economică ... de 
aproape 800 de ani a ţării noastre care a devenit o piedică pentru 
dezvoltare.

  Au pus bazele unei dezvoltări ... mai rapide.
  Patria noastră a devenit aproape complet o ţară ... 

4 . Curtea vieneză, atunci când evenimentele europene s-au întors în 
favoarea sa, în septembrie 1848, a încercat să nimicească realizări-
le revoluţiei maghiare. A pornit primul atac pe care, după ce l-am 
respins, mai târziu, l-au urmat încă două mari atacuri. Urmăriţi pe 
harta atlasului istoric evenimentele militare şi răspundeţi la între-
bări!

1848 1849 1850

Kossuth Lajos

Széchenyi István
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a) Ce anume a făcut posibil pentru Curte ca să pornească primul 
atac împotriva patriei noastre? Cine a condus acest atac? Unde 
a avut loc bătălia decisivă?

b) Drept consecinţă a căror transformări şi evenimente politice a 
pornit al doilea atac împotriva patriei noastre? Cine a fost con-
ducătorul lui? Care a fost bătălia considerată de el a fi decisivă? 
Care au fost consecinţele politice ale acestei bătălii?

5. În lupta pentru libertate – primăvara lui 1849 – a existat o aseme-
nea etapă  când s-a impus speranţa încheierii cu succes a luptei 
pentru libertate. În această etapă – ca şi rezultat al pregătirii cores-
punzătoare – s-a strâns victorie după victorie. Chiar s-a declarat 
independenţa completă a ţării.
a) Pe baza fragmentului citat mai jos, rezumaţi ce a făcut posibilă 

pornirea contraatacului maghiarilor!
„Dorinţa entuziastă de libertate a maghiarilor, gradată şi de mân-
dria naţională, a crescut din zi în zi şi, raportat la mica populaţie 
de 5 milioane, un număr nemaiauzit de mare de voluntari s-a 
pus la dispoziţia lui Kossuth. Tiparniţa bancară i-a oferit o sur-
să financiară fără limite, iar pe aceste bancnote fiecare maghiar 
le-a acceptat ca şi bani puternici de argint. Fabricile de arme şi 
de tunuri erau în plină funcţionare. Armata nu avea lipsă decât 
de arme, exerciţiu şi conducători buni, iar de toate acestea a 
trebuit să facă rost în numai câteva luni...”

b) Urmăriţi cu ajutorul hărţii din manual evenimentele militare 
glorioase ale campaniei de primăvară şi evaluaţi-le!

c) Prin ce declaraţie politică s-a încheiat campania glorioasă? 
(Când şi unde anume s-a dat!) Ce a conţinut această declaraţie?

6. Când am respins şi al doilea atac, Curtea de la Viena a cerut ajutor 
străin împotriva patriei noastre.
a) Spre cine s-a îndreptat?
b) De ce tocmai de acolo a cerut ajutor?
c) De ce Ungaria nu a putut cere (nu a putut primi) ajutor străin?
d) De ce nu s-a reuşit mobilizarea în continuare a forţelor interne?

7. Reamintiţi evenimentele celui de al treilea atac care s-a dovedit a fi 
decisiv pentru ţara noastră!
a) Cine ne-a atacat?
b) Cine a condus armata austriacă?
c) Unde a avut loc bătălia decisivă?
d) Care a fost consecinţa tristă a pierderii acestei bătălii?

8. Lupta pentru libertate a fost înfrântă de forţele net superioare aus-
triece şi ţariste.  Ca urmare a acestui fapt a început o represiune 
sângeroasă.
a) Cine a dirijat represiunea?
b) Care a fost actul cel mai sângeros şi mai repugnant?
c) Unde anume şi când s-a întâmplat? De ce tocmai în această zi?

9. În ciuda acestui fapt, lupta pentru libertate nu a fost inutilă. De ce? 
Scoateţi în evidenţă cu ajutorul textului din manual răspunsurile 
corespunzătoare!

10. Priviţi Micul Lexicon din manual! Care sunt conceptele ce se leagă 
de această epocă?

11. La paginile 112-113 puteţi vedea statuile din Budapesta ale frun-
taşilor luptei dusă pentru îmburghezire. Ştiţi fiecare statuie unde 
se află? 
Dintre fruntaşii maghiari, pe care l-aţi alege mai degrabă ca şi 
model? De ce?

Deák Ferenc

Petőfi Sándor
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Noul nostru capitol vă duce înapoi în timp, în trecutul apro-
piat, la o distanţă abia de un secol şi vă călăuzeşte prin istoria 
universală a celei de-a doua jumătăţi a veacului al XIX-lea. 

Această perioadă este, în Europa, epoca evoluţiei statelor 
naţionale, în America de Nord, după un groaznic război civil, 
epoca expansiunii rapide a Statelor Unite, iar din punct de 
vedere economic este epoca capitalismului şi a liberei con-
curenţe.

Ca şi consecinţă a acestora, economia şi societatea se re-
grupează. Energiile întreprinzătoare şi creatoare de valori ale 
umanităţii, necunoscute până acum, au pornit o nouă dezvol-
tare tehnică. Noul stat, statul burghez, care a întemeiat o ordi-
ne legală fermă, asigurând şi libertate politică,  a oferit vieţii 
oamenilor pace şi stabilitate. Perioada mai lungă de pace ─ 
„anii fericiţi de pace” ─ chiar şi atunci remediază condiţiile 
de viaţă ale oamenilor, dacă încă nu poate oferi încă pentru 
toată lumea deplina siguranţă a subzistenţei. 

Cum se întâmplă toate acestea? Ce fel de dezvoltare eco-
nomică, ce idei, ce evenimente sociale schimbă istoria acestei 
perioade? Pe acestea toate le prezintă capitolul nostru ca şi 
antecedente directe ale istoriei zilelor noastre.

expansIunea statelor unIte

Din secolul al XIX-lea, cea mai importantă formaţiune statală 
a Americii a fost Statele Unite (SUA). Aici s-au revărsat din 
Europa o mulţime de emigranţi care au cucerit pământuri li-
bere, precum şi noi şi noi teritorii de la indieni. Statele Unite 
şi-au extins foarte rapid frontierele spre vest şi spre sud. 

Au construit liniile de căi ferate. Coloniştii dornici de pă-
mânturi, precum şi societăţile de căi ferate, cu ajutorul arma-
tei, i-au alungat şi i-au eradicat pe băştinaşii indieni care îşi 
apărau cu deznădejde propria lor lume.

Ocuparea teritoriului care s-a întins până la Oceanul Pa-
cific a avut consecinţe dezastruoase asupra indienilor. Circa 
60-70% dintre băştinaşi au fost nimiciţi. Cei care au supra-

În popularea vestului, un rol important l-a ju-
cat, pe lângă dorinţa dobândirii de pământuri,
şi febra căutării de aur care a început în 1848. 
De-a lungul fluviului Colorado, aflat în apro-
pierea oceanului Pacific, s-au găsit uriaşe ză-
căminte de aur, iar acestea i-au atras aici ca un 
magnet pe aventurieri şi pe oamenii dornici de
îmbogăţire. Mulţumită acestui fapt, San Fran-
cisco, care la 1846 avea numai 600 de locu-
itori, în anul 1900 a devenit un nou oraş de 
jumătate de milion de locuitori.

Cu ajutorul hărţii atlasului istoric şi al ma-
nualului, prezentaţi istoria cuceririi părţilor 
de vest.

IV. EPOCA STATELOR NAŢIONALE
   

I N TR O D U C E R E

Recomandăm pentru lectură:
Ordinea lumii care se reînnoieşte. Nouă 

istorie ilustrată. Bp., 1994 (Larousse-
Officina Nova)

Imaginea Europei care se schimbă. Nouă 
istorie ilustrată. Bp., 1994 (Larousse-
Officina Nova)

Imperii şi colonii îndepărtate. Bp., 1994 
(Larousse-Officina Nova)

R. Szabó Jenő: Război civil în America 
de Nord. Istorie ilustrată. Bp., 1976. 
(Móra)

Lukács Lajos: Voiajul garibaldiştilor ma-
ghiari.

Gonda Imre: Bismarck.
Horváth Árpád: Epoci, maşini, inventa-

tori.
Szluka Emil: Lumea maşinilor şi a fabri-

cilor.
Száva István: Magicianul parcului Menlo. 

(Viaţa lui Edison.)

26. RĂZBOI CIVIL ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII DE NORD
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vieţuit au fost colonizaţi în aşa numitele rezervaţii (teritorii 
izolate exclusiv pentru indieni). Aici şi-au putut conserva ve-
chile obiceiuri, dar condiţiile de viaţă au devenit jalnice.

război Civil între nord şi sud

Dezvoltarea economiei statului, cu un teritoriu întins şi cu o 
populaţie sporită s-a accelerat, dar a devenit şi foarte inega-
lă. 

Pe teritoriile din nord, frecvent populate, a început să se 
dezvolte marea industrie capitalistă, angajând salariaţi cu 
zecile de mii. 

În Sud, s-au menţinut plantaţiile lucrate cu sclavi forma-
te în secolele XVII-XVIII. Şi acestea produceau pentru piaţa 
mondială capitalistă, dar împiedicau totodată dezvoltarea 
mai rapidă a Nordului. Mai mult de 3 milioane de sclavi 
negri nu puteau fi luaţi în calcul de către Nord, nici ca forţă de 
muncă ieftină, nici ca şi cumpărători. (Pe lângă aceasta, su-
diştii făceau comerţ mai ales cu Anglia. Producţia principală, 
respectiv cea mai mare parte a bumbacului, era cumpărată de 
către fabricile textile englezeşti.)

Contradicţiile – mai ales din cauza menţinerii sclaviei – 
s-au ascuţit, iar apoi au condus spre o confruntare deschi-
să mai ales atunci când, în anul 1860, candidatul nordicilor, 
Abraham Lincoln, cel care era împoriva menţinerii sclaviei, 
a fost ales preşedinte. (În prealabil, omul sudiştilor a deţinut 
această funcţie). 11 state din sud nu au recunoscut alegerea şi 

„De aceeea decurge lupta pentru Uniune 
pentru ca să menţinem în lume acea formă 
şi acel conţinut al guvernării al cărei scop 
principal este ameliorarea destinului oa-
menilor, acela de a lua de pe umerii tuturor 
acele greutăţi puse artificial […] pentru ca 
fiecăruia să-i oferim un start fără piedică şi 
posibilităţi cinstite în competiţia vieţii”.

(Discursul lui Lincoln în şedinţa Congre-
sului din 4 iulie 1861.)Care este diferenţa dintre război şi război civil?

Abraham Lincoln. „Această naţiune […] își re-
crează libertatea” – a spus el după victoria de 
la Gettysburg, decisivă din punctul de vedere al 

câștigării războiului

Plantaţie de bumbac în sud. Observaţi modul de culegere l bumbacului și modul de transport, respectiv edificiile agricole ale 
plantaţiei!
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au ieşit din Uniune, iar ca răspuns nordicii i-au declarat „re-
beli”. Statele Unite s-au rupt în două şi a izbucnit războiul 
civil (1861–1865).

nord şi sud: sCopuri şi raporturi de forţă

Nordul şi Sudul au ajuns să se confrunte nu numai pentru for-
ţa de muncă a negrilor: sclavi pe plantaţiile din sud sau forţă 
de muncă ieftină în industria din nord.

Faţă de aceasta, o chestiune mult mai importană era 
după interesele cui vor fi conduse ulterior Statele Unite.

Răspundeţi la întrebările comparative de mai 
jos.

Sud Nord
Cine este proprietarul În proprietatea cui
pământului? sunt fabricile?
Cine lucrează Cine lucra în ele?
pe plantaţie? 
De ce sudiştii erau De ce era în interesul
interesaţi să menţină nordicilor să
sclavia? desfiinţeze sclavia?

Fabrică în Nord. Pagina de titlu 
a unui ziar săptămânal ame-
rican.  Ce fel de caracteris-
tici ale fabricii recunoașteţi în 
poză? Cu cât mai multe cunoș-
tinţe de specialitate presupune 
munca de fabrică faţă de cea 
derulată pe plantaţie? Puteau 
fi instruiţi pentru munca de 
fabrică sclavii eliberaţi?  Ce 
fel de produse recunoașteţi în 

imagine?
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derularea războiului Civil

La început, Sudul sclavagist, mai bine organizat din punct de 
vedere militar, s-a impus. Trupele sale s-au apropiat chiar şi 
de capitală, de Washington. După o apărare cu succes, respec-
tiv câteva înfrângeri mai mici şi trecătoare, nordicii au ajuns 
în avantaj. 

În consolidarea nordicilor, un rol l-a jucat şi faptul că pre-
şedintele Lincoln (din 1 ianuarie 1863) i-a eliberat pe sclavii 
care locuiau pe teritoriile statelor răzvrătite. Sub impactul 
acestei decizii, sclavii au fugit în masă spre nord şi s-au înro-
lat în armată. 

În cadrul războiului, o întorsătură decisivă a avut-o bătălia 
de la Gettysburg (19 noiembrie 1863) unde, după o bătălie 
de trei zile, au fost măcinate forţele principale ale Sudului 
atacator.

Ca urmare a acestui fapt, iniţiativa a trecut în mâna Nordu-
lui. Trupele sale de cavalerie au prădat teritoriile din sud. Au 
ocupat capitala sudistă, iar în anul 1865 războiul civil s-a 
încheiat cu victoria nordiştilor. 

Prin aceasta, unitatea Statelor Unite s-a consolidat şi ţinu-
turile industrializate din nord au determinat calea ulterioară 
de dezvoltare. 

statele unite devin putere mondială

După războiul civil, în cadrul acestei ţări bogate în  materii 
prime, dezvoltarea economică s-a accelerat brusc. 

Ca urmare a eliberării sclavilor şi a imigraţiei, ţara a dispus 
de o numeroasă forţă de muncă liberă. În fabricile lor, înre-
prinzătorii americani au adoptat cea mai modernă tehnică.

Fiecare industriaş s-a preocupat să îşi sporească producţia, 
să-şi procure consumatori şi să-şi elimine de pe piaţă concu-
renţa. S-au populat şi teritoriile vestice care, mai devreme, 
erau locuite mai puţin. Aceasta a crescut piaţa internă. 

Raporturi militare de forţe: La începutul 
războiului civil, puterea militară a Statelor 
Unite era mică, având în total 26. 000 de 
soldaţi, iar ofiţerii proveneau mai ales din 
rândul sudiştilor. La început, grosul armatei, 
atât în Sud, cât şi în Nord, era recrutat din 
rândul voluntarilor. Serviciul militar obliga-
toriu a fost introdus de către sudişti în anul 
1862, iar în nord în anul 1863.

Ce efect a avut aceasta în perioada de în-
ceput a războiului?

Ce contradicţii au mai putut fi între nordici şi 
sudici? Gândiţi-vă de pildă la ce avantaje vamale 
sunt pentru o ţară agricolă şi ce avantaje pentru 
o ţară industrială!

Căutaţi, din care ţări ale Europei au sosit cei 
mai mulţi emigranţi în Statele Unite, în decursul 
veacului al XIX-lea!

23 de state

9 milioane de locuitori

5,5 milioane de albi
3,5 milioane de

locuitori
de culoare

22 milioane de locuitori

11 state

Raporturi de forţe între Nord și Sud

Ruinele capitalei sudului (Richmond) (fotografii de 
epocă)
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Ca şi consecinţă a dezvoltării industriale rapide şi a ex-
tinderii teritoriale, la finele secolului XIX, SUA a devenit 
deja o putere mondială. Pe planul producţiei industriale, a 
ajuns pe primul loc în lume. Ea s-a interpus chiar şi între pu-
terile coloniale.

mişCarea munCitoreasCă ameriCană

În paralel cu dezvoltarea industrială, s-a format şi s-a conso-
lidat muncitorimea americană. Muncitorii americani aveau o 
situaţie mai bună decât cea a europenilor. Era o mare nevoie 
de mână de lucru, iar salariile muncitorilor erau cu mult mai 
mari. Aici însă, ziua de lucru era mai lungă,  iar ritmul de 
muncă mai intens decât în Europa. De aceea, din când în 
când, ţara a fost străbătută de valuri puternice de grevă. 

În anul 1886, muncitorii americani au anunţat grevă ge-
nerală în Statele Unite pentru introducerea zilei de lucru de 
8 ore. La începutul lui mai, la Chicago [şicago] a izbucnit o 
confruntare sângeroasă între muncitori şi poliţie. În amintirea 
acestor evenimente, în urma evenimentelor de la Chicago, 
ziua de 1 mai a devenit ziua muncitorilor şi a muncii.

Modificarea ierarhiei ţărilor industriale între anii 
1860–1900

1860 1880 1900
Anglia
Franţa
S U A
Germania

Anglia
S U A
Germania
Franţa

S U A
Germania
Anglia
Franţa

Studiaţi tabelul. Explicaţi de ce SUA a de-
vansat în cadrul producţiei industriale, într-
un timp atât  de scurt, ţările industrializate 
mai devreme!

Este caracteristic pentru dezvoltarea tehnică 
faptul că, în vreme ce între anii 1790-1800, 
au fost înregistrate în decurs de 10 ani 276 
de brevete de invenţie, cu 50 de ani mai 
târziu – între 1840–1850 – erau deja 6.480 
de brevete, iar între 1890-1900 s-a anunţat 
suma rotundă de 235.000 de brevete.

Imigranţii: Ţara care s-a dezvoltat foarte 
rapid a acceptat din Europa milioane de emi-
granţi. Biletul de vapor al unui emigrant, de 
la Hamburg la New York, pe punţile aglo-
merate de jos, costa doar 7 dolari. 

De ce a fost importantă pentru America 
această masă uriaşă de imigranţi?

1.  De ce a fost diferită evoluţia dintre Nord şi 
Sud?

2.  De ce a învins Nordul în războiul civil?

3.  Ce consecinţe a avut victoria Nordului?

Imigranţii sosiţi în portul 
New York așteaptă să fie 

luaţi în evidenţă

Război civil în Statele Unite
formarea SUA

	 
industrializarea agricultură sclavagistă

capitaliştilor în Nord în Sud

opoziţia Nord-Sud


război civil


victoria Nordului


accelerarea dezvoltării burgheze


America cea mai dezvoltată ţară industrială

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   118 6/11/09   10:22:10



Epoca statelor naţionale 119

înCeputul unităţii germane şi italiene

Revoluţiile burgheze de la 1848 care au lichidat feudalismul 
în teritoriile Europei Centrale şi de Sud au creat cele mai im-
portante premise ale dezvoltării capitaliste. Au rămas datoare 
însă cu crearea unei alte condiţii de dezvoltare. Nu s-a reuşit 
înfiinţarea Italiei unitare şi a Germaniei unitare. 

O duzină de state italiene şi mai mult de treizeci de state 
germane (stătuleţe) aveau şi pe mai departe suveran autonom, 
monedă separată, teritoriu vamal propriu – care nu era des-
chis în acelaşi mod pentru toată lumea – legi comerciale şi 
industriale proprii.

Toate acestea au frânat în mod hotărâtor dezvoltarea 
capitalistă. De aceea, atât germanii, cât şi italienii s-au stră-
duit să înfiinţeze state naţionale burgheze unitare. 

formarea unităţii italiene

Mai întâi s-a realizat unitatea italiană. 
Poporul italian deja din 1848–1849 s-a opus cu vehemenţă 

Imperiului Habsburgic care, după înfrângerea revoluţiilor, a 

Franţa lui Napoleon al III-lea: Înfiinţarea 
unităţii italiene a depins, pe lângă Austria şi 
Prusia, şi de Franţa. În acest răstimp, Fran-
ţa era deja din nou o importantă putere eu-
ropeană. Suveranul ei, Napoleon al III-lea 
(fiul unuia din fraţii lui Napoleon) care a 
fost încoronat împărat în anul 1852, s-a im-
plicat eficace în politica europeană. 
În interesul Franţei i-a ajutat la înce-
put pe italieni împotriva austriecilor, 
iar mai târziu a încercat să oprească 
înfiinţarea unităţii germane.

„Italia este doar o concepţie geografică” – a 
spus Metternich. Ce anume reprezintă această 
idee?

Studiaţi harta! De ce au fost nefavorabile pen-
tru italieni şi germani frontierele politice ale epo-
cii?

De ce nu au reuşit revoluţiile de la 1848 să 
schimbe această situaţie nefavorabilă?

27. SCHIMBĂRI PE HARTA EUROPEI. NOI STATE NAŢIONALE:
ITALIA ŞI GERMANIA

M a r e a 
N o r d u l u i

M
a r

ea
 

N
ea

g
r ă

M
a r e a

B a l t
i c

ă

M a r e
a

M
e d i t e r a n ă

M
a

r e a
A d r i a t i c

ă

Frontiera Austriei (Im-
periul Habsburgic)

Frontiera Federaţiei 
Germane (1864)

Hotarul Prusiei

Frontierele stătuleţelor 
italiene și germane

Teritorii locuite de ger-
mani

Teritorii locuite de ita-
lieni

Europa Centrală divizată la 1848
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luat sub conducerea sa mai multe teritorii italiene – cea mai 
mare parte din nordul Italiei (Milano, Veneţia). Eliberarea 
acestor teritorii a devenit tot mai mult o chestiune naţională.

Acest fapt l-a exploatat unul din suveranii italieni, regele 
Piemontului, care în anul 1859, cu ajutorul împăratului fran-
cez Napoleon III, a pornit război împotriva austriecilor.  
Trupele franco-piemonteze au obţinut victoria. Ele i-au alun-
gat pe austrieci din majoritatea teritoriilor ocupate. Provincii-
le eliberate, dar şi alte state italiene s-au alăturat Regatului 
Sardo-Piemontez. 

Încheierea unificării se leagă de numele lui Garibaldi.  
În anul 1860, cu un număr de 1000 de voluntari îmbrăcaţi în 
cămăşi roşii – între ei mulţi maghiari – a debarcat pe insula 
Sicilia, care aparţinea de Regatul Neapole, şi a eliberat toată 
Italia de Sud. Nu a păstrat însă puterea pentru sine, ci a pre-
dat-o regelui piemontez care, în anul 1860, a fost ales suvera-
nul Italiei unificate. 

Ca şi act de încheiere a unităţii ţării, trupele italiene au in-
trat în Roma (1870) care, până atunci, era sub domnia Papei 
ce se bucura de sprijinul împăratului francez. Ca urmare a 
acestui fapt, Italia unificată, prin teritoriul, numărul de locui-
tori şi prin industria sa crescândă, s-a ridicat treptat în rândul 
celor mai importante state ale Europei. 

Crearea unităţii germane – înfrângerea austriei

Populaţia diferitelor state germane, deja în timpul revoluţiilor 
de la 1848, a încercat să creeze Germania unificată. Aceasta 
nu s-a realizat atunci, dar unitatea a rămas şi pe mai departe 
chestiunea centrală a poporului şi a politicii germane. Astfel, 
cei mai importanţi doi suverani germani, împăratul Austriei
(Franz Joseph I) şi regele Prusiei (Wilhelm I) şi-au afirmat 
ca şi ţel să înfiinţeze, sub propria lor conducere, imperiul ger-
man unitar, iar principatele germane mai mici să se plaseze 
sub conducerea lor.  

Formarea Crucii Roşii Internaţionale: 
Cea mai importantă bătălie dintre austrieci 
şi piemontezi a fost confruntarea de lângă 
Solferino. Importanţa sa e dată nu numai de 
aceea că armata austriacă a fost condusă de 
însuşi împăratul Franz Joseph, care a fost 
înfrânt, ci şi pentru că s-a mai petrecut şi 
un alt eveniment remarcabil. Henri Dunant 
care a străbătut câmpul de luptă – văzând 
mulţimea de răniţi fără îngrijire – a decis 
că înfiinţează o societate umanitară numită 
Crucea Roşie. În zilele noastre, aceasta este 
cea mai cunoscută şi mai importantă organi-
zaţie umanitară internaţională.

Revoluţiile de la 1848 au încercat să înfiinţe-
ze unitatea germană printr-o organizare de jos. 
Bismarck a reuşit aceasta printr-o unificare „de 
sus”. Analizaţi! În ce măsură se aseamănă şi în 
ce măsură se diferenţiază una de alta cele două 
feluri de unităţi germane?

Comparaţi cu ajutorul hărţii istorice teritoriul 
Regatului Sard-Piemontez cu cel al Regatului 
Italian unificat. Aproximativ de câte ori este mai 
mare cel din urmă faţă de cel dintâi?

Debarcarea în Sicilia a 
„Cămășilor roșii”, voluntarii 
lui Garibaldi, pe data de 11 

mai 1860.
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Între cei doi a decis forţa armelor. În anul 1866, au pornit 
război unul împotriva celuilalt în care armata prusacă, ime-
diat la începutul războiului – la Königgrätz - a distrus armata 
principală austriacă. Ca urmare a acestui fapt, au îngenun-
cheat şi armatele suveranilor statelor germane mai mici, aliaţi 
cu austriecii. Astfel, prusacii au dobândit rolul conducător 
între statele germane.

înfiinţarea imperiului german – înfrângerea franţei

Ca urmare a înfrângerii Austriei, împăratul francez Napoleon 
al III-lea s-a ridicat împotriva unităţii germane. El a vrut să 
împiedice ca în vecinătatea sa să se înfiinţeze un stat german 

Comparaţi, cu ajutorul atlasului istoric, terito-
riul Prusiei şi al Imperiului German!

M
a r e a

N o r d u l u i

M a r e a
B a l t i c ă

REGATUL
              DANEZ

REGATUL 
SUEDEZ

BELGIA

BADEN

WÜRTENBERG

PFALZ
TURINGIA

ELVEŢIA

FRANŢA

R U S I A

Berlin

Berlin

O L A N

D
A

P
R

U
S

I
A

Sedan Königgrätz

Praga

Viena

Strasbourg

Strasbourg

C E H
I A

BAVARIA

MONARHIA
AUSTRO-
UNGARĂ

Imperiul German la 1871

Prusia la 1861

Teritoriile anexate Prusiei la 1866

Teritoriile afiliate Prusiei la 1866

Statele sud-germane aderate la 1871 

Alsacia și Lotaringia

AUSTRIA

Praga

Frontiera sudică a Germaniei în 1866

Frontiera Confederaţiei Germane la 
1864 (Imperiul Romano-German de 
odinioară) (pe harta mică)

 Formarea unităţii germane

Ducele Otto von Bismarck (1815–1898) care a 
avut un rol decisiv în înfiinţarea unităţii germane. 
Iniţial a fost premier prusac, apoi conducătorul 
guvernului Germaniei unificate (cancelar). A con-
siderat că „marile chestiuni ale epocii nu pot fi de-
cise cu vorba și cu decizia majorităţii, ci cu sânge 
și cu fier.” Din cauza acestei fraze și a fermităţii 
sale, el a fost numit „Cancelarul de Fier”. Expli-

caţi declaraţiile lui Bismarck!

După bătălia de la Königgrätz, suveranul prusac îl 
felicită pe moștenitorul tronului. În cadrul războa-
ielor europene, aici s-au folosit pentru prima dată 
(prusacii) puștile care se încărcau pe dinapoi. 

De ce sunt aceste puști mai performante?
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puternic. De aceea, în anul 1870, a declarat război Prusiei. 
Acesta însă a adus victoria rapidă a armatei prusace. Armata 
franceză a fost înfrântă, iar după victorie suveranii germani 
l-au ales pe regele prusac ca împărat al Germaniei unitare (18 
ianuarie 1871). 

Odată cu înfiinţarea unităţii germane, în locul Prusiei, care 
şi înainte era o mare putere, a apărut în centrul Europei o 
putere şi mai mare, Imperiul German.

Germania imperială nu a devenit una din cele mai puterni-
ce ţări ale Europei doar prin mărimea teritoriului, prin numă-
rul de locuitori şi prin forţa sa militară, ci şi prin puterea sa 
economică în creştere tot mai mare.  

Graţie uriaşei despăgubiri de război luată de la francezi (5 
miliarde franci aur), în economia germană s-a revărsat un ca-
pital uriaş. Formarea marii pieţi unitare,  a v a n s u l  industriei 
de război, febra construirii de căi ferate şi vapoare au grăbit 
deopotrivă dezvoltarea industriei. Producţia industrială ger-
mană treptat a ajuns-o din urmă şi a depăşit-o întâi pe cea a 
Franţei, iar apoi, la întretăierea secolelor, şi producţia indus-
trială din Anglia. 

Comuna din Paris: În primele 6 săptămâni 
ale războiului franco-prusac, aceştia din 
urmă au înconjurat şi au constrâns o parte 
importantă a trupelor franceze să se predea, 
capturându-l chiar şi pe Napoleon al III-lea 
(septembrie 1870). 

Ca urmare a înfrângerii, poporul francez 
a proclamat republica. S-a format un nou 
guvern burghez care, în final, încheind pa-
cea, a cedat germanilor două provincii ale 
ţării (Alsacia şi Lotaringia) şi a plătit o mare 
despăgubire de război. 

Tot în acest răstimp, a luat naştere Co-
muna din Paris. Locuitorii capitalei s-au 
revoltat contra guvernului care a tratat cu 
germanii şi, timp de 72 de zile, a condus Pa-
risul prin intermediul unui consiliu comunal 
format din mici burghezi şi muncitori. 

Noul guvern burghez, după încheierea 
păcii, a înfrânt Comuna (cu ajutorul trupe-
lor prusace ce ocupaseră împrejurimile Pa-
risului), întrucât nu a acceptat ca pe lângă el 
să mai existe în Franţa şi o altă autoritate, 
care să poarte în sine germenele dictaturii.  
În luptele sângeroase de stradă au căzut mai 
mult de 20.000 de oameni.

1.  De ce a rămas o problemă importantă uni-
tatea germană şi italiană, chiar şi după în-
frângerea revoluţiei de la 1848?

2.  Ce înţelegem prin stat naţional?

3.  Explicaţi ce înţelegem prin unitate făcută 
de sus?

4.  Cum anume a schimbat raportul de forţe 
formarea unităţii italiene şi a celei germa-
ne?

5.  Indicaţi conexiunile din cadrul schiţei!

Proclamarea Imperiului German în Sala Oglinzi-
lor din palatul Versailles. În mijlocul imaginii este 
Bismarck care tocmai și-a încheiat citirea docu-
mentului. La dreapta lui este Moltke, șeful marelui 
major. Pe platformă este împăratul Wilhelm, iar în 
spatele lui, moștenitorul tronului Potrivit imagi-
nii, în care ţară europeană a fost proclamată naș-

terea Germaniei unitare?

Unitatea italiană şi germană
Problemele nerezolvate la 1848

state naţionale

unitatea italiană unitatea germană

războaie

regatul italian Imperiul German

unitate făcută de sus

autoritate nouă, autoritate mondială foarte 
puternică puternică
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deCăderea imperiului otoman în balCani

Nu numai în Europa Centrală, dar şi în Peninsula Balcanică 
s-au întâmplat schimbări semnificative în anii 60-70 ai vea-
cului al XIX-lea. Imperiul Otoman, după ce a fost izgonit 
din Ungaria, a suferit înfrângeri şi în alte războaie cu impe-
riul ţarist. Văzându-i slăbiciunea,  popoarele balcanice,  pe  
care Imperiul Otoman le-a cucerit cu 400 de ani mai devreme, 
au început lupta pentru a-şi redobândi libertatea.  „Ches-
tiunea Balcanilor” a devenit o problemă europeană, a cărei 
temă principală era apartenenţa popoarelor balcanice (şi teri-
toriile lor), respectiv independenţa lor. În timp ce imperiile 
austriac şi ţarist, deopotrivă, au pus ochii pe teritoriile 
balcanice, popoarele care locuiau acolo s-au străduit să înfi-
inţeze propriile lor state  naţionale.

Marile puteri europene s-au îngrijorat mai ales din cauza 
extinderii Rusiei în Balcani. Imperiul rus, care s-a extins ex-
trem de rapid, ar fi dorit să ajungă, prin ocuparea teritoriilor 
otomane, la Marea Mediterană şi să-şi supună în acelaşi timp 
şi Balcanii. 

lupta pentru lIbertate
a popoarelor din balCani: greCia

Slăbirea grabnică a Imperiului Otoman au remarcat-o întâi de 
toate grecii, aceasta încă de la începutul secolului. La 1821, 
grecii au delcanşat o revoltă contra stăpânirii otomane pe  
care turcii au încercat să o înăbuşească în sânge. De la înce-
put, lupta lor pentru libertate s-a bucurat de simpatia opiniei 
publice europene. Mai târziu, când interesele marilor puteri 
au cerut-o, englezii, francezii şi ruşii, s-au ridicat împotri-
va puterii sultanului printr-o acţiune armată comună. Astfel, 
Grecia, la 1830, şi-a redobândit independenţa şi s-a putut 
dezvolta ca stat naţional. 

Războiul Crimeii: Atunci când a început 
războiul în anul 1853 între imperiul ţarist 
şi cel al otomanilor, din cauza ocupării ruse 
a Munteniei şi a Moldovei, până atunci sub 
autoritate otomană, Anglia şi Franţa, care 
s-au opus înaintării ruse, s-au grăbit în aju-
torul Turciei. După înfrângerea flotei ruse, 
imperiul ţarist a fost înfrânt în războiul Cri-
meii, care a fost foarte sângeros şi a durat 3 
ani. În război au căzut aproape 300.000 de 
ruşi, dar şi pierderile francezilor şi mai ales 
ale englezilor au fost semnificative. Rusia a 
fost foarte umilită, întrucât a fost înfrântă pe 
propriul ei teritoriu. Ţarul Nicolae I, care a 
strivit lupta de libertate maghiară, a murit în 
timpul războiului Crimeii.

Puterea opiniei publice: Alăturarea guver-
nului englez la lupta pentru libertate a greci-
lor nu s-a datorat numai interselor politice, 
ci şi susţinerii şi simpatiei poporului englez 
faţă de lupta pentru libertate a grecilor. (De 
pildă, voluntari englezi au pornit în ajutorul 
grecilor şi au luat parte la lupta lor pentru 
libertate.)

28. SCHIMBĂRI PE HARTA EUROPEI: STATE NAŢIONALE
ÎN LOCUL IMPERIULUI OTOMAN ÎN DECLIN

Imagine din războiul Crimeii. Fortificaţiile de la Sevastopol

Agonia Greciei. Delacroix care zugrăvea alegoric 
lupta pentru libertate dusă împotriva dominaţiei 
otomane, a devenit unul din cei mai celebri pic-
tori ai veacului al XIX-lea datorită picturilor sale cu 
temă istorică.  Ce simţăminte a vrut să trezească 
pictura lui Delacroix și ce anume a vrut ea să scoa-

tă în evidenţă?
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dobândirea independenţei de Către românia,
serbia şi bulgaria

Decăderea Imperiului Otoman a continuat cu luptele pentru 
libertate ale celorlalte popoare din Balcani. 

În cele două principate româneşti, Muntenia şi Moldova,  
mai întâi au ajuns pe tron domni pământeni, iar mai târziu 
(1859) cele două principate s-au unit şi s-a înfiinţat Ro-
mânia. Noul stat a rămas nominal ca şi parte a Imperiului 
Otoman. Plătea tribut Porţii, dar o bună parte din problemele 
sale le-a rezolvat deja în manieră proprie (până la 1881 a fost 
principat, apoi monarhie constituţională cu un rege provenit 
dintr-o casă domnitoare germană).

 Ca rezultat al luptelor sale de decenii, în Serbia, în anul 
1833, numai în şase oraşe a mai rămas garnizoană otomană, 
în 1867 însă, la presiunea marilor puteri, Turcia şi-a retras 
trupele şi din aceste oraşe. 

Situaţia Bulgariei a fost îngreunată de faptul că aparţinea 
de teritoriile interne ale Imperiului Otoman, astfel revoltele 
sale, în ciuda uriaşelor jertfe de sânge, nu au dus la început 
la vreun rezultat. Poporul bulgar însă nu a renunţat la luptă. 
S-a bătut mai departe şi, cu toate că a suferit o înfrângere în 
revolta din septembrie 1875, apoi şi în cea din aprilie anul ur-
mător, răscoala şi represiunea neîndurătoare care i-au urmat a 
atras atenţia asupra luptei sale eroice. (În aceste bătălii, a avut 
o moarte eroică Hristo Botev – „Petőfi al bulgarilor”.)

În Serbia, imediat la începutul secolului al 
XIX-lea, în anul 1804, a început o revoltă 
împotriva turcilor sub conducerea lui Ka-
ragheorghe (Gheorghe cel Negru) care, 
după multe decenii de luptă, a învins. După 
aceasta, ţara nu a mai fost decât nominal sub 
autoritatea sultanului.

Dunărea, rută internaţională: Pentru uni-
tatea românească, care s-a întâmplat în anul 
1859, un rol important l-a jucat Conferin-
ţa de la Paris din 1856. Partea interesantă 
a acesteia este aceea că Dunărea a fost de-
clarată rută de navigaţie internaţională, fi-
ecărei naţiuni trebuind să i se asigure libera 
navigaţie. Aceasta era atunci împotriva Ru-
siei. De ce?

Studiaţi harta manualului! Stabiliţi până unde 
s-a extins frontiera nordică a Turciei la începutul 
secolului XIX şi până unde anume la finele seco-
lului al XIX-lea!

Ce anume doresc să indice pe hartă cele două 
săgeţi care se îndreaptă în jos, dinspre imperiul 
austro-ungar, respectiv dinspre imperiul ţarist?

Enumeraţi care popoare au trăit pe acest teri-
toriu 400 de ani sub dominaţie otomană!

Teritorii primite de Serbia (la 1913)

Teritorii primite de Bulgaria (la 1913)

Teritorii primite de Grecia (la 1913)

Frontierele Imperiului Otoman înaintea războaielor de eliberare

Frontierele Turciei după războaiele de eliberare
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Peninsula Balcanică în secolul al XIX-lea 
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intervenţia marilor puteri în reglementarea
chestIunII balcanIlor

Eliberarea popoarelor balcanice de sub dominaţia otoma-
nă s-a produs ca urmare a  războiului ruso-turc dintre anii 
1877-1878. Trupele ruse au înaintat adânc în Peninsula Bal-
canică, iar în urma unui şir de victorii au ajuns deja în apropi-
erea capitalei otomane. Turcia a fost obligată să încheie pace, 
prin intermediul căreia influenţa rusă a sporit foarte mult 
în Balcani (pacea de la San Stefano). 

Aceasta a obligat la noi paşi marile puteri invidioase pe 
extinderea ţaristă. În 1878, congresul marilor puteri de la 
Berlin a constrâns la o nouă reorganizare a Balcanilor.  
Acesta a asigurat independenţa României, Serbiei, Muntene-
grului şi Bulgariei în parte şi, totodată, în interesul slăbirii 
influenţei ruse a făcut posibil pentru monarhia Austro-Un-
gară să atragă sub controlul ei Bosnia şi Herţegovina,  t e -
ritorii eliberate de sub dominaţia otomană. 

Problema Balcanilor părea astfel că se aranjează. Grecia, 
România, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, iar în final, Albania 
au devenit state naţionale independente. Din cauza disputelor 
teritoriale însă, ele au ajuns de mai multe ori în război una 
cu cealaltă, în vreme ce Monarhia Austro-Ungară şi Rusia 
Ţaristă s-au străduit deopotrivă să-şi consolideze influenţa în 
Balcani. Ceea ce ameninţa cu noi războaie. 

Din cauza contradicţiilor de interese dintre Rusia şi Aus-
tro-Ungaria şi din cauza conflictelor naţionale locale, Balca-
nii au devenit „butoiul cu pulbere al Europei”.

Războiul ruso-turc: În anul 1877, Rusia 
ţaristă a declarat război Turciei, dorind să 
aducă Balcanii sub propria ei influenţă şi să 
obţină şi controlul asupra strâmtorilor care 
asigurau ieşirea la Marea Neagră. 

Trupele ruse, care au sprijinit luptele 
pentru libertate ale popoarelor din Balcani, 
au înaintat în peninsulă. La început, au îna-
intat încet deoarece turcii se apărau cu tă-
rie. Lupte aprige s-au derulat pe drumul 
care traversa munţii Balcani, la pasul Sipka,  
apoi la fortăreaţa Plevna, pe care turcii au 
apărat-o luni de zile. După acestea, opoziţia 
otomană s-a prăbuşit, iar ruşii au ajuns cu 
rapiditate la suburbiile Constantinopolului. 
Marile puteri europene au salvat însă Im-
periul Otoman. Flota engleză a intervenit la 
Bosfor. Armata rusă nu şi-a putut încununa 
astfel victoriile dobândite cu preţul a mari 
sacrificii.

Vedeţi în atlasul istoric cele două strâm-
tori!

1.  Cu ajutorul hărţii atlasului istoric, stabiliţi care ţară balcanică când anume şi-a câştigat independenţa?
2.  Care stat, cum anume şi ca urmare a căror lupte a luat fiinţă?
3.  Interesele contradictorii ale căror mari puteri s-au intersectat una cu alta în Balcani? De ce s-au aliat marile 

puteri, chiar şi de două ori, împotriva Rusiei (la 1853 şi 1878)?
4.  Sistematizaţi! Care puteri au câştigat şi care au pierdut pe parcursul războaielor balcanice?

Lupte în trecătorile munţilor Balcani

Caricatură legată de împărţirea Balcanilor. Franz 
Joseph culege, asemenea fructelor coapte, Bos-
nia și Herţegovina. Copilul care plânge întruchi-

pează Serbia.
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perIoada de pace a europeI

Ca urmare a formării statelor naţionale şi a reglementării 
chestiunii balcanice a început în Europa o perioadă de pace 
mai îndelungată. Nu au fost războaie mai mari pe continent şi 
s-a încheiat epoca revoluţiilor. Toate acestea au creat condiţii 
favorabile pentru democratizarea societăţii şi pentru dez-
voltarea statului burghez.

guvernare parlamentară, drepturi Constituţionale

Ca rezultat al dezvoltării burgheze, s-a afirmat o formă de 
guvernare cu mult mai democratică decât formele existente 
mai devreme. În sistemul de guvernare parlamentar care 
s-a format, legile erau date de către parlament pe n t r u  c a r e  
erau votaţi deputaţi. Pături tot mai largi au primit drept de vot. 
La finele secolului XIX, în ţările dezvoltate ale Europei, acest 
drept s-a extins asupra majorităţii bărbaţilor majori. Ţara era 
dirijată de către guvernul, responsabil* în faţa parlamen-
tului, a cărui membri proveneau în general, din rândul par-
tidelor care au câştigat cele mai multe voturi. Judecătoriile
au devenit organisme complet independente. Drepturile ce-
tăţenilor erau fixate în constituţie* sau în cadrul unei legi se-
parate. În cazul unor dispoziţii arbitrare ale statului, cetăţenii 
puteau apela pentru apărare la judecătoriile independente. 

statul burghez

Societatea a înfiinţat un organism de stat care a funcţionat
mai organizat şi mai bine în comparaţie cu toate cele de 
până atunci. S-a pus în vigoare o ordine legală, uniformă şi 

obligatorie pentru toată lumea. 
Statul burghez a avut în grijă siguranţa pu-

blică. S-a preocupat de numeroasele sarcini ale 
vieţii economice. A organizat educaţia şi sănă-
tatea publică. Ca o consecinţă a tuturor acesto-
ra, s-au înfrânt numeroase epidemii pustiitoare. 
A sporit media de viaţă şi a scăzut mortalitatea 
infantilă. Oamenii au devenit mai cultivaţi. În 
multe privinţe, viaţa a devenit mai uşoară, mai 
organizată şi mai sigură.

o guvernare mai liberă

Statul burghez, care în viaţa economică a susţi-
nut dezvoltarea liberei concurenţe, în interesul 
întreprinderilor şi al întreprinzătorilor a realizat 

În cele mai multe ţări, dreptul de vot a fost 
legat de avere şi de instrucţia şcolară. Pe 
acesta îl numim drept de vot cenzitar. În 
societatea burgheză, doar acela care plătea 
taxe putea face politică. Femeile mature de 
aceea nu au primit drept de vot, deoarece 
depindeau de soţii lor.

Reflectaţi şi sistematizaţi! Ce anume a făcut 
posibil ca timp de mai multe decenii pacea şi li-
niştea să domnească în Europa?

Ştiţi câte camere are parlamentul britanic?

Ședinţa Camerei Inferioare britanice (Camera Deputaţilor)

29. N O I L E  S A R C I N I  A L E  S TA TU L U I  B U R G H E Z .
SOCIETATEA CARE SE DEMOCRATIZEAZĂ
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Studiaţi desenul care prezintă cele mai importante instituţii 
ale statului burghez! Sistematizaţi instituţiile după obligaţiile 
pe care le au!

a) Asigură ordinea legală solidă.

b) Fac posibilă dezvoltarea economiei moderne.

c) Dezvoltă cultura şi sănătatea publică.

Parlament

Poștă Ministere

Școli Bancă,
emisiune monetară

Sănătate publică, vaccinare Poliţie

Judecătorie

Sarcinile publice și puterile statului burghez

Pe baza schiţei, să repetăm cele învăţate despre drepturile 
libertăţile democratice burgheze!

drept libertatea cuvântului libertatea
de întrunire presei*

libertăţi democratice burgheze

drept de asociere drept de vot 
libertatea conştiinţei şi a confesiunii

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   127 6/11/09   10:22:20



128 Epoca statelor naţionale

şi în viaţa social-politică o guvernare mai liberă. Libertatea 
s-a extins asupra întregii vieţi publice.

A încetat binecunoscuta cenzură din epoca feudalismului, 
la fel şi persecutarea legată de mărturisirea concepţiilor poli-
tice diferite. S-au putut forma liber societăţi şi partide.

Cultura şi sănătatea publiCă devin Cauze Comune

Schimbările care au survenit în viaţa social-politică şi econo-
mică au făcut necesară dezvoltarea culturii de stat. 

De aceea, în veacul al XIX-lea, în toate statele dezvoltate 
s-a introdus învăţământul general obligatoriu, iar ca re-
zultat al acestui fapt, au învăţat să scrie, să citească şi să so-
cotească mult mai mulţi decât înainte. A crescut rapid cultura 
generală şi a scăzut numărul analfabeţilor. 

De asemenea, a devenit necesară dezvoltarea sănătăţii pu-
blice, apoi eradicarea acelor epidemii care, în multe cazuri, 
au făcut victime de sute de mii de oameni. Aceste sarcini de 
instruire şi de sănătate publică care mai devreme, în peri-
oada feudalismului, nu au fost asumate de nimeni, statul le-a 
luat asupra sa.

În cele mai multe ţări s-a dezvoltat învăţă-
mâtul de grad mediu şi superior. Atunci, în 
predare, au primit o greutate mult mai mare 
domeniile ştiinţelor tehnice şi naturale.  În 
toată lumea s-au format universităţi tehnice, 
au funcţionat societăţi ştiinţifice.

În Evul Mediu, doar o foarte mică parte din-
tre oameni ştia să scrie şi să citească. Cul-
tura generală era foarte redusă. Şcoala abia 
dacă exista şi, în mare parte, era una bise-
ricească unde se predau mai ales materiile 
confesionale.

Școală sătească în Italia. Pe lângă 
deprinderea scrisului și a cititului, 
școala a avut sarcini de educaţie im-
portante Ce legătură poate exista 
între pretenţia pentru forţa de muncă 
de calitate și introducerea învăţă-

mântului exigent și obligatoriu?

Spital la mijlocul secolului XIX. Din-
tre statele burgheze, în Anglia s-a 
format prima dată un minister care 
se ocupa de sănătatea publică (în 
1848). Dispoziţii cu adevărat efica-
ce nu s-au dat, însă numai din anul 

1870
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Pentru o societate mai 
dreaptă: Deşi condiţiile 
de viaţă s-au îmbunătăţit, 
formele de guvernare mai 
libere care au luat fiinţă 
nu au putut crea siguran-
ţa subzistenţei. Aceasta a 
condus la dezvoltarea di-
feritelor forme de mişcări 
muncitoreşti. 

Conducătorul mişcării 
muncitoreşti din epocă 
a fost socialismul uto-
pic care a încercat să-i 
influenţeze pe oameni, 
prezentând o societate 
dreaptă, imaginară. 

(Despre mişcarea 
muncitorească va fi vorba 
la lecţia 32.)

De ce ierarhia valorică a societăţii burgheze 
este mai progresistă decât cea caracteristică so-
cietăţii feudale?

Care ţări şi pături pot fi găsite în societatea 
capitalistă de la mijlocul secolului al XIX-lea? 
Caracterizaţi situaţia acestei pături şi condiţiile 
lor de viaţă!

Rezumaţi cele învăţa-
te! Pregătiţi schiţe în 
funcţie de cele două 
puncte principale de 
vedere de mai jos:

1. Prin ce se diferenţiază 
statul burghez de cele 
existente anterior?

2. Cum se schimbă viaţa 
oamenilor prin drep-
turile asigurate de 
statul burghez şi pe 
baza noii ierarhii va-
lorice?
(La ultima întreba-
re puteţi răspunde şi 
după ce aţi parcurs 
lecţia 31!)

noua ordine valoriCă a soCietăţii

Societatea burgheză a pus, în locul naşterii, talentul, ave-
rea şi ştiinţa ca fiind cele mai importante măsuri valorice.
Cine şi ce succese a dobândit în viaţa economică, era stimat 
în funcţie de aceasta. Toate acestea au favorizat cetăţenii cu 
spirit întreprinzător şi cultivaţi, dar în sine nu a însemnat 
egalitate deplină.

Diferenţele dintre bogaţi şi săraci s-au menţinut şi pe mai 
departe. Cineva putea fi bogat nu numai prin ştiinţa sa remar-
cabilă, prin talentele sale, ci şi prin averea sa moştenită. Ceea 
ce unii au considerat-o a fi injustă.

Stratificarea socială prezen-
tată printr-o secţiune dintr-o 
casă de locuit.  Ce diferenţe 

ale modului de viaţă vedeţi?
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noua dezvoltare industrială

Dezvoltarea capitalismului de liberă concurenţă a avut ca re-
zultat, în ultimele decenii ale veacului al XIX-lea, o dezvolta-
re industrială nouă şi puternică.

S-a construit un nou fel de mare topitorie, de mărime 
imensă (după caz şi de 30 de m înălţime) care a făcut posi-
bilă fabricarea unei mari cantităţi de fier, în timp ce fabri-
carea de oţel a fost revoluţionată de către descoperirea ingi-
nerului englez Bessemer. Ca urmare a acestora, s-a dezvoltat 
industria grea care a presupus o imensă investiţie de capital. 
Tot atunci fierul şi oţelul a devenit materie industrială primă, 
generală şi ieftină, pe care l-au folosit în masă pentru produ-
cerea mai multor feluri de instrumente şi maşini. 

În acelaşi timp, s-a descoperit electricitatea,  o nouă forţă
de mişcare mai potrivită pentru propulsia maşinilor, cu o mai 
mare eficacitate decât cele de până atunci.

Între inventatorii care au făcut posibilă uti-
lizarea curentului electric au fost şi mulţi 
maghiari. Jedlik Ányos – precedându-l pe 
Siemens – a creat primul dinam. Transfor-
matorul care a asigurat transportul curen-
tului electric a fost pregătit de către: Déri 
Miksa, Bláthy Ottó şi Zipernowski Károly.  
Electrificarea liniei ferate se leagă de nume-
le lui Kandó Kálmán.

Reveniţi la lecţia 6 din manual. Care au fost 
cele mai importante descoperiri ale perioadei de 
început a revoluţiei industriale?

Priviţi figurile de la p. 130–131! Cu ce desco-
periri noi vă întâlniţi în ultimele decenii ale seco-
lului? Ce puteţi stabili?

Studiaţi diagrama! De câte ori a crescut pro-
ducţia de fier şi de oţel? Explicaţi de ce?

30. NOUA DEZVOLTARE TEHNICĂ ŞI INDUSTRIALĂ. EUROPA
ÎN ULTIMELE DECENII ALE SECOLULUI AL XIX-LEA

Fabricare de fier
(milioane de tone)

Fabricare de oţel
(milioane de tone)

40,7

65,4

4,5
0,54

1850 1900 1870 1900

Dezvoltarea fabricării de fier și de oţel în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea. Fiţi atenţi și la schimbarea raportului de cantităţi între fabricarea 

de fier și de oţel!

Cuptorul Bessemer în timpul funcţiunii. Peste fierul topit care se află în 
cuvă (așa-numita pară Bessemer) se suflă aer fierbinte, iar astfel conţi-
nutul de cărbune se reduce. Prin acest procedeu se putea produce oţel 

rapid, ieftin și în cantitate mare.

Mașini puse în funcţiune de 
motorul cu aburi într-o fabrică 
de ţesături. În imensele hale, 
mulţimea barelor și a curelelor 
transmit mișcarea de rotaţie la 

mașinile de ţesut
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Transmiţătorul radio Primul bec a lui Edison. Curentul elec-
tric, într-un spaţiu vid, adus la incandes-
cenţă fir de cărbune.  Cum funcţionea-

ză becul în zilele noastre?

Fonograf în jurul lui 1890

Prima mașină de scris a lui Remington Unul din primele strunguri Dinamul

Primele telefoane Prima mașină a lui Benz. Forma sa se aseamănă încă cu 
trăsura
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Răspândirea electricităţii a fost posibilă datorită descoperi-
rii dinamului lui Siemens, precum şi rezolvării transportu-
lui la mare distanţă a curentului electric (cu ajutorul trans-
formatorului şi al curentului alternativ). Curentul electric s-a 
dovedit a fi în industrie o forţă de propulsie mult mai eficientă 
decât maşina cu abur.

noI descoperIrI, noI ramurI IndustrIale

Folosind libera concurenţă, o întreagă serie de noi descoperiri 
s-a străduit să facă viaţa omului mai frumoasă şi mai como-
dă. Astfel, pe curentul electric s-a bazat descoperirea telegra-
fului,  apoi a telefonului, a radioului, a becului electric, a 
motorului electric, precum şi a fonografului. Omul de la 
finele secolului al XIX-lea a trăit în atracţia marilor descope-
riri. Modelul a fost Edison – marele mag – al cărui talent de 
creaţie a fost eternizat de mai bine de 1.000 de brevete.

În comunicaţie, în primul rând, descoperirea motorului 
cu ardere internă a adus o strălucită dezvoltare. La sfârşitul 
secolului, pe străzi, au apărut primele maşini, cele cu motor 
be bază de benzină, iar motorul pe bază de ţiţei a devenit tot 
mai perfecţionat. Mai târziu s-a ridicat în aer primul avion 
cu motor şi balonul dirijabil.

Creşterea nivelului de trai

Ultimele decenii ale secolului al XIX-lea au fost anii unui
avânt general. Producţia industrială în ţările dezvoltate a 
crescut de aproape 3-4 ori. 

Pentru folosirea descoperirilor şi fabricarea lor au apărut 
noi ramuri industriale care au oferit posibilitatea muncii 
pentru sute de mii de oameni.  

A scăzut şomajul. Au crescut salariile. A sporit puterea de 
cumpărare. Toate acestea au exercitat o influenţă favorabilă 
asupra comerţului care nu doar că a oferit umanităţii articole 

Primele mari magazine: În această peri-
oadă au apărut primele mari magazine care 
vindeau deodată o mulţime de produse di-
ferite. Printre ele erau asemenea produse 
noi care mai devreme nu erau cunoscute. 
Cu vânzarea lor s-au deschis şi pieţe pentru 
a c e s t e a .

În următorul tabel enumerăm câteva din 
cele mai importante descoperiri şi îi notăm 
şi pe inventatorii lor. La aceste descoperiri 
şi-au adus aportul şi inventatori maghiari. 
Pentru răspândirea folosirii telefonului, un 
rol important l-a jucat centrala telefonică a 
lui Puskás Tivadar. Inventatorii carburatoru-
lui au fost Bánki Donát şi Csonka János. 

Descoperire Inventator
Telegraf
Telefon
Radio
Becul electric
Fonograf
Proiectorul de film
Maşina de scris
Balonul dirijabil
Automobilul cu 

motor cu benzină
Motorul pe bază

de ţiţei
Aeroplan

Morse
B e l l
Marconi, Popov
Edison
Edison
Fraţii Lumiėre
Remington
Zeppelin
Benz

Diesel

Fraţii Wright

Un magazin parizian. Libera concurenţă a fost 
valabilă și în cadrul comerţului
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industriale necunoscute până acum, ci a şi creat noi şi noi 
locuri de muncă. 

Ca rezultat al tuturor acestora, s-a îmbunătăţit treptat ni-
velul de trai – la fel şi nivelul de trai al muncitorilor.

dezvoltarea speCifiCă a europei Centrale şi de est

Dezvoltarea economică şi tehnică a Europei de Vest şi, împre-
ună cu aceasta, ridicarea nivelului de trai, în ţările Europei 
Centrale şi de Est s-au impus mai încet. Dezvoltarea eco-
nomică a fost mai atenuată, iar schimbările sociale s-au 
produs mai încet. 

Dar sub influenţa dezvoltării tehnice nu s-au putut sustrage 
nici acele ţări care, în perioada anterioară, s-au opus transfor-
mărilor burgheze. Au trebuit să realizeze că, fără moderniza-
rea economiei lor, respectiv fără conformarea cu capitalismul 
european vor rămâne definitiv în urma celorlalte state.

Ţara noastră s-a încadrat între acele teritorii europene care 
s-au dezvoltat mai încet, mai degrabă agricol decât industrial, 
cu toate acestea am depăşit într-o oarecare măsură ţările aflate 
mai la răsărit decât noi.

„vremurile feriCite de paCe”

Veacul al XIX-lea, mai ales a doua jumătate,  a adus „vre-
murile fericite de pace”, respectiv cea mai rapidă dezvoltare 
din toate epocile precedente. Umanitatea s-a civilizat. Cul-
tura materială şi spirituală, faţă de cea precedentă, s-a ridicat 
pe trepte mai înalte. Ca urmare a acestui fapt, s-a schimbat 
modul de viaţă al oamenilor, la fel ca şi nivelul tehnico-ar-
tistic al locuinţelor. Rezultatele au fost concentrate în cadrul 
unor minunate expoziţii universale, organizate regulat.

Enumeraţi asemenea mărfuri pe care au înce-
put să le vândă pentru prima dată în magazine în 
această perioadă!

Studiind harta atlasului istoric, delimitaţi teri-
toriile europene mai dezvoltate, respectiv pe cele 
mai înapoiate!

În ce măsură consideraţi ca fiind importantă 
diferenţa de dezvoltare a veacului al XIX-lea din 
punctul de vedere al dezvoltării economice a se-
colului XX, respectiv a secolului nostru? 

Rezumaţi cele învăţate! Puteţi întocmi şi o 
schiţă!.

Cu ajutorul imaginilor din lecţie – pe care le-am
extras din sintezele de istorie ilustrată Cronica 
Umanităţii, respectiv Cronica tehnicii – după o 
revedere completă a lecţiei, rezumaţi ce anume 
s-a întâmplat în decurs de 50 de ani!

31. „VREMURILE FERICITE DE PACE”

Palatul de Cristal londonez, sim-
bol al primei expoziţii universale 
organizată în anul 1851. Expozi-
ţiile universale au fost organizate 
pentru a prezenta rezultatele obţi-
nute în tehnică și știinţă. Ideea re-
flectă cu fidelitate epoca, caracte-
rizată de competiţiile între naţiuni 
și de acea credinţă că dezvoltarea 
tehnicii și a știinţei rezolvă toate 

problemele umanităţii
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Oraşul şi forma de viaţă urbană a preluat întâietatea.  
Incredibil de repede a crescut nivelul cultural. S-a înregistrat 
un progres uriaş în plan medical şi în cadrul ştiinţelor practice. 
Reuşitele din domeniul artelor plastice, din muzică şi literatu-
ră, au devenit comori comune. S-au schimbat şi obiceiurile 
de distracţie. În viaţa oamenilor s-a impus şi sportul.

urbanIzarea

Cel mai important stimulent al modului de viaţă civilizat este 
urbanizarea. În ţările dezvoltate, în locul satului, oraşul a pre-
luat rolul principal. În ţările mai dezvoltate, partea mai mare 
a populaţiei trăia deja în oraşele care creşteau rapid ca număr 
şi mărime. În oraşele „vremurilor fericite de pace” au apărut 
clădiri de locuit de 8-10 etaje, iar în America chiar şi „zgârie 
nori”. În locuri disproporţionat de mici locuiau oameni într-un
număr incredibil de mare. Relaţiile urbane clădite pe dezvol-
tarea tehnică, conducerea apei prin conducte, canalizare, fo-
losirea gazului şi a curentului electric, respectiv transportul în 
comun au format un mod de viaţă cu totul nou. Această formă 
de viaţă urbană a fost însuşită de aproape toate marile oraşe. 
Ea s-a impus nu numai în cele mai dezvoltate state, cât mai 
degrabă a devenit modul de viaţă internaţional, caracteristic 
pretutindeni capitalismului.

grupuri soCiale şi modul lor de viaţă

În oraşe, viaţa a prezentat pe cartiere diferenţe mari în funcţie 
de ocupaţia şi de câştigul oamenilor care trăiau în câte o cir-
cumscripţie orăşenească. Pentru cea mai mare parte a păturilor 
de jos – în primul rând muncitorii industriali –  condiţiile de 
viaţă şi de locuit erau încă foarte sărăcăcioase. Casele mari 
de închiriat ale muncitorilor erau ticsite. Apă şi toaletă, în cel 
mai bun caz, erau doar pe etaje, sau numai în curte. Mulţi locu-
iau în subchirii şi chiar nevoia a fost aceea care a întemeiat mo-
dul de viaţă legat de închirierea patului. Cel care făcea aceasta 
putea să-şi închirieze doar un pat ca şi locuinţă normală, dar şi 
aşa avea cel puţin un acoperiş sigur deasupra capului. 

Tot atunci s-a ridicat treptat, din rândul claselor de jos, pă-
tura de mijloc a oraşelor în creştere, pătură care trăia într-o 
bunăstare sporită: intelectualitatea burgheză industrială şi co-
mercială mai bogată, cercul funcţionarilor de stat şi orăşeneşti 
care dispuneau deja de o altă cultură de habitat: locuinţe cu mai 
multe camere, cu băi instalate, cu vană, duş, chiuvetă, veceuri 
bazate pe clătire cu apă, bucătărie care folosea gazul sau cu-
rentul electric. În numeroase clădiri mari, a apărut încălzirea 
centrală. Camera de oaspeţi, ca şi cea de locuit, a devenit tot 
mai împodobită. La cei bogaţi, chiar şi la cei cu venituri medii, 
au apărut angajaţii pentru menaj ce serveau permanent familia 
şi care locuiau separat, în camere pentru servitori.

O imagine şi mai luxoasă au prezentat-o cartierele celor 
mai bogaţi. Acestea, de obicei, ocupau zonele cele mai fru-

Turnul Eiffel, simbolul expoziţiei universale de la 
Paris din anul 1889. În această epocă, construc-

torii au trăit în magia fierului și a oţelului

Broadway din New York la finele secolului al
XIX-lea, cu clădirea de birouri a trustului Standard 

Oil

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   134 6/11/09   10:22:26



Epoca statelor naţionale 135

moase şi mai sănătoase ale oraşului, acolo unde preţurile te-
renurilor erau foarte scumpe pentru alţii. Viaţa luxoasă a celor 
care locuiau aici, liniştea palatelor, izolarea lor era păzită cu 
atenţie sporită de către poliţia oraşului. 

sChimbarea familiei şi a modului de viaţă familial

Modul de viaţă urban s-a impus şi la sate. Tot atunci au surve-
nit schimbări fundamentale şi în viaţa şi structura familiilor. 
Treptat a dispărut marea familie caracteristică perioadelor 
precedente, unde trăiau laolaltă mai multe generaţii (părinţi, 
copii, bunici, eventual şi alte rude apropiate). În locul ei, s-a 
impus mica familie formată doar din părinţi şi copii, c a -
racteristică şi zilelor noastre.

S-au schimbat – într-un mod diferit de la o ţară la alta 
–  şi obiceiurile culinare. Tot mai mult s-au folosit fructele 
şi legumele, au apărut produsele de conservă, s-au deschis 
restaurante, cofetării, cafenele care, totodată, erau şi centre 
de distracţie.

În centrele oraşelor au apărut locuri de promenadă, străzi 
pentru plimbat, galerii acoperite unde, în timpul plimbatului şi 
al sporovăielilor se putea afişa vestimentaţia la modă şi rochi-
ile de vis ale doamnelor! Păturile de mai sus şi cele superioare 
îşi puteau etala prosperitatea la baluri tot mai numeroase.

S-au format birouri de călătorie, deşi voiajele în afara ţării 
reprezentau, pe atunci, un asemenea lux pe care doar cei cu 
adevărat bogaţi şi-l puteau permite. Burghezii mai cu stare se 
puteau odihni doar în locuri de vilegiatură din interiorul ţării, 
de cele mai multe ori în pensiuni de familie. Pentru muncito-
rii simplii, călătoria împreună cu vilegiatura era doar o dorin-
ţă de vis. Ei îşi puteau vizita cel mult rudele. 

Nevoile de reprezentare ale păturii burgheze 
(tablouri, ceasuri de perete, rafturi de cărţi cu 
cele mai serioase publicaţii) erau satisfăcute 
mai degrabă de, mulţimea obiectelor decora-
tive care evoca stilul epocilor trecute. 

Conta drept un avertisment pe o viaţă 
dacă o pereche, în călătorie de nuntă, ajun-
gea la Veneţia.

Camere de locuit burgheze din Anglia. Obser-
vaţi numeroasele tablouri de pe perete! Biroul 

este simbolul îndeletnicirii spirituale

Restaurantul Hotelului Ritz. Cesar Ritz, ospătar elveţian, a întemeiat la 
sfârșitul secolului al XIX-lea primul său hotel din Paris, pe care îl caracte-
rizau condiţiile de lux și bucătăria elegantă. Mai târziu și în mai multe mari 
orașe europene s-au construit asemenea hotele Ritz. Numele său este 
unul din simbolurile „vremurilor fericite de pace”  De ce a fost nevoie de 

hoteluri cu pretenţii tot mai mari?

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   135 6/11/09   10:22:26



136 Epoca statelor naţionale

diversifiCarea pretenţiilor de viaţă Culturală

Modul de viaţă schimbător, îmbunătăţit şi urban a reînviat 
pretenţiile culturale. Burghezia sfârşitului de secol XIX nu 
s-a mai mulţumit cu cele învăţate în cadrul şcolilor primare: 
el a dorit să ştie cu mult mai multe. 

S-au format organizaţii sociale (civile) care au dorit să mul-
ţumească numeroasele cerinţe culturale. A sporit rapid nu-
mărul diferitelor şcoli care ofereau cunoştiinţe superioare. 
A sporit interesul faţă de politică. Lecturarea presei a devenit 
generală. Foile săptămânale, periodicele literare şi ştiinţifice 
au apărut cu sutele. Laolaltă cu sporirea pretenţiei culturale, 
s-a animat editarea de carte, viaţa artistică şi ştiinţifică.

sport

S-a dezvoltat şi cultura sportivă. Sute de mii de oameni au în-
ceput o viaţă sportivă activă, iar milioane au devenit suporteri. 
Sportul a devenit, tot mai mult, o parte a vieţii de zi cu zi.

Că sportul a câştigat teren a fost facilitat şi de faptul că, 
la recomandarea savantului francez Pierre de Coubertin s-a 
reînviat Olimpiada antică. 

Prima Olimpiadă a epocii moderne a fost organizată în 
Grecia, în anul 1896. (Ca un frumos succes maghiar, unul 
din concurenţi, Hajós Alfréd, a câştigat două medalii de aur.) 
Această măreaţă competiţie organizată din patru în patru ani 
în altă ţară a promovat şi mai mult răspândirea competiţiei 
sportive, mai apoi a sportului de masă.

Mişcarea muncitorească cu mai multe faţete, care a dorit să 
schimbe soarta foarte apăsătoare a muncitorilor de la început, 
s-a format în cadrul relaţiilor sociale şi economice ale secolu-
lui al XIX-lea. Numărul clasei muncitoare a sporit peste tot, 
iar organizarea ei s-a consolidat. 

socIalIsmul utopIc

Mai întâi, aşa-numiţii socialişti utopici au încercat să schimbe 
situaţia muncitorilor care, prin convingerea factorilor de de-
cizie, prin luminarea oamenilor, s-au străduit să ajute situaţia 
muncitorilor din societatea burghezo-industrială în formare. 
Pe de-o parte au creionat imaginea unei societăţi mai bune,  
pe de altă parte s-au străduit ei înşişi să înfiinţeze o comu-

În mod deosebit fotbalul, atletismul şi bo-
xul au devenit ramuri sportive principale, în 
timp ce alte ramuri precum: scrima, călăritul 
şi tenisul s-au impus mai degrabă ca şi spor-
turi pentru cei cu venituri mari.

Reveniţi la lecţia 8! Care au fost formele de 
început ale mişcării muncitoreşti? Pe care terito-
rii au ajuns ele la un rezultat şi pe care au rămas 
fără nici un rezultat?

Repetăm întrebarea de la lecţia 29, iar acum 
puteţi răspunde mai în detaliu: cum s-a schimbat 
viaţa oamenilor, modul lor de viaţă în cadrul sta-
tului burghez din „vremurile fericite de pace”.

Fete tinere la pian (Pictura lui Renoir, detaliu). 
Burghezul cultivat cânta și la câte un instrument

Socialistul utopic Robert Owen care pe domeniul său a experimentat în-
fiinţarea comunităţii de muncitori, fundamentată pe egalitate. (Domeniul 
se poate vedea sub portret, iar azi este muzeu). Ce credeţi, de ce l-au 

înfăţișat astfel pe Owen?

32. MIŞCARE MUNCITOREASCĂ CU MAI MULTE FAŢETE
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nitate a producătorilor, corespunzător principiilor proprii. 
Demersurile lor nu au avut succes. 

mişCarea Chartistă

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, muncitorii englezi 
au recurs la instrumentele politicii. Strângând mai multe mi-
lioane de semnături, ei au cerut de la parlament legiferarea 
unei constituţii de garanţie a drepturilor poporului – în 
limba engleză „chartă”. La început, parlamentul englez a res-
pins revendicările. Sub influenţa revoluţiilor de la 1848 însă 
a făcut concesii: a lărgit dreptul de vot şi a uşurat condiţiile 
grele de muncă.

mişCarea munCitoreasCă marxistă

De la mijlocul secolului, o influenţă tot mai importantă asu-
pra mişcării muncitoreşti au exercitat-o Karl Marx şi Frie-
derich Engels. Ei au declarat că soarta muncitorimii doar 
atunci s-ar putea schimba, dacă aceştia dobândesc pute-
rea de stat, apoi iau în proprietate obştească fabricile şi alte 
mijloace de producţie. Fiind în posesiunea acestora sporesc 
producţia şi împart în mod just bunurile. 

Karl Marx (1818–1883) și Friderich Engels (1820–1895) întemeietorii 
ideilor mișcării muncitorești și marxiste.

Ei nu au mai apucat să vadă îndeplinirea învăţăturilor lor. 
Alte concluzii au tras conducătorii muncitorilor din Europa 
de Vest şi altele cei din Europa de Est. Din cadrul partidelor 
muncitoreşti marxiste, s-au format două direcţii: cea demo-
cratică şi cea revoluţionară. Fidelii direcţiei democratice 
s-au conformat vieţii publice democratice burgheze. Aceasta 
a fost ajutată şi de faptul că, în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, în Europa de Vest, guvernarea mai democratică a 
făcut posibil să se înfiinţeze partide muncitoreşti care să ape-
re interesele muncitorilor. Aşa s-au înfiinţat partidele social-
democrate care mărturiseau principiile marxiste. 

Partidele social-democrate nu au luptat numai pentru inte-

Cele 6 puncte ale Chartei:
1. Drept universal de vot pentru toţi bărba-

ţii.
2. Parlament ales anual.
3. Să se dea salariu pentru membrii parla-

mentului pentru ca şi cei fără venit să 
poată ocupa însărcinarea de deputat.

4. Introducerea votului secret.
5. Să se formeze circumscripţii electorale 

egale pentru ca astfel să se asigure repre-
zentanţă egală.

6. Fiecare să fie eligibil.

Ce anume au vrut să obţină chartiştii cu 
aceste revendicări? Care revendicare şi de ce 
a fost esenţială?

Ce este partidul? Care este rolul partidelor din 
punctul de vedere al individului, al anumitor  pă-
turi şi grupuri?

Prima alianţă muncitorească internaţio-
nală:
Internaţionala I a servit răspândirea mar-
xismului (Alianţa internaţională a munci-
torilor). Prima internaţională s-a menţinut 
din 1864 până în 1876 şi, în primul rând, a 
ajutat direcţia revoluţionară a mişcării mun-
citoreşti marxiste.

Fidelii cărei direcţii – revoluţionară sau demo-
cratică - au fost comuniştii?

Care direcţie au urmat-o social democraţii?

Partide social-democrate: În decurs de 
numai un deceniu, s-au înfiinţat partide 
socialiste (social-democrate) în Gemania, 
Danemarca, Statele Unite, Cehia, Franţa, 
Olanda, Belgia, Austria, Elveţia, Spania şi 
Suedia. Este demn de luat în seamă reuşita 
partidului social-democrat din Germania. În 
anul 1890, a dobândit aproape 2 milioane 
de voturi, iar prin aceasta un număr de 37 
de mandate parlamentare. De altfel, în acest 
timp dreptul de vot nu doar dintr-o ţară era 
legat de nume, de condiţii de avere sau de 
condiţii culturale. În cele mai multe ţări, fe-
meile nu au primit drept de vot.
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resele zilnice ale muncitorimii, ci au exprimat ca şi obiectiv de 
perspectivă dobândirea puterii de guvernare: ei se gândeau 
să obţină aceasta prin introducerea dreptului de vot uni-
versal. Puterea odată dobândită doreau să o folosească pentru 
a introduce reforme care să slujească interesele muncitorimii. 

Fidelii direcţiei revoluţionare s-au străduit să dobân-
dească puterea pe cale violentă. Direcţia revoluţionară a fost 
puternică acolo unde nu era nici o speranţă pentru transforma-
rea societăţii pe cale paşnică (de pildă, în Rusia). Conducătorii 
săi, dincolo de acapararea prin forţă a puterii, au considerat ca 
şi scop principal naţionalizarea forţelor de producţie (fabrici, 
mine etc.).

mişCarea munCitoreasCă anarhistă

Mişcarea muncitorească anarhistă a fost puternică, în primul 
rând, în Europa de Sud (Italia şi Spania). Adepţii săi s-au opus 
statului şi celor avuţi. Ei au atras atenţia lumii asupra lor mai 
ales prin rebeliuni continui şi prin atentate împotriva con-
ducătorilor de stat, străduindu-se să facă rost de aderenţi. Au 
considerat că represiunea care urmează atentatelor îi va 
lămuri pe oameni despre modul tiranic de a fi al statului 
şi îi va răscula împotriva puterii de stat.

formarea internaţionalei a ii-a

Ca rezultat al întăririi mişcării muncitoreşti, în anul 1889 
s-a înfiinţat Internaţionala a II-a care a unit toate partide-
le muncitoreşti la nivel internaţional. Congresul de formare a 
acesteia s-a deschis la Paris, cu ocazia jubileului de 100 de ani 
de la ocuparea Bastiliei şi au participat delegaţii a 22 de ţări. 

Internaţionala a II-a şi-a fixat ca şi scop îmbunătăţirea situ-
aţiei muncitorimii. Ea a iniţiat lupta pentru ziua de lucru de 8 
ore şi pentru recunoaşterea zilei de 1 Mai ca zi internaţională 
a muncii. 

Au căzut victime atentatelor anarhiste,  
între alţii: ţarul Alexandru al II-lea, Carnot, 
preşedintele republicii franceze, Umberto, 
regele italian, mai mulţi premieri spanioli, 
iar dintre maghiari şi iubita regină Elisabe-
t a .

Adeverinţa de membru al unuia din  sindicatele 
engleze. Sindicatele au reprezentat interesele 

muncitorilor într-un mod foarte eficace

Atentat împotriva ţarului 
Alexandru al II-lea (desen 
pregătit pentru poliţie). 
Anarhiștii au vrut să îm-
bunătăţească lumea prin 
uciderea suveranilor și a 

conducătorilor politici
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Partidele muncitoreşti ale Internaţionalei a II-a şi-au con-
tinuat lupta pentru îmbunătăţirea situaţiei muncitorimii prin 
mijloace democratice, iar aceasta nu a rămas fără rezultat.

soCialismul Creştin

Agravarea problemelor sociale şi consolidarea mişcărilor 
marxiste au îndemnat şi biserica să acţioneze. Papa a publicat 
în anul 1891 enciclica sa pastorală „Rerum Novarum” în 
c a r e  s-a pronunţat pentru îmbunătăţirea situaţiei munci-
torimii şi pentru soluţionarea problemelor sociale.  B u l a  
papală a dorit să lase proprietatea individuală  asupra instru-
mentelor de producţie, în acelaşi timp însă a declarat ca fiind 
necesară intervenţia statului în interesul muncitorilor. 

Influenţa bulei s-a exercitat în mai multe direcţii. Sub im-
pactul ei, în câteva ţări, s-a înfiinţat asigurarea socială orga-
nizată de stat. Tot atunci a început organizarea sindicatelor şi 
a partidelor aflate sub influenţa bisericii. A pornit pe drumul 
său socialismul creştin.

epoCa superiorităţii europene

La începutul secolului XIX, deşi colonizarea începuse deja, 
teritorii uriaşe erau necunoscute pentru europeni. Milioane 
de oameni îşi trăiau viaţa netulburaţi de influenţa europeană. 
Spre sfârşitul secolului însă situaţia s-a schimbat. 

Ce condiţii tehnice şi ştiinţifice (precum şi me-
dicale) şi ce condiţii politice au făcut posibil ca 
statele europene, în secolul XIX (în a doua jumă-
tate a secolului) să înceapă o colonizare masivă?

1. Cu ce fel de mişcări muncitoreşti ne-am întâlnit ca precedând 
mişcarea muncitorească marxistă?

2. Ce direcţii principale au existat în mişcarea muncitorească din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea?

3. Ce posibilităţi a oferit societatea burgheză pentru realizarea 
intereselor muncitorimii?

Papa Leon al XIII-lea (1878-1903). S-a străduit ca 
biserica să se acomodeze cu epoca burgheză. A 
conceput principiile sociale directoare ale bisericii 

romano-catolice în enciclica sa pastorală.

Prima traversare cu am-
barcaţiunile a canalului 
Suez, în anul 1869. Ca-
nalul a fost construit între 
anii 1859–1869 cu capital 
francez. Mai târziu, acţi-
unile au fost cumpărate 
de către englezi, iar astfel 
controlul său a ajuns în 
mâna britanicilor.  Oare 
de ce a jucat un rol impor-
tant canalul în dezvoltarea 

colonizării?

33. ÎN COMPETIŢIE PENTRU ÎMPĂRŢIREA LUMII

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   139 6/11/09   10:22:32



140 Epoca statelor naţionale

Ca şi rezultat al revoluţiei industriale, respectiv a dezvoltă-
rii rapide a tehnicii, statele capitaliste europene au dobândit 
superioritate industrială şi militară mai mare, comparativ cu 
ceea ce era până acum, faţă de ţările feudale ale Asiei de mare 
întindere, dar rămase, pe mai departe, în urmă. Descoperirile 
tehnice şi dezvoltarea medicală au făcut posibil pătrunderea 
în teritoriile africane, greu de cucerit mai devreme. 

Astfel statele europene îmburghezite şi care în interiorul 
propriului continent au construit deja relaţii mai paşnice, au 
început o colonizare puternică. Au construit imperii colo-
niale care întreceau de mai multe ori teritoriul propriei ţări 
(ţara mamă). În colonizare se plasau în frunte două, Anglia 
şi Franţa, care păşiseră cel mai devreme pe calea dezvoltă-
rii burgheze, dar s-au străduit să-şi recupereze rămânerea în 
urmă şi Rusia şi Germania. 

supunerea IndIeI

India a fost colonizată de Anglia, cel mai dezvoltat stat eu-
ropean din punct de vedere industrial. 

La începutul secolului al XIX-lea, India, cu un mare tre-
cut istoric şi o cultură dezvoltată, era încă constituită din mai 
multe duzini de state feudale. De aceasta s-a folosit Societa-
tea Britanică a Indiilor de Est care, cucerind separat toate 
maharajatele, şi-a supus întreaga Indie. Împotriva societăţii 
care a jefuit în mod crud India a izbucnit aşa numita revoltă 
a sipailor.

Soldaţii sipai au ocupat Delhi – capitala Indiei – şi părea 
că-şi eliberează întreaga ţară devenită colonie. Englezii însă 
– aliindu-se cu câţiva dintre suveranii locali, după doi ani de 
lupte dure, au învins. 

Cauza revoltei sipai: Societatea Indiilor de 
Est, alături de armata engleză, a organizat 
o armată de aproape 200.000 de mercenari 
proveniţi din populaţia locală sipai. Aceştia 
au slujit Societatea cu credinţă mult timp. 
În anul 1857 însă a izbucnit o revoltă, căci 
englezii nu le-au mai plătit solda regulat şi
le-au jignit obiceiurile religioase. Soldaţi-
lor le-au împărţit muniţie unsă cu untură de 
porc şi seu de vită. Soldaţii mahomedani şi 
cei hinduşi conform religiei lor nu puteau 
atinge aşa ceva.

MAREA
BRITANIE

FRANŢA
GERMANIA

colonie engleză
colonie franceză
colonie germană

Teritoriile coloniale, din a doua jumătate a veacu-
lui al XIX-lea, ale marilor ţări europene coloniza-
toare.  Care au fost cele mai importante teritorii 
de interes ale puterilor colonizatoare? Care a fost 
cauza pentru care, în Africa, cu mult mai multe 
teritorii au devenit colonii faţă de alte continente?
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Întrucât revolta sipailor a primejduit dominaţia Angliei 
asupra Indiei, după înfrângerea ei, Anglia a desfiinţat Socie-
tatea Indiilor de Est, iar ţara a declarat-o colonie a coroanei 
britanice. 

India păstrată în dependenţă colonială, e adevărat, con-
form intereselor engleze, a pornit totuşi pe calea dezvoltării 
capitaliste. S-au construit liniile de căi ferate, cu capital en-
glez s-au înfiinţat fabrici industriale. S-a format burghezia şi 
muncitorimea indiană.

colonIzare în chIna

Situaţia Chinei a fost diferită oarecum de cea a Indiei. Aceas-
tă ţară îndepărtată, mai omogenă şi mai puternică s-a închis 
cu succes un timp în faţa europenilor. În aceasta, China a 
fost ajutată şi de faptul că marile puteri capitaliste observau cu 
invidie cuceririle celeilalte. Niciuna nu ar fi putut ocupa noi 
teritorii fără pericolul războiului. 

Comerţul englez a găsit în cele din urmă calea spre China. 
A început să transporte în China opiu - narcotic otrăvitor, care 
distrugea sănătatea oamenilor - în schimbul argintului, al mă-
tăsii şi al porţelanului. Afacerea infamă a adus un profit uriaş. 

Autorităţile chineze nu au îndurat mult timp răspândirea 
narcoticului, astfel că, în anul 1839, au interzis comerţul cu 
opiu şi au nimicit rezervele. Englezii au cerut întâi despăgubi-
r e ,  apoi au declarat război Chinei (războiul opiului). Flota 
de război engleză a intrat în ţară de-a lungul marilor fluvii, a 

China, la începutul secolului al XIX-lea, 
înainte de începutul colonizării europene, 
era imperiul cel mai mare şi mai populat din 
lume care şi-a supus întinsele teritorii ale 
Asiei Centrale şi şi-a extins influenţa asu-
pra Coreei şi asupra unei mari părţi a Indiei 
Posterioare. Dar în această epocă a marelui 
succes, China  a rămas în urma dezvoltării 
tehnico-industriale rapide a Europei.

Ce influenţă a avut colonizarea asupra popu-
laţiei şi a teritoriilor cucerite?

Hong Kong: În primul război al opiului 
(dintre anii 1839–1842) englezii au dobân-
dit Hong Kong-ul şi au silit China care, până 
atunci s-a închis, să îşi deschidă cinci mari 
oraşe porturi (pe lângă portul ei Kanton de 
până atunci). Hong Kong a rămas colonie 
engleză până în anul 1999.

Execuţia în India a partici-
panţilor la revolta sipailor. 
Englezii, pentru a intimida, 
au adoptat modul de exe-
cuţie atroce, dar au fost 

siliţi și la concesii

Războiul opiului. Navele de război engleze (între 
ele un vapor cu aburi) distrug navele chinezești 
înzestrate cu armament medieval. China, contrar 
mulţimii sale de oameni, a fost neputincioasă în 

faţa superiorităţii navale europene
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incendiat şi a bombardat oraşele chinezeşti paşnice. Împăratul 
chinez a fost constrâns să-şi deschidă imperiul în faţa englezi-
lor, iar ceva mai târziu în faţa altor comercianţi europeni.

China a devenit pe jumătate colonie. Ea şi-a putut păstra 
autonomia, a avut propriul său guvern, dar statele capitaliste 
au tocmit prerogative speciale pentru cetăţenii lor. De pildă, 
autorităţile nu puteau reţine un european, nici atunci dacă re-
spectivul comitea o nelegiuire. 

Competiţie pentru afriCa

În Africa, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, explora-
torii geografici au fost urmaţi, mai întâi, de misionari şi de 
comercianţi, mai apoi – descoperind comorile minerale ale 
continentului şi posibilităţile economice ale plantaţiilor – de 
militari şi oameni de afaceri care au dispus de un capital 
imens. În ultima treime a secolului, a început o uriaşă compe-
tiţie între ţările europene legată de cine dobândeşte în Africa 
mai multe colonii. 

Competiţia au început-o francezii care ar fi vrut să pri-
mească în Africa satisfacţii pentru înfrângerea suferită de la 
prusaci (germani) la 1870. În ordinea cuceririlor, ei au ocu-
pat întreaga Africă de Nord-Vest, ţinutul ecuatorial al flu-
viului Niger şi uriaşa insulă Madagascar. Au obţinut colonii 
de aproape 10 milioane de kilometri pătraţi. 

Principalii rivali ai francezilor în cuceriri au fost englezii.  
Ei au construit în partea răsăriteană a Africii, din Egipt 
până la Cape Town, un lanţ de colonii de aproape 10.000 de 
kilometri lungime şi 800-1000 km lăţime pe care-l întrerupea 
doar singura colonie germană (Africa Răsăriteană Germană) 
interpusă. Coloniile engleze au ocupat aproape a doua treime 
din Africa. 

A treia treime a revenit mai multor ţări europene. Aşa s-au 
format cele 3 colonii germane şi cele două portugheze, pl a s a -
te la distanţă unele de altele, dar care câte una au depăşit de 
8-10 ori teritoriul actual al ţării noastre. Un teritoriu uriaş şi-a 
dobândit şi regele Belgiei – folosindu-se de rivalitatea mari-
lor puteri – în bazinul Congo plin de comori minerale.

ImperIIle colonIale europene

Prin cucerirea Africii s-a încheiat, în esenţa ei, împărţirea 
planetei între colonizatori. S-au înfiinţat patru uriaşe im-
perii coloniale sub conducere europeană. Cel mai însemnat 
dintre ele a fost cel al britanicilor care au dobândit India şi o 
parte importantă din Africa, adăugând la imperiul lor colonial 
Canada, Australia, Noua Zeelandă şi numeroase alte teritorii 
asiatice (India - Posterioară).

Al doilea mare imperiu colonial l-au construit francezii 
prin procurarea, pe lângă coloniile africane, a mai multor te-
ritorii din India Posterioară, precum şi teritorii mai mici din 
America de Sud şi numeroase insule ale oceanice. 

Ţară
Ţară-mamă 

suprafaţă
(mil. de km2 )

populaţie 
(mil. de suflete)

Anglia
Rusia
Franţa
Germania

0,3
5,4
0,5
0,5

46,5
136,2
39,6
64,9

Ţară
Colonii 

suprafaţă
(mil. de km2  )

populaţie
(mil. de suflete)

Anglia
Rusia
Franţa
Germania

33,5
17,4
10,6
2,9

393,5
 33,2
 55,5
12,3

Două episoade din colonizarea Afri-
cii: Dintre toate, un singur stat african a 
reuşit să îşi păstreze independenţa: Etiopia
(Abisinia) care i-a alungat cu succes pe ita-
lienii cotropitori ai ţării (1896). 

Un episod interesant în lupta dusă pentru 
Africa a fost războiul anglo-bur în care Ma-
rea Britanie i-a alungat pe coloniştii olan-
dezi instalaţi pe teritoriul cel mai sudic al 
Africii (unde clima era cea mai favorabilă 
pentru europeni), de pe teritoriile lor origi-
nare, bogate în comori minerale (aur, dia-
mante) şi i-a pus sub stăpânirea sa.

Tabelul de mai jos prezintă posesiunile colo-
niale ale marilor puteri europene de la începutul 
secolului XX. Studiaţi tabelul. Ce lucruri intere-
sante găsiţi? Care este precedentul situaţiei co-
loniale formate şi care pot fi consecinţele acestui 
fapt?

Revoltaţi care îi nimicesc pe străini. În China au 
izbucnit de mai multe ori revolte înarmate împo-

triva străinilor
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Nu cu mult mai mic decât al francezilor a fost teritoriul 
coloniilor ruse. Ruşii au cucerit în partea nordică a Asiei, 
Siberia, precum şi părţile Orientului Îndepărtat, luând în po-
sesiunea lor provizorie Alaska. Au cucerit Asia Centrală şi 
numeroase ţări din Caucaz.

Dintre imperiile coloniale, cel mai mic a fost cel al ger-
manilor. În afară de teritoriile africane, ei şi-au mai dobândit 
colonii doar în lumea insulară a Oceanului Pacific.

o ţară Care a oColit Colonizarea: Japonia

Dintre marile ţări ale Asiei, doar Japonia a evitat colonizarea. 
Ca urmare a reformelor interne, împăratul Japoniei, prin 
dispoziţii treptate, a desfiinţat sistemul feudal şi a reorga-
nizat ţara după model capitalist.

Ca urmare a acestui fapt, a preluat tehnica şi experienţa 
ţărilor dezvoltate. În acest interes, sute de studenţi şi specialişti 
au călătorit în Europa şi America pentru a cunoaşte economia 
de acolo. În posesiunea experienţelor dobândite, foarte rapid s-a 
edificat marea industrie japoneză. La finele secolului XIX, Ja-
ponia s-a aliniat  în rândul ţărilor cuceritoare şi colonizatoare.

Vedeţi pe harta istorică care teritorii ale Africii 
au fost colonizate de germani! Cu coloniile căror 
state s-au învecinat coloniile germane?

1. Rezumaţi evenimentele!

 Soldaţi germani într-o colonie africană

Nave americane pe ţărmurile Japoniei în anul 
1853. Desenul unui artist japonez necunoscut

Colonizarea
condiţii tehnice, ştiinţifice şi politice

imperiile coloniale şi cele mai importante părţi ale lor
englez francez rus german

imperiile coloniale

    

    

    

coloniile altor ţări
împărţirea colonială a lumii
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CÂTEVA FIGURI MARCANTE ALE VIEŢII CULTU-
RALE ŞI ŞTIINŢIFICE DIN EPOCA MODERNĂ ●  D E Z -
VOLTAREA ŞTIINŢEI: Dintre diferitele ramuri ştiinţifice, 
s-au dezvoltat mai ales ştiinţele naturale. Atunci au pus bazele 
matematicii şi fizicii moderne Maxwell,  Faraday,  Hertz,  Rönt-
gen, soţii Curie şi mulţi alţii. Cercetările lor, descoperirile lor, 
ca şi rezultate ale dezvoltării tehnice, nu au mai rămas numai 
de natură teoretică, ci au început să fie utilizate pe rând în dife-
rite descoperiri. Atunci a început drumul triumfal al chimiei şi 
s-a creat sistemul periodic ce organiza elementele chimice. Au 
apărut primele materiale artificiale: materialele de plastic.  

Cercetările lui Darwin şi ale altor biologi au dovedit că 
lumea vie, laolaltă cu omul, este rezultatul unui proces de 
evoluţie care a durat mai multe milioane de ani. În ştiinţa me-
dicală, cercetările lui Pasteur,  Koch şi ale altora: descoperirea 
bacteriilor a făcut posibil ca umanitatea să învingă epidemiile
ce până atunci au lovit în mod cumplit, să scadă mortalitatea 
infantilă, să crească vârsta medie de viaţă şi tot mai multe boli 
să devină vindecabile.

LITERATURA: Sporirea rapidă a publicului cititor exigent, 
dezvoltarea conştiinţei naţionale în curs de îmburghezire a 
avut ca rezultat epoca de aur a literaturii.

În Germania s-a impus atunci genialul poet-titan Johann
Wolfgang Goethe (1749–1832). Francezii Victor Hugo
(1802–1885) şi Honoré de Balzac (1799–1850) au prezentat 
lumea complicată şi multicoloră a oamenilor care trăiau în 
societatea burgheză. 

Cel mai mare scriitor realist englez, Charles Dickens
(1812–1870) în cele mai cunoscute opere ale sale a zugrăvit o 
imagine fidelă a societăţii engleze contemporane. 

În această epocă, cel mai important reprezentant de renume 
mondial al literaturii naţionale ruse a fost Lev Nicolaievici 
Tolstoi (1828–1910). În America, cel mai cunoscut nume a 
fost Mark Twain.

ARTA MUZICALĂ: Marele maestru al muzicii clasice vie-
neze a fost Joseph Haydn (1732–1809). O parte din operele 
sale, ca şi dirijor al familiei Esterházy, le-a scris la Esterháza 
(Fertőd) şi Kismarton (Eisenstadt). 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), compozitor aus-
triac, s-a impus ca şi copil-minune. La vârsta de 4 ani cânta 
deja la pian în faţa suveranilor. La 6 ani a creat opere muzica-
le. A scris 23 de opere şi numeroase simfonii, concerte, piese 
pentru vioară şi pian. 

Ludwig van Beethoven (1770–1827) compozitor german, a 
fost unul din cele mai mari genii ale muzicii. Din cele 9 mari 
simfonii ale sale, trei (a 3-a, a 5-a, a 9-a) sunt pătrunse de 
spiritul luptei eroice pentru libertate şi al revoluţiilor.

Lupta pentru libertate a fost cea dintâi sursă de inspiraţie a 
italianului Giuseppe Verdi (1813–1901), personalitate deter-
minantă a istoriei operei. 

Industria chimică: Dezvoltarea chimiei a 
fost stimulată şi de avansul rapid al unei noi 
ramuri industriale, industria chimică. Aceas-
ta s-a legat de prelucrarea ţiţeiului şi chimia 
carbonului. În Germania, în special, aceasta 
a ajuns la mari rezultate. Cauza acestui fapt 
se raportează şi la aceea că, fără colonii, 
germanii au dus lipsă de materii naturale pe 
care le cerea industria lor (de pildă, materia 
primă pentru fabricarea cauciucului).

LECTURĂ

Darwin și maimuţa (caricatură). Cei mai mulţi au 
simplificat concluziile lui Darwin – de altfel greșite 

– la aceea că omul se trage din maimuţă

Rodin: Gânditorul.  Oare de ce apare o statuie cu 
o asemenea temă printre creaţiile artistului?
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Cea mai cunoscută personalitate a operetei a fost Johann 
Strauss (1825–1899), „regele valsului” vienez.

PICTURA, SCULPTURA: În a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, s-a format o nouă direcţie: impresionismul (impre-
ssio: cuvânt latin care înseamnă impresie, influenţă). Operele 
de artă exprimă acea impresie de moment pe care lucrul re-
prezentat o exercită asupra artistului. 

Impresioniştii au încercat să facă a fi percepute cursurile, 
schimbarea şi mişcarea. Ei au eternizat variabilul, evenimen-
tul spectacolului momentului. Au mai redat natura schim-
bătoare, culorile vibrante, influenţa mişcării asupra omului, 
dispoziţiile omului. 

Impresionismul a început în pictura franceză, dar a avut in-
fluenţă şi asupra altor ramuri artistice – sculptura, literatura.

Cel mai cunoscut sculptor impresionist a fost francezul
Auguste Rodin (1840–1917). Dintre sculpturile sale dramati-
ce, pasional formulate, bogate în simţiri, câteva se pot vedea 
la Muzeul de Artă Frumoasă din Budapesta.

1. A doua jumătate a secolului al XIX-lea, este epoca formării 
statelor naţionale.
a) Ce înţelegem prin stat naţional?
b) Care state naţionale importante s-au înfiinţat în această 

perioadă? Prezentaţi cursul înfiinţării lor!
c) Cu ce state importante de alte tipuri ne mai întâlnim în 

Europa în această perioadă?

2. De asemenea, a doua jumătate a secolului al XIX-lea, re-
spectiv cotitura secolului este perioada formării imperiilor 
coloniale.
a) Care unităţi geografice mai mari au devenit în această pe-

rioadă colonii sau semicolonii?
b) Ce mari puteri au înfiinţat imperii coloniale?

Clasificaţi-le pe baza valorii şi a mărimii imperiului lor 
colonial!

3. Reluaţi evenimentele în funcţie de ordinea cronologică şi 
locurile lor geografice. Unele dintre aceste evenimente se 
raportează la mai multe perioade. Prezentaţi-le conform  cla-
sificării de mai jos!

Deceniu Evenimente Evenimente din
europene interne afara Europei

1850–1860
1860–1870
1870–1880
1880–1890
1890–1900
De la 1900

Cunoaşteţi numele pictorilor francezi Monet, 
Renoir şi Cezanne. Adunaţi reproduceri după pic-
turile lor!

R E C A P I TU L A R E

a) Războiul pruso-austriac
b) Cucerirea Indiei
c) Prima expoziţie universală (Palatul de 

Cristal)
d) Războiul civil din America între Nord şi 

Sud
e) Competiţia pentru Africa
f) Războiul franco-austriaco-piemontez
g) Formarea Internaţionalei a II-a
h) Publicarea bulei Rerum Novarum
i) Transformarea Chinei în semicolonie
j) Independenţa completă a Serbiei şi Ro-

mâniei
k) Proclamarea Imperiului German
l) Expoziţia universală de la Paris (Turnul 

Eiffel)
m)SUA, din punct de vedere industrial, 

ajunge în fruntea lumii

Cézanne: Autoportret
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4. Capitalismul a creat un nou fel de stat, cel burghez care, mai 
organizat fiind decât cele precedente, prin sistemul său par-
lamentar, a făcut posibilă şi realizarea drepturilor omului. 
Statul burghez a privit ca o obligaţie a sa apărarea teritoriului 
statului şi a locuitorilor săi de atacurile externe, păstrarea or-
dinii interne, la fel ca şi statele de mai devreme. Tot atunci a 
inclus printre obligaţiile sale, ajutarea dezvoltării economice, 
apărarea eficace a ordinii publice, dezvoltarea culturii şi a 
serviciului sanitar.
a) Repetaţi, sprijinindu-vă pe exemple, care au fost obliga-

ţiile asemănătoare ale statelor din epocile precedente şi 
cele ale statelor burgheze!

b) Prin ce a ajutat statul burghez dezvoltarea economiei? 
c) Care dispoziţii, instituţii ale sale au servit binele comun?
d) Ce înţelegem prin sistem parlamentar? De ce asigură 

acesta mai bine realizarea drepturilor omului faţă de for-
mele de conducere anterioare?

5. Statul burghez a asigurat drepturile sociale şi de organiza-
re ale muncitorilor. S-au înfiinţat diferite feluri de mişcări şi 
partide socialiste. 
a) Ce caracterizează partidele social-democrate?
b) Ce caracterizează partidele muncitoreşti marxiste revolu-

ţionare?
c) Prin ce se deosebeşte mişcarea creştin-socialistă de cele 

precedente?

6. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a început un nou 
avânt tehnico-artistic. Care sunt cele mai importante inven-
ţii ale revoluţiei industriale „clasice” şi care celei de a II-a 
jumătate a secolului al XIX-lea? Clasificaţi-le pe acestea în 
caietele voastre după ramurile economice: industrială, agri-
colă, comunicaţie, telecomunicaţie!

Ramura economică 1780–1830 1850–1900

Industria

Agricultura
Comunicaţii şi telecomunica-
ţii

7. Ce schimbări au adus invenţiile în viaţa economică?
a) Cum s-a dezvoltat, ce anume a însemnat libera concuren-

ţă?
b) De ce şi cum s-a schimbat importanţa economică a colo-

niilor?
c) Cum s-a modificat ierarhia puterilor industriale între anii 

1850 –1900?

8. S-a transformat şi societatea. Au luat naştere noi grupuri 
sociale care au trăit într-un alt mod decât cele de dinainte. 
În noua societate, oamenii sunt judecaţi într-un nou mod. În 
locul originii, cea mai importantă măsură valorică va fi câtă 
avere (bani) are omul, cât de capabil este, la câte succese a 
ajuns. În ţările dezvoltate, cei care trăiau în oraşe au ajuns 
majoritari.
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a) De ce e mai bine pentru burghezie, dar şi pentru oamenii 
simpli că acum nu originea, ci banii, respectiv capacitatea 
(talentul) este principala măsură valorică?

b) Ce înseamnă urbanizarea? Cum sunt oraşele de acum?

9. În secolele XIX şi XX, ştiinţa şi cultura umană a devenit mai 
importantă faţă de perioada precedentă. Societatea se putea 
lipsi tot mai puţin de specialişti. A crescut rolul intelectua-
lităţii. Artele şi ştiinţele s-au plasat pe noi fundamente, mai 
largi. În „anii fericiţi de pace” s-a schimbat semnificativ mo-
dul de viaţă al oamenilor. A câştigat teren civilizaţia, chiar 
dacă nu într-o măsură egală pentru toate ţările. 
a) Dovediţi afirmaţiile cu ajutorul textului din manual şi al 

imaginilor, cu datele din atlas şi cu cele învăţate din alte 
materii ca de pildă: desen, muzică, fizică, chimie!

10.Soluţionaţi sarcina topografico-istorică!
a) Localizaţi pe harta albă ţările şi zonele geografice de mai 

jos!
1. Marea Britanie, 2. SUA, 3. Cuba, 4. Grecia, 5. Italia, 6. 
Germania, 7. Serbia, 8. România, 9. Bulgaria, 10. Japonia, 
11. Franţa, 12. India, 13. China, 14. Siberia, 15. Australia
b) Care dintre cifrele romane de pe hartă indică oraşele:

San Francisco, Chicago, New York, Washington, Delhi, 
Londra, Manchester, Bruxelles, Berlin, Roma, Belgrad, 
Paris, Hong Kong, Lyon, Tokio

11.Recunoaşteţi ce anume zugrăvesc imaginile plasate în coloa-
nele înguste ale recapitulării? Despre ce evenimente, procese 
şi probleme puteţi vorbi pe baza câte unei imagini?

XIII.

X.
IX.

VII.
VIII.

I.

II.

III.

VI.

IV.
V.

XI.

XII.

XIV.

XV.
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După înfrângerea luptei pentru libertate dintre anii 1848-
1849, pentru patria noastră au urmat ani grei. Curtea de la 
Viena, victorioasă fiind, a încercat să îşi îndeplinească planul 
ei mai vechi şi anume înfiinţarea imperiului cu o conducere 
unitară.

După aproape două decenii de despotism, autoritatea habs-
burgică a fost nevoită să se reconcilieze cu Ungaria. Într-un 
răstimp scurt, şi la noi s-a format agricultura de tip capitalist, 
apoi industria şi clasa muncitoare, adică acel capitalism ca-
racteristic veacului al XIX-lea. Economia şi societatea noas-
tră s-au apropiat de cele mai dezvoltate ţări ale Europei. 

Următorul nostru capitol prezintă cum anume s-au întâm-
plat toate acestea.

V .  E P O C A  D U A L I S M U L U I

I N TR O D U C E R E

Recomandăm pentru lectură:
Benedek István: Semmelweis şi epoca sa. 

Bp., 1980 (Gondolat)
Estók János: Vremurile fericite de pace. 

Nouă istorie ilustrată. Bp., 1998 (Ma-
gyar Könyvklub-Helikon)

Fekete Sándor: Avocatul poporului (Viaţa 
lui Deák Ferenc) Bp., 1976 (Magvető)

Gál György Sándor: Viaţa lui Munkácsy 
Mihály. Bp., 1969 (Móra)

Gergely András-Szász Zoltán: După îm-
păcare. Istorie maghiară. Bp., 1978 
(Gondolat)

Pölöskei Ferenc: Tisza István. Istorie ma-
ghiară. Bp., 1985 (Gondolat)

Somogyi Éva: Franz Joseph. Istorie ma-
ghiară. Bp., 1989 (Gondolat)

Varga Domokos-Csaba József: Sânge şi 
aur. Ungaria în perioada 1849–1914. 
Bp., 1982 (Móra)

Vörös Károly: Naşterea unei metropole. 
Bp., 1973 (Kossuth)

Alegoria împăcării (Frescă în mozaic a lui Székely Bertalan pe mauzoleul 
lui Deák Ferenc).  Alegoria înseamnă conceperea în formă palpabilă a 
unei simţiri. Oare ce anume exprimă această imagine? (Răspundeţi după 

ce aţi învăţat lecţiile acestui capitol!)
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administraţia militară intolerabilă

Regimul de teroare al lui Haynau nu a adus pentru Viena re-
zultatele dorite. Nu s-a reuşit să se instaureze liniştea în 
ţară. Haynau a devenit tot mai odios. Represiunea sânge-
roasă a dăunat politicii externe austriece.

Maghiarii refugiaţi în străinătate, sub conducerea lui Kos-
suth Lajos, au format o emigraţie importantă. Ei au încercat 
să câştige de partea lor guvernele englez, francez şi italian, 
pentru restabilirea independenţei Ungariei. Nu au primit un 
sprijin propriu-zis, dar au ţinut trează simpatia Europei faţă 
de maghiari, iar acasă au consolidat speranţa faţă de elibera-
rea ţării. Mai târziu au format legiuni separate în cadrul arma-
telor din ţările rivale austriecilor, respectiv armatele italiene 
şi germane.

regImul-bach

Regimul de teroare al lui Haynau a durat până în vara anului 
1850. Atunci, regimul militar a fost înlocuit cu administraţia 
civilă. Ţara noastră a ajuns direct sub conducerea guvernului 
austriac. 

Ministrul de Interne Alexander Bach a pus capăt practicilor 
atroce utilizate de către Haynau, dar patria noastră a tratat-o 
şi pe mai departe ca şi parte a imperiului. Între Ungaria şi 
Austria s-au desfiinţat graniţele vamale. Ţara a fost fragmen-

Masacrele lui Haynau au fost dezavuate 
de către opinia publică din întreaga lume. 
Atunci când, cu ani mai târziu, a vizitat o 
fabrică englezească de bere muncitorii au 
aruncat în el cu diverse obiecte şi l-au alun-
gat din întreprindere, strigând: „Asta o pri-
meşti pentru ceea ce ai făcut la Arad!”

Reveniţi la lecţia 13! Prin ce modalitate a 
încercat Curtea de la Viena să liniştească ţara 
noastră după moartea lui Iosif al II-lea?

Husarii lui Bach: Bach a încercat să ajute 
la acceptarea noului regim prin aceea că a 
dispus ca funcţionarii – care în bună măsură 
erau străini – să umble în veşminte maghia-
re. Pe aceşti funcţionari, poporul i-a numit 
în batjocoră „husarii lui Bach”.

Pe harta Ungariei din anii 1850 am prezentat 
teritoriile alăturate din administraţia maghiară 
(cu menţionarea numelui lor) şi teritoriile cir-
cumscripţiilor înfiinţate prin desfiinţarea comita-
telor independente. Estimaţi la a câta parte din 
teritoriul de atunci al ţării se cifrau provinciile 
desprinse? De ce tocmai oraşele prezentate au 
devenit centrele celor 5 circumscripţii înfiinţate?

34. PATRIA NOASTRĂ DUPĂ ÎNFRÂNGEREA LUPTEI PENTRU LIBERTATE

Administraţia ţării noastre în epoca Bach

Agenţii epocii Bach. Pe ce anume 
s-a edificat autoritatea lui Bach?

Košice

BudaSopron

Bratislava

Oradea

Mureș T R A N S I L V A N I A

Ti
sa

Dunărea

VOIEVODATUL SÂRB

Dunărea

CONFINIUL MILITAR

CROAŢIA-SLAVONIA

Drava
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tată în teritorii administrative mai mici şi mai uşor de condus 
de către Viena. S-au introdus justiţia şi sistemul şcolar aflat în 
vigoare în cadrul imperiului. 

opoziţia pasivă*

Guvernul a încercat să câştige sprijinul câtorva politicieni 
maghiari populari, dar a eşuat în acest sens. Acasă, cel mai de 
vază politician a fost Deák Ferenc care, în mod categoric, a 
respins sprijinirea regimului Bach. 

„Evenimentele trecutului apropiat şi asemenea raporturi 
care se menţin şi azi în ţara noastră fac să-mi fie cu neputinţă 
să mă implic în treburile publice...” – a scris el. Deák a pro-
clamat politica de opoziţie pasivă. Şi-a vândut proprietatea 
din provincie şi s-a mutat într-un hotel din Pesta. Se pare că 
s-a retras complet din viaţa publică. Primea pe oricine cu dra-
gă inimă şi, culcat pe spate pe canapea, scoţând nori de fum 
din pipă, discuta cu el. 

Atitudinea lui Deák a fost stimulatoare. Ţara i-a urmat pil-
da şi a început o opoziţie pasivă. Patriotul nu participa la 
viaţa publică,  nu-şi asuma niciun fel de funcţii, îi inducea 

Maghiari în lumea mare: „Acea generaţie 
care ar fi trebuit să conducă Ungaria pe ca-
lea dezvoltării sociale, politice şi intelectu-
ale a societăţii moderne s-a risipit în lumea 
mare: ea luptă pentru libertate în Italia ală-
turi de Garibaldi, apoi în America de Nord 
în armata lui Lincoln, construieşte căi ferate 
la poalele Alpilor, se războieşte în Turcia, 
publică presă la Bruxelles şi la Londra, de-
frişează jungla în Lumea Nouă, face negoţ 
şi aşteaptă revoluţia la Paris.”
(Istoricul Kosáry Domokos despre emigra-
ţia maghiară)

Ce anume a însemnat opoziţia pasivă? Sub-
liniaţi caracteristicile cele mai importante ale 
acestei atitudini politice! Apreciaţi! Aceasta au 
fost, oare, cu adevărat cea mai potrivită cale sau 
a existat şi o altă modalitate de a împiedica tenta-
tiva de încorporare a ţării noastre?

Deák Ferenc (1803–1876). Pentru sim-
ţul său tactic, pentru cibzuinţa sa cu 
care a găsit cale de rezolvare chiar și 
în cele mai dificile situaţii, a primit din 
partea contemporanilor numele onori-

fic de „înţeleptul patriei”.

Madarász Viktor: Jelirea lui Hun-
yadi László. Tabloul a fost privit 
de mii de oameni, în decurs de 
o săptămână, în primăvara anului 
1860, la expoziţia Academiei de 
Artă din Pesta. Toată lumea știa 
ce anume deplânge tabloul  Voi 

știţi? Spuneţi-vă părerea!
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35. ÎMPĂCAREA

în eroare pe funcţionarii străini, contesta plătirea de taxe; a 
descoperit şi a dejucat poliţia secretă austriacă, i-a alungat pe 
cei ce ajutaseră sistemul Bach. 

Scriitorii şi artiştii maghiari s-au alăturat la cauza lup-
tei pentru libertate care a fost înfrântă, i-au păstrat şi i-au 
eternizat amintirea în operele lor. 

Opoziţia i-a silit pe Habsburgi ca, în Ungaria, să menţi-
nă o armată mare, apoi jandarmi şi poliţie secretă. Aceasta 
a presupus cheltuieli mari. Totodată acestea au fost complet 
ineficace faţă de opoziţia pasivă. 

Atunci când austriecii au fost înfrânţi de armata franco-pie-
monteză, şi pentru guvernul austriac a devenit limpede că po-
litica de forţă nu se mai putea menţine pe durată lungă.

Pe lângă opoziţia pasivă au fost şi tentative de opoziţie 
armată.  Noszlopy Gáspár cu trupele sale a plănuit să-l cap-
tureze pe Franz Joseph care vizita ţara noastră. Makk József 
– fost comandant de artilerie al cetăţii Komárom – a încercat 
să pregătească o mare revoltă. Aceste tentative însă au eşuat
pe rând. Conducătorii prinşi au fost executaţi, iar participanţii 
au fost condamnaţi la o detenţie îndelungată. 

împăCarea  este inevitabilă

Habsburgii au suferit în Italia înfrângeri grave. Ei au trebuit să 
realizeze că, de acum înainte, nu mai puteau continua politica 
de mare putere, doar dacă autoritatea lor nu mai era ameninţa-
tă din interior de către opoziţia maghiarilor şi a altor popoare. 

De aceea, ei şi-au modificat politica, Franz Joseph l -a 
destituit în anul 1859 pe Bach, iar în condiţiile în care politi-
cienii Curţii nu au găsit altă soluţie, în anul 1865, s-au întors 
spre Deák Ferenc căutând înţelegerea. 

Deák, care până acum a fost fidelul opoziţiei pasive, a 
realizat că a venit timpul pentru împăcare, întrucât cla-
sa proprietarilor maghiari obosise în luptă. Din cauza griji-
lor materiale, ea năzuia la funcţii profitabile. Situaţia politi-
că dezordonată împiedica însă dezvoltarea economică a ţării 
noastre. Proprietarii nu au primit de la bănci împrumuturi şi 

Opoziţia naţională în artă: Arany János, 
cu ocazia vizitei lui Franz Joseph în Unga-
ria, în locul poeziei de salut, a scris balada 
cu titlul Barzii din Wales.

Citiţi poezia! Care strofe exprimă cel mai 
direct ideea opoziţiei pasive?

Tablourile lui Madarász Viktor şi ale altor 
pictori au oglindit durerea naţiunii şi dorinţa 
ei nestinsă pentru libertate. 
Erkel Ferenc a compus muzica pentru ope-
ra „Bánk bán” a cărei fiecare prezentare în 
parte a fost o adevărată manifestare politică 
antigermană.

Care eveniment istoric l-a prelucrat Kato-
na József în drama sa intitulată „Bánk bán”? 
De ce a exprimat evenimentul atmosfera ani-
lor 1850?

1867Cauzele 
împăcării

1. Înfrângeri militare

2. Dificultăţile economice 
ale imperiului

3. Mișcări naţionale

1. Dificultăţile economice 
ale proprietarilor

2. Pretenţia participării la 
politica imperiului

3. Mișcări naţionale

1.  De ce opoziţia pasivă a fost corespunză-
toare faţă de tentativa Habsburgilor de 
încorporare?

2.  Cum şi prin ce modalitate au încercat 
habsburgii să contopească patria noastră 
în cadrul imperiului unitar? De ce a eşuat 
demersul lor?

3.  Amintiţi-vă cele citite despre unitatea itali-
ană şi cea germană! Ce eşecuri au suferit 
habsburgii atunci şi acolo?

Patria noastră după înfrângerea luptei pentru libertate
regimul de teroare al lui Haynau


sistemul absolutist al lui Bach


încercarea de încorporare

în imperiu


opoziţia pasivă
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152 Epoca dualismului

de aceea abia şi-au putut moderniza domeniile. Tot mai mulţi 
şi-au pus întrebarea: până când trebuie, cât se mai poate rezis-
ta, îndura şi aştepta? Dar timpul îi presa şi pe Habsburgi. 

Aceştia s-au străduit, fără succes, să îşi consolideze şi să 
îşi extindă puterea. Forţa lor a fost obstrucţionată de aceea 
că s-au văzut faţă în faţă cu dorinţa de libertate a poporului 
italian şi cu nemulţumirile ameninţătoare ale altor popoare 
din imperiu. Planul de a unifica Germania sub autoritatea lor 
a suferit un eşec ruşinos.

Negocierile de reconciliere au fost începute prin interme-
diul Articolului de Paşti al lui Deák Ferenc, apărut în anul 
1865. 

În cadrul acestuia, el a fixat două condiţii pentru începerea 
negocierilor: restabilirea unităţii teritoriale a ţării şi convocarea 
dietei. 

înfiinţarea monarhiei austro-ungare

Împăcarea – după lungi discuţii pregătitoare – s-a produs 
în anul 1867. În timpul discuţiilor de reconciliere, a izbucnit 
războiul austro-prusac în care austriecii au suferit o gravă în-
frângere (vezi pagina 121). Aceasta a dovedit din nou că era 
necesară împăcarea cu maghiarii. 

Curtea şi politicienii maghiari au convenit să restructureze 
imperiul în stat format din două ţări (dualist), care funcţi-
onează pe bază constituţională. 

Aşa s-a născut noul stat dualist cu centrele la Viena şi la 
Buda-Pesta: Monarhia Austro-Ungară.  

Monarhia Austro-Ungară era legată în primul rând, prin 
persoana suveranului – împărat şi rege.

Dar la fel de importantă a fost administrarea comună, in-
separabilitatea ministerului de externe, de război şi al celui 
de finanţe, ce servea acoperirea cheltuielilor celor două. Ce-
lelalte afaceri, ambele ţări le tratau separat. 

Din nou s-a înfiinţat guvernul maghiar responsabil Dietei 
şi ministerele autonome. Legile erau date din nou de către 
Dieta maghiară.  Limba maghiară a devenit din nou limbă 
oficială. Puterea politică a revenit în mâna claselor dominan-
te maghiare.

Încoronarea: Ca urmare a împăcării, Franz 
Joseph, care deja de două decenii domnea ca 
împărat, în anul 1867, a fost încoronat rege 
al Ungariei cu un fast minunat. Titulatura sa 
a devenit „Împărat al Austriei şi Rege Apos-
tolic al Ungariei”. 

Coroana maghiară a fost pusă pe capul 
lui Franz Joseph de către arhiepiscopul de 
Esztergom şi premierul maghiar Andrássy 
Gyula în biserica Mátyás din Buda. 

În mijlocul dangătului continuu al clo-
potelor, procesiunea a pornit împreună cu 
regele încoronat din biserica Mátyás spre 
Pesta, în piaţa din faţa Podului cu Lanţuri. 
Regele era însoţit de aristocraţi strălucind 
în haine maghiare de gală, de episcopi în-
călecaţi pe cai şi de banderiumuri comita-
tense. În mijlocul poporului s-au aruncat 
bani. Aceste formalităţi spectaculoase au 
exprimat reconcilierea dintre conducătorii 
naţiunii maghiare şi suveran.

În Articolul de Paşti, Deák a scris urmă-
toarele: „Vom fi gata întotdeauna [...] să pu-
nem legile noastre proprii în concordanţă cu 
siguranţa existenţei neclintite a imperiului 
[...] Trebuie să ne străduim atât pentru obţi-
nerea deplină a siguranţei imperiului, cât şi 
pentru menţinerea pe cât se poate a legilor 
fundamentale ale constituţiunii maghiare.”

Studiaţi ilustraţia de la pagina 151. Ce anume 
a motivat Austria la împăcare şi ce i-a îndemnat 
pe politicienii maghiari pentru aceasta?

Motivaţi de ce a devenit necesară şi de neoco-
lit împăcarea?

Blazonul Monarhiei Austro-Ungare. Pe blazon se 
poate citi deviza latinească, având semnificaţia: 
Indivizibil și Inseparabil. De ce a devenit aceas-

tă deviză parte componentă a blazonului?
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importanţa împăCării

Împăcarea a propulsat dezvoltarea ambelor ţări. Imperiul 
constituţional, consolidat din punct de vedere politic, a oferit 
posibilităţi mai mari pentru dezvoltarea întreprinderilor 
burgheze: pentru dezvoltarea rapidă a agriculturii şi indus-
triei. Viaţa politică şi culturală a devenit mai liberă decât pe 
timpul absolutismului. 

Înţelegerea a însemnat totodată un regres faţă de legile din 
1848. Cel mai grav dezavantaj a fost acela că a îngrădit au-
tonomia ţării. Politica externă a Ungariei a fost complet le-
gată de imperiu. Suveranul a dispus de armată. Toate legile şi 
dispoziţiile au trebuit să ţină cont şi de interesele Austriei care 
era mai dezvoltată. 

În înţelesul reconcilierii între Austria şi Ungaria s-a înfiin-
ţat o uniune vamală care se reînnoia din 10 în 10 ani. Aceasta 
înseamna că se puteau duce orice fel de mărfuri dintr-o ţară 
în alta.

Kossuth şi reconcilierea: Kossuth s-a opus 
împăcării. A considerat ca fiind mult mai 
bine dacă naţiunea rămânea statornică în 
opoziţie. Ca şi proiect de viitor, el a propus 
înfiinţarea unei Alianţe a Statelor Dunărene 
în care toate popoarele de-a lungul Dunării 
să dispună de drepturi egale. Cugetările sale 
democratice nu doar că au fost respinse de 
clasa dominantă maghiară, dar nici în sfera 
politicienilor din ţările vecine nu au găsit 
apreciere.

În ce măsură a fost avantajoasă uniunea va-
mală pentru ţara noastră şi în ce măsură a fost 
dezavantajoasă?

Observaţi proporţiile celor două ţări! Trageţi 
concluziile!

AUSTRIA ȘI UNGARIA

procentul teritoriului 

procentul populaţiei

procentul dezvoltării industriale

participare la cheltuielile comune

Austria

Ungaria

51 la 49

60
la 40

85
la

15

70 la

30

1.  Între cine şi cine s-a produs reconcilie-
rea?

2.  Ce piedici au trebuit înlăturate pentru a 
se putea realiza împăcarea?

3.  Cum anume s-a modificat situaţia Unga-
riei ca urmare a învoielii?

4.  Estimaţi avantajele şi dezavantajele înţe-
legerii!

Raporturile de forţă dintre Austria și Ungaria.

Austria → împăcare 1867 ← Ungaria
	 ↓	 ↓	 ↓

înfrângeri Monarhia opoziţia
militare Austro-Ungară pasivă 

  slăbeşte
↓

se accelerează dezvoltarea
economico-socială
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formarea guvernării parlamentare

Ca urmare a reconcilierii, şi în patria noastră s-a înfiinţat o 
guvernare parlamentară asemănătoare cu cea a statelor bur-
gheze din apus. S-a format o dietă cu două camere: în cadrul 
ei, funcţiona camera magnaţilor şi camera deputaţilor. 

Membrii celei din urmă erau aleşi. Conform realităţilor 
europene de atunci, beneficiau de drept de vot doar bărba-
ţii – conform legii electorale din anul 1848, se vota potrivit 
condiţiilor legate de avere sau cultură. Alegerile se derulau 
prin vot deschis.  

partide şi guverne

Tot după model european s-au format partidele şi guvernele. 
În timpul primelor alegeri, s-au înfiinţat trei mari partide: par-
tidul Deák-ist susţinător al reconcilierii (acesta i-a concentrat 
pe tinerii susţinători ai reconcilierii), apoi aşa-numitul partid 
de centru-stânga care dorea o amendare a reconcilierii (con-
form partidului, chestiunile comune şi drepturile suveranului 
au pus în primejdie autonomia ţării), precum şi cel mai mic 
care s-a opus reconcilierii, adică Partidul Naţional ’48.

Primul premier, contele Andrássy Gyula, a fost dat de 
către partidul Deák-ist care a câştigat alegerile (Deák nu şi-a 
asumat pentru sine vreun portofoliu ministerial.)

Cu timpul, partidul de centru-stânga a realizat că sistemul 
dat de dualism este capabil de activitate şi că Viena nu se stră-
duieşte să reducă autonomia pe care Ungaria a dobândit-o. În 
aceste condiţii, pentru a primi parte din putere, el s-a reconci-
liat cu partidul Deák-ist, iar prin unificarea celor două partide 
s-a înfiinţat Partidul Liberal. Premierul extraordinar de capa-
bil al acestuia, Tisza Kálmán – „generalul” -  a condus politi-
ca maghiară de-a lungul a 15 ani, fără zguduiri prea mari. 

În cadrul primelor guverne un membru capabil care s-a 
distins a fost baronul Eötvös József, care era deja ministru 

Sistemul electoral: În Ungaria, s-au ţinut 
alegeri la început din 3 în 3 ani, iar din 1886 
din 5 în 5 ani. Numărul celor îndreptăţiţi la 
vot era îngrădit de diferite constrângeri (de 
pildă, situaţia materială). În perioada du-
alismului, 6-7% din populaţie putea vota. 
Aceasta, la mijlocul secolului XIX, nu era 
un procent rău, dar, din păcate, în perioada 
dualismului, nu a fost deloc lărgit. Iar votul 
deschis a făcut posibilă influenţarea alegă-
torilor. Votarea se făcea în maniera că ale-
gătorul îşi exprima voinţa la comisia care 
strângea voturile, voinţă pe care aceasta o 
înscria în locul corespunzător. Această solu-
ţie a fost necesară şi din cauza alegătorilor 
care nu ştiau să scrie şi să citească, dar dă-
dea ocazia şi pentru ca să se îndeplinească 
voinţa puterii locale, respectiv cea a câte 
unui om influent.

36. IMAGINI DIN VIAŢA POLITICĂ

Cuvântare electorală (Pictura lui Bihari Sándor, 
fragment). În perioada alegerilor parlamentare, 
ţara era tulburată.  Ce accesorii au presupus cu-

vântările electorale?

Contele Andrássy Gyula (1823–1890). După că-
derea luptei pentru libertate s-a refugiat în stră-
inătate, astfel că l-au executat în mod simbolic
(i-au expus numele pe spânzurătoare). A avut un 
rol major în negocierile pentru împăcare, iar în 
anul 1867 a devenit premierul Ungariei. Peste trei 
ani, împăratul l-a numit ministru de externe co-

mun al imperiului.
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în guvernul de la 1848, iar în cadrul organizării instrucţiunii 
publice a dobândit merite nepieritoare.

înCerCarea de soluţionare a Chestiunii naţionale. 
înţelegerea maghiaro-Croată

Soluţionarea chestiunii naţionale a cauzat una din cele mai 
mari probleme ale vieţii politice maghiare din epoca dualis-
mului. 

Înfiinţarea Monarhiei, a pactului dualist, a creat o nouă si-
tuaţie în ceea ce priveşte legătura dintre naţionalităţi şi ma-
ghiari. După anul 1867, maghiarii, din situaţia de asupriţi de 
până atunci, au devenit una din cele două naţionalităţi condu-
cătoare. Ei şi-au putut valorifica liber drepturile lor naţionale, 
fixând chiar în una din statele dualismului, respectiv în Unga-
ria, ce drepturi se cuveneau în continuare naţionalităţilor ce 
locuiau aici.

În această chestiune, membrii Dietei maghiare, care nu de-
mult simţiseră ei înşişi ce înseamnă asuprirea naţională, s-au 
străduit să caute împăcarea. 

După polemici nu o dată violente, care au durat mult, s-a 
reglementat relaţia maghiarilor cu croaţii, care mai devreme au 
fost naţiunea suverană cu cele mai multe drepturi. În virtutea 
înţelegerii croato-maghiare, născute în 1868, Croaţia a do-
bândit autonomie parţială ca şi ţară membră a regalităţii 
maghiare. S-a format un guvern croat la Zagreb, sub conduce-
r e a  banului croat. Afacerile interne, instrucţia publică şi justiţia 
au devenit autonome. De restul chestiunilor a dispus guvernul 
maghiar, în care a dobândit un loc şi un ministru croat.

legea naţionalităţilor

Tot în anul 1868, Dieta a acceptat legea naţionalităţilor r e -
feritoare la restul naţionalităţilor din Ungaria, lege care, în 
administraţie, justiţie şi educaţie, a asigurat posibilitatea fo-
losirii limbii materne. 

Nemulţumirea croaţilor: Cu toate că înţe-
legerea croato-maghiară a oferit croaţilor o 
autonomie sporită, aceasta a nemulţumit o 
parte importantă a populaţiei croate. Ei au 
mai cerut drepturi, chiar şi egalitate deplină 
de drepturi statale,  asemănătoare cu cele ale 
maghiarilor.
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Cei dintâi vor fi cei de pe urmă, iar cei de pe urmă, 
vor fi cei dintâi. Caricatură contemporană a pac-
tului dualist. Maghiarii și restul popoarelor Impe-
riului Habsburgic înainte și după dualism Care 
dintre naţionalităţile monarhiei Austro-Ungare nu 

au trăit în număr semnificativ în Ungaria?

Evocaţi ce tensiuni a cauzat în epoca reforme-
lor, respectiv la 1848–1849, chestiunea naţiona-
lităţilor între maghiari şi minorităţile din patria 
noastră!
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În ciuda caracterului progresist al legii, prin unele părţi ale 
sale, a ofensat naţionalităţile. Întrucât ea a exprimat faptul 
că, în privinţa politicii, Ungaria constituie o singură naţi-
une. Aceasta însemna că cetăţenii naţionalităţilor dispuneau 
individual de drepturi naţionale, dar nicio naţionalitate nu 
era recunoscută ca naţiune independentă. De aceea, con-
ducătorii lor nu au acceptat legea.

mişCări ale ţărănimii săraCe

De asemenea, mişcările socialist-agrare ale ţărănimii să-
race au pricinuit probleme serioase pentru guvernele dualis-
mului din epocă. 

Moşiile – deşi gospodăreau pe jumătate din pământurile 
cultivabile – nu au putut oferi muncă suficientă ţăranilor să-
raci al căror număr a crescut rapid alături de numărul ridicat 
de naşteri. Pe lângă aceasta, au fost restrânse, respectiv redu-
se părţile care reveneau secerătorilor. Acestea erau sursa de 
venit cea mai importantă a ţăranilor săraci cu pământ puţin, 
sau a celor fără pământ. 

Cităm din legea referitoare la obligaţiile 
de lucru în agricultură (articolul de lege 
II din anul 1898):

„Dacă muncitorii nu vin la locul de mun-
că din motive nejustificate sau pleacă fără a 
avea dreptul [...] atunci primăria comunei, 
la cererea angajatorului [...] fără întârziere 
este obligată să dispună readucerea acelora 
cu forţa la locul de muncă, iar aceasta să se 
efectueze imediat.

Nu există nici un drept de apel împotriva 
readucerii muncitorilor la locul lor de mun-
că  [...]

În privinţa pedepselor de privare de li-
bertate exprimate împotriva muncitorilor, 
dacă angajatorul doreşte amânarea acesto-
ra, aceasta nu se poate îndeplini decât după 
executarea muncii prevăzută în contract.”

Guvernul a fost mult mai preocupat de miş-
cările ţăranilor săraci din această perioadă 
decât de mişcările muncitoreşti. Ce credeţi, de 
ce?Puteţi enumera mai multe cauze!

Fragmente din legea naţionalităţilor: 
„ ... toţi cetăţenii Ungariei formează o sin-
gură naţiune politică, naţiunea maghiară 
unitară.”
„ ... toţi locuitorii patriei, indiferent de naţi-
onalitate, sunt egali.”
„ ... copiii naţionalităţilor pot învăţa la şcoa-
lă în limba lor maternă.”
„ ... în instanţele primare, cetăţenii îşi pot 
prezenta doleanţele, cererile şi observaţiile 
în limba lor naţională.”
„ ... Naţionalităţile nu îşi pot forma organis-
me politice separate.”
„ ... Acestea pot forma societăţi de limbă 
maternă, cultură generală, societăţi ştiinţifi-
ce, artistice şi economice.”

Scoateţi în evidenţă acele puncte care au 
stârnit opoziţia politicienilor proveniţi din 
rândul naţionalităţilor!

Deputaţii naţionalităţilor pe băncile opoziţiei. Au 
respins legea naţionalităţilor, întrucât ea a oferit 
mai puţin decât au așteptat și au sperat. În acest 
răstimp, în nici o altă ţară europeană nu s-a recu-

noscut independenţa minorităţilor naţionale.

Panem! (Pâine!) Pictură în ulei a lui Révész Imre
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Ca urmare a acestui fapt, au început mişcări ţărăneşti – 
evenimente sângeroase – precum şi greve agricole pe  c a r e  
guvernul le-a suprimat fără milă printr-o nouă lege, cea legată 
de obligaţiile de muncă în agricultură. Dar pâine – posibilităţi 
de muncă – nici aşa nu a putut să dea celor care implorau, 
respectiv reclamau aceasta.

sChimbările vieţii politiCe de la Cotitura seColului

Tisza Kálmán, care aproape timp de 15 ani a condus cu o 
putere neîngrădită şi a păstrat în linişte politica ţării, a căzut 
în anul 1890.  

Cu aceasta, în viaţa politică maghiară, a început un şir de 
schimbări. Ţara a fost marcată întâi de dispute politico-confe-
sionale. În final, guvernul a reuşit să legifereze căsătoria ci-
vilă obligatorie şi introducerea matricolelor civile (1894).

Dezbateri furtunoase au fost pricinuite de chestiunile pri-
vind armata comună şi reînnoirea uniunii vamale din 10 
în 10 ani. Din cauza furtunilor politice urmau guverne unul 
după altul, care stăteau puţin timp în funcţie. Succesorii lui 
Tisza Kálmán ţineau mult mai greu în mână cârma guverne-
lor. Aceasta este bine subliniată de funeraliile lui Kossuth 
Lajos decedat pe pământ străin în anul 1894. 

Naţiunea a dorit funeralii de gală, iar guvernul, pentru a 
dobândi popularitate, s-a alăturat acestora. Suveranul însă a 
interzis doliul naţional, iar miniştrii s-au supus. În final, fune-
raliile nu le-a organizat guvernul, ci capitala ţării.

Dieta aproba cheltuielile şi numărul de re-
cruţi pentru armata comună. Dar opoziţia 
a fost dispusă să voteze creşterea efectivului 
şi a cheltuielilor doar în condiţiile în care, 
în regimentele maghiare, limba maghiară 
urma să fie limba de comandă.

Cine dispunea de armata comună?

1.  Care direcţii politice mai importante s-au
format ca urmare a pactului dualist?

2.  Care au fost, în perioada veacului al 
XIX-lea, cei mai importanţi politicieni 
ai epocii dualismului?

3.  Cu ce probleme au trebuit să se con-
frunte guvernele maghiare de atunci?

4.  Care dintre ele au fost cele mai 
grave?

Funeraliile lui Kossuth Lajos (2 aprilie 1894). O 
delegaţie de onoare s-a deplasat după sicriu. De 
la graniţă și până în capitală, zeci și zeci de mii 
au stat de-a lungul șinelor. La înmormântare, sute 
de mii au însoţit sicriul defunctului naţiunii spre 
locul de veșnică odihnă. Numai guvernul a stat de 
o parte de doliul naţiunii.   Ce concluzii trageţi 
privind mulţimea de oameni care a luat parte la 

funeralii?
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158 Epoca dualismului

sChimbarea dezvoltării eConomiCe

Dualismul a schimbat în fundamentele sale dezvoltarea eco-
nomică a Ungariei. Ţara a putut ajunge în circuitul eco-
nomic al imperiului, pe de altă parte, politica dualismului a 
adus siguranţă, iar acum şi capitaliştii străini şi-au investit 
deja banii cu încredere în Ungaria. Ca urmare a acestui fapt, 
toate ramurile economiei: agricultura, industria, comunicaţii-
le şi comerţul, dar şi sistemul de credit au pornit la o dezvol-
tare rapidă şi spectaculoasă. 

transformarea agriCulturii

Desfiinţarea iobăgiei a pus capăt în anul 1848 la agricultura de 
tip feudal, iar agricultura modernă bazată pe capital a început 
să se dezvolte mai puternic doar ca urmare a dualismului.

Întâi de toate, instrumentele agricole tradiţionale s-au per-
fecţionat (plugul, coasa). Cea mai mare întorsătură a produs-o
însă apariţia maşinilor agricole. A început să se foloseas-
că treierătoarea, maşina de semănat, iar mai târziu plugul cu 
aburi. Au desfiinţat sistemul de lăsare a pământului în pâr-
logă, au adoptat rotaţia culturilor, au gunoiat pământuri-
le, iar la sfârşitul secolului au folosit deja şi îngrăşământul 
artificial.  

Aproape o treime din pământurile ţării erau în posesia ma-
rilor proprietari.  

Proprietăţile lor, de mai multe mii de iugăre, le-au trans-
format în moşii capitaliste sub conducerea unor adminis-
tratori de moşie specializaţi. Au mecanizat producţia şi au 
organizat-o conform spiritului vremii. Mulţi proprietari au 
cultivat şi plante industriale, înfiinţând fabrici agricole mai 
mici sau mai mari (fabrici de spirt, mori). Ca urmare a acestui 
fapt s-a putut valorifica o producţie de calitate tot mai mare 
şi tot mai bună, atât în oraşele în dezvoltare, cât şi pe pieţele 
imperiului sau în străinătate.

Regularizarea râurilor, împădurire: S - a u  
câştigat uriaşe teritorii cultivabile prin regu-
larizarea râurilor, prin desecarea mlaştinilor. 
(Circa 2,5 milioane iugăre de pământ.) 

În zona câmpiei Tisei s-au pregătit în to-
tal 112 diviziuni. Prin regularizare, fluviul, 
din 1212 kilometri s-a scurtat la 729 kilome-
tri. S-au construit diguri de 4.500 km, astfel 
că terenul inundabil de 38.500 de kilometri 
pătraţi s-a redus la 1800 de kilometrii pă-
traţi. A pornit drenarea bălţilor, a mlaştini-
lor, a apelor interne. Reţeaua de canale de 
pe Câmpia Mare, în decurs de 70 de ani a 
crescut de la 28 de kilometri la 11.000 de 
kilometri.

Un alt element important al muncii de 
transformare a marii puste a fost împăduri-
rea. Intensificarea plantării de pomi fructi-
feri şi viţă-de-vie a servit în a doua jumătate 
a secolului la legarea nisipurilor mişcătoare. 
De-a lungul drumurilor de pământ de nisip 
s-au plantat salcâmi.

Dintre factorii enumeraţi mai jos, care au îm-
piedicat până în 1867 şi care au ajutat după 1867 
dezvoltarea Ungariei? Dintre factorii enumeraţi, 
subliniaţi-i pe aceia care, deja dinainte de 1867 
au ajutat la dezvoltarea industriei!

a) lipsa de capital;
b) afluxul de capital din străinătate;
c) întemeierea băncilor;
d) instabilitatea politică;
e)  situaţia ordonată din punct de vedere poli-

tic;
f) forţa de muncă numeroasă, ieftină.

37. DESCHIDEREA ECONOMICĂ

Mașină de semănat și de treierat  Discutaţi cum s-a făcut semănatul și treieratul grâului înainte de introducerea mașinilor!

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   158 6/11/09   10:22:53



Epoca dualismului 159

Creşterea numărului maşinilor agricole 

1870 1895 Procentul creşterii

Plug
Semănătoare
Treierătoare
Plug cu aburi

1 109 000
6 8 7 8
2 4 6 7

7

1 583 000
49 352
9 5 0 9

179

143%
1474%

385%
 2557%

industria agriColă

Dezvoltarea industriei maghiare s-a fundamentat pe dezvol-
tarea agriculturii. 

Moşiile au produs o uriaşă cantitate de grâu, a sporit şi 
producţia ţărănească de cereale. Aceasta a condus la avântul 
industriei morăritului.  

Una după alta, s-au construit mici mori provinciale, apoi 
morile moderne, mai întâi la Budapesta şi în marile oraşe de 
pustă. Industria morăritului din ţara noastră, în scurtă vreme, 
a ajuns la nivel mondial, iar făina maghiară a devenit celebră 
în toată lumea. Budapesta, în anul 1870, a fost cel mai mare 
oraş al industriei morăritului. 

S-a dezvoltat industria zahărului şi a alcoolului. Atunci 
s-au format în patria noastră şi primele fabrici de conserve.  
Ramura industrială conducătoare a vremii fost, o bună bu-
cată de vreme, industria alimentară. 

Rezultate: Numărul morilor cu aburi în 
anul 1866 – 147; 1872 – 492; 1884 – 910; 
1895 – 1943. Exportul nostru de făină între 
anii 1869–1871 a atins 2 milioane de chin-
tale, iar peste două decenii exportul deja se 
mişca în jurul a 5 milioane de chintale.

Plugul cu aburi. A arat adânc și rapid, dar nu putea fi folosit decât pe parcele mai mari. A fost exclusiv mașina moșiilor.

Rezultatele producţiei agricole în epoca dualis-
mului

Roata cilindrică de oţel pentru morărit de tip Mechwart, înlocuitor al pietrei de moară. Este una din descoperirile care a funda-
mentat renumele mondial al industriei morăritului maghiar

Rezultatele producţiei
milioane q 1864–66 1911–13 Procentul

creșterii

17,2 49,1 285%

13,4 48,5 361%

7,3 54,9 752%

2,0 43,3 2165%
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160 Epoca dualismului

Construirea de Căi ferate şi industria grea

Pentru ca şi în patria noastră să demareze circulaţia economică 
şi pentru ca să ne fi putut conecta la viaţa economică a lumii a 
fost necesară o comunicare după spiritul vremii. Numai aşa 
s-a putut transporta pe pieţele europene şi ale Monarhiei uria-
şa producţie agricolă. De aceea, cu o rapiditate neobişnuită 
până şi pentru Europa de Vest, s-a construit reţeaua maghia-
ră de căi ferate, care a legat capitala de toate părţile ţării.

Construirea de căi ferate (şinele necesare pentru aceasta, 
locomotivele şi vagoanele), apoi nevoia de maşini pentru 
agricultură şi industria alimentară au dat noi şi noi comenzi 
pentru industria grea. S-au construit mari fabrici de fier şi de 
oţel (la Diósgyőr, Ózd, Salgótarján, Hunedoara). A luat am-
ploare fabricarea de ambarcaţiuni, vagoane şi locomotive,
construirea maşinilor cu aburi şi a maşinilor agricole. 

În aceasta şi-au asumat partea leului fondatorii de fabrici 
şi inventatorii maghiari de succes. Aşa a fost Ganz Ábra-
hám care şi-a transportat produsele în numeroase ţări ale Eu-
ropei, la fel şi Weiss Manfréd care a construit o fabrică uriaşă 
în raionul capitalei, la Csepel. 

Sporirea fabricării de fier a făcut necesară deschiderea unor 
noi mine de minereu de fier şi extinderea celor deja existen-
te. A luat avânt mineritul, extracţia de cărbuni. Maşinile cu 
aburi ale fabricilor, locomotivele cu aburi şi vapoarele au fost 
cei mai mari consumatori de cărbuni ai acestei epoci.

CaraCteristiCile dezvoltării industriale maghiare

Dezvoltarea industriei a avut şi părţi negative. A lipsit una 
din cele mai fundamentale ramuri industriale, adică indus-
tria de maşini-unelte.  Apoi marea industrie în forma-
r e  s-a dezvoltat foarte inegal. Ea s-a concentrat mai mult la
Budapesta, în câteva ţinuturi miniere şi în una-două oraşe mari. 

În ciuda acestui fapt, dezvoltarea industriei a fost una 
foarte rapidă. Până la mijlocul secolului, a luat amploare în 
esenţa sa revoluţia industrială maghiară pe care şi statul 
a promovat-o. Prin ritmul dezvoltării noastre industriale de 
7-8%, care a ţinut mai mult de un sfert de secol – ritm care în 
tot acest răstimp a fost cel mai rapid din Europa – am putut 
recupera mult din înapoierea de mai devreme.

Dezvoltarea industriei de stat: Politica 
conştientă a dezvoltării industriale de către 
stat e demonstrată de scutirea de impozite pe 
15 ani a fabricilor producătoare de noi pro-
duse ce au primit credite cu scadenţă lungă. 
Pe liniile ferate de stat puteau transporta în 
mod preferenţial. Statul însuşi a construit 
fabrici.

Dezvoltarea rapidă a industriei este ară-
tată de faptul că, până la mijlocul secolului, 
în patria noastră s-au înfiinţat mai mult de 
1000 de fabrici noi sau lărgite. Unele fur-
nizau şi în străinătate. Fabrica Ganz în dez-
voltare a amenajat la Roma, Milano, Viena, 
Sankt Petersburg primele uzine electrice.

Pe baza graficelor, a diagramelor desenate şi 
a hărţilor de prezentare – ca şi surse – observaţi 
dezvoltarea economică! Analizaţi datele!

Moara cu abur „Pannonia”, la Pesta,
în anul 1866 

Creşterea în lungime a liniilor
ferate în Ungaria

1850
1867
1880
1890
1900
1910

222 km
2.285 km
7.000 km

11.246 km
17.108 km
21.200 km

Densitatea liniilor ferate în Europa,
în anul 1894 (lungimea liniilor de căi
ferate pe 1000 de kilometri pătraţi)

Anglia
Franţa
Germania 
Ungaria
România
Serbia
Rusia

107 km
77 km
87 km
43 km
20 km
11 km
7 km

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   160 6/11/09   10:22:54



Epoca dualismului 161

1.  Care au fost, în ţara noastră, ramurile 
industriale conducătoare?

2.  Ce influenţă reciprocă este între dez-
voltarea agriculturii şi a industriei?

3.  Ce alte legături descoperiţi între dez-
voltarea unor ramuri industriale?

4.  Ce anume puteţi stabili din datele 
graficului care prezintă schimbarea 
numărului angajaţilor din industrie?

Turnătoria lui Ganz Ábrahám. Fabrica Ganz s-a putut mândri cu numeroa-
se descoperiri importante

Reţeaua de căi ferate în 1868 și 1887  Ce corelaţie există între dezvolta-
rea reţelei de căi ferate și mărirea producţiei de cărbune, fier și oţel?

Producţia maghiară de cărbune, fier brut și oţel

Cărbune 1880

1013

8954

1913

146

623

Fier brut 1880 1913

16

800

Oţel 1880 1913

Societatea austriacă de căi ferate
de stat
Societatea sudică de căi ferate
Societatea de căi ferate Tisa
Societatea dunăreană de
navigaţie cu abur

1868

Căi ferate

1887
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transformarea soCială

În urma dezvoltării agriculturii capitaliste, patria noastră a 
devenit o ţară agrar-industrială. A crescut procentul celor 
care se ocupau cu industria şi comerţul, respectiv procentul 
celor care trăiau din munca intelectuală. Ca şi consecinţă a 
acestora, societatea maghiară a devenit o asemenea societate 
burgheză unde o parte a societăţii (cea mai mare) trăia din 
agricultură şi locuia la ţară, pe când cealaltă parte s-a rapor-
tat la industrie, comerţ şi îndeletnicirile intelectuale, trăind la 
oraş. Ambele categorii sociale s-au stratificat puternic. 

din mari moşieri – mari proprietari
din iobagi – ţărani liberi

Revoluţia de la 1848 a lichidat sistemul iobăgiei şi a elibe-
rat milioane de iobagi care au devenit proprietarii pămân-
turilor iobăgeşti. Această realizare a revoluţiei burgheze nu 
a putut-o revoca nici măcar despotismul austriac, ba chiar în 
anul 1853 suveranul, printr-un decret separat, a întărit elibe-
rarea iobagilor.  

Iobagii de până atunci au devenit ţărani liberi, iar jelerii 
care nu dispuneau de pământuri iobăgeşti, salariaţi agricoli: 
proletari agrari fără pământ sau cu pământuri mici. Foştii 
moşieri şi-au păstrat pământurile fermelor de mai devreme, 
devenind proprietari capitalişti de pământuri.

Sporirea populaţiei (1869–1910)

1869
1880
1910

15.470.000
15.642.000
2 0 . 8 8 6 . 0 0 0

Clasificarea populaţiei după ocupaţie

1890 1910

Agricultură
Minerit şi industrie
Comerţ şi comunicaţii
A l t e l e

75%
11%

3,5 %
10,5 %

64%
19%
6 %

11 %

Lichidarea societăţii feudale şi formarea societăţii burgheze a adus în 
agricultură prima mare reorganizare social-economică. Spuneţi, cine a 
venit în locul cui!

Păturile sociale feudale Păturile sociale burgheze

aristocraţii (moşierii) →	

→ Proprietari mijlocii

iobagi cu lot întreg →

    şi  
→	

ţărani din pătura de mijloc
iobagi proprietari

jeleri →

38. SOCIETATEA MAGHIARĂ ÎN CURS DE ÎMBURGHEZIRE

Ţărani la seceriș. În ciuda dezvoltării tehnice, secerișul, încă mult timp, a 
rămas cea mai grea muncă
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stratifiCarea soCială în agriCultură

Printre proprietarii de pământ, conducerea era în mâna aris-
tocraţiei funciare, care juca un rol diriguitor şi în politica 
ţării. Dar în viaţa provinciei, un rol important l-au dobândit 
proprietarii mijlocii, aşa-numiţii „gentri”. În sânul ţărănimii, 
rolul conducător, de model, a fost cel al marilor bogătaşi
care – muncind şi punând la lucru - au prosperat permanent. 
Cu mult mai greu a reuşit ţărănimea de mijloc, c a r e  a  l u pt a t  
împotriva îndatorării, în vreme ce aproape jumătate din po-
pulaţia ţării, care era mica ţărănime, respectiv ţărănimea 
săracă, deseori trăia de pe o zi pe alta. 

O parte din cei fără pământ lucrau pe domenii ca şi argaţi, 
iar o altă parte a mers la oraş, căutând să lucreze mai ales în 
industrie.

stratifiCarea soCială urbană

În fruntea societăţii – pe lângă aristocraţia funciară care dis-
punea de palate şi la oraşe – au apărut marii capitalişti: ban-
cherii prosperi, industriaşii, proprietarii de mine, marii co-
mercianţi. 

Pe următoarea treaptă a ierarhiei sociale stăteau conducă-
torii locali ai vieţii economice, proprietarii de fabrici mai 
mici şi intelectualii care au absolvit universităţi sau şcoli su-
perioare, respectiv funcţionarii din posturile de conducere. 

Mica burghezie – micii industriaşi autonomi, micii co-
mercianţi – trăia destul de modest. Unii dintre ei au reuşit 
prin muncă sârguincioasă, prin talent şi noroc să se ridice şi 
să ajungă în rândurile marii burghezii. 

Între diversele pături ale muncitorimii care se forma au 
existat diferenţe importante. Muncitorii specializaţi erau mai 
bine plătiţi. Zilierii şi muncitorii auxiliari primeau însă mult 
mai puţin. 

La momentul dualismului, grosul muncitorilor lucra încă 
în ateliere mici (sistemul de breaslă s-a desfiinţat definitiv în 
ţara noastră doar în anul 1872).

Ca urmare însă a unei puternice dezvoltări a industriei, şi 
în ţara noastră s-a format rapid muncitorimea marilor fa-
brici.

tensiuni soCiale, organizaţii munCitoreşti
şi mişCări ale ţăranilor săraCi

În societatea dualistă, între cei aflaţi sus (elita aristocratică şi 
păturile de mijloc), precum şi cei de jos (cei mai săraci) au 
fost diferenţe foarte mari de avere. Aceasta, atât la ţară, cât 
şi la oraşe a condus la mari tensiuni sociale. 

În urma formării muncitorimii din marile fabrici, s-au înfi-
inţat rapid primele oraganizaţii muncitoreşti, înrucât o parte 
importantă a muncitorilor specializaţi a venit din străinătate 
sau a învăţat în străinătate. 

Prima organizaţie muncitorească, Societatea Munci-
torească Generală, s-a format în anul 1868. În secolul al

Noua aristocraţie: Marii capitalişti s-au 
străduit să ajungă în cele mai notabile sfere 
ale celor avuţi. Şi-au cumpărat titluri de ba-
roni, respectiv ranguri. Politica maghiară a 
fost dirijată de interesele tot mai întreţesute 
a câtorva sute de familii de mari capitalişti 
şi de circa 2000 de latifundiari.

Proprietarii aristocraţi de mijloc, aşa nu-
miţii gentri, au trecut cu mult mai greu la 
agricultura capitalistă decât marii proprie-
tari. Ei şi-ar fi putut asigura o existenţă bună 
prin gospodărirea corespunzătoare a moşi-
ilor lor, dar cea mai mare parte a gentrilor 
nu a avut suficienţi bani, nici cunoştinţele 
specializate pentru modernizarea produc-
ţiei. Mulţi dintre ei s-au îndatorat, şi-au 
vândut proprietăţile, s-au ruinat. Ei au fost 
nevoiţi să înceapă o viaţă nouă, respectiv să 
îşi găsească o ocupaţie potrivit rangului lor. 
Gentrii au ocupat domeniile funcţionăreşti 
şi militare, respectiv funcţiile comitatense.

Singura cale de parvenire: Masa tot  mai 
mare a celor ce lucrau la căile ferate, la poş-
tă şi micii funcţionari trăiau la fel ca şi mica 
burghezie. Pentru ei, educaţia copiilor a în-
semnat calea posibilă de parvenire. Pentru 
aceasta aduceau adesea mari sacrificii mate-
riale care le întreceau puterile.

o mie de 
suflete
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Schimbarea structurii și a numărului celor angajaţi 
în industrie
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XIX-lea, cel mai cunoscut lider al muncitorilor a fost Frankel 
Leó (1844–1896). 

În mişcarea muncitorească, o mare schimbare a însemnat 
faptul că, în decembrie 1890, s-a format Partidul Social 
Democrat din Ungaria. Începând de acum, aproape un sfert 
de secol el a condus muncitorimea organizată. S-a ridicat 
pentru îmbunătăţirea situaţiei muncitorimii şi pentru dreptu-
rile ei politice. 

L a  s a t ,  cea mai combativă pătură a ţărănimii sărace a 
constituit-o cea formată din lucrătorii la terasamente care re-
alizau munca cu pământul la câte o construcţie, la căile ferate 
sau la regularizarea râurilor. Punctul de pornire al mişcărilor 
ţărăneşti revoluţionare a fost Viharsarok. Pe acest teritoriu 
– provincie mărginită de Tisa, Mureş, Crişuri – au trăit în cel 
mai mare număr muncitori agricoli. 

ridiCarea nivelului de trai şi sChimbarea
modului de viaţă

În perioada „anilor fericiţi de pace” ai dualismului, s-au îm-
bunătăţit condiţiile de trai ale locuitorilor. Această afirmaţie 
este valabilă şi în condiţiile în care (precum s-a văzut şi în 
ilustraţie) între unele pături sociale, au fost diferenţe impor-
tante de avere şi de câştig. 

A crescut în mare măsură consumul intern, atât în privinţa 
alimentelor (consumul de carne de pildă a fost pe acelaşi plan 
cu cel al Germaniei şi al Franţei), cât şi în privinţa altor arti-
cole de consum. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi schim-
barea modului de viaţă la sat şi la oraş deopotrivă şi-a făcut 
simţită prezenţa în vestimentaţie şi în modul de locuit.

Ţărănimea, care forma majoritatea populaţiei ţării, a re-
nunţat treptat la portul iobăgesc de mai devreme şi pături tot 
mai largi au trecut la ceea ce odinioară numai nobilimii i se 
cuvenea: cizme şi pantaloni de postav. Din anul 1890, a apă-
rut pălăria moale, haina şi cămaşa albă fără cravată. Femeile 
purtau fuste negre sau pestriţe încreţite – multe jupoane, şorţ 
în cele mai multe ţinuturi – de garderoba lor ţinea şi baticul 
sau broboada. 

50 000

0,2%
1000–
     50 000

19,8%

200–1000

80,0%

Proporţia unor pături sociale din sânul populaţiei 
în procente și venitul lor anual în coroane

Săpătorii (lucrători la terasamente) – pictura lui 
Nagy Balogh János. Denumirea lor provine din 
cuvântul german kubik = (cub), căci plata mun-
cii lor s-a petrecut pe baza cubajului pământului 
mișcat de ei. Lucrarea la terasamente a fost cea 
mai importantă sursă de trai a celor rămași fără 

pământ 

Ţărani, soţ și soţie, mai în vârstă din părţile Se-
ghedinului (pictura lui Horváth Jenő).  Observaţi-

le părţile caracteristice ale vestimentaţiei!

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   164 6/11/09   10:23:00



Epoca dualismului 165

Ţinuta de fiecare zi a burgheziei şi cea de sărbătoare a mun-
citorimii se asemăna tot mai mult cu vestimentaţia europea-
nă (costum, pălărie tare). Păturile mai bogate s-au raportat la 
schimbările de modă europene.

S-a dezvoltat cultura habitatului. În sfera ţărănimii, a 
apărut (ca şi o a doua cameră) incinta curată, specific ţără-
nească, destinată oaspeţilor, cu pat care nu se folosea pentru 
dormit, dar era împodobit cu plapumă din puf şi era plin cu 
pe r n e .  Locuinţele burgheze au preluat cultura de habitat a ţi-
nuturilor occidentale (mai ales cea germană). Cea mai mică 
evoluţie au înregistrat-o locuinţele muncitorilor.  

Aceasta s-a legat strâns de migraţia populaţiei în procent 
mare la oraş, dar şi de aceea că în ţinuturile industriale con-
struirea locuinţelor a putut să ţină pasul doar la un nivel redus 
cu cerinţele existente.

Munca de fiecare zi. Gospodină în bucătărie (anii 1910)  Prin ce 
se aseamănă bucătăria de odinioară cu cea de azi? Prin ce anume se 

deosebește?

Reclamă la săpun, la finele veacului al XIX-lea 
Analizaţi și evaluaţi ilustraţiile de la paginile 165–

167!

Reclama produselor lactate la mijlocul secolului. Săpunul de fabrică, ali-
mentele sănătoase și reclamele care le-au popularizat au fost deja carac-

teristicile noii epoci burgheze.

Veceul care funcţiona prin clătire cu apă. Răspân-
direa sa, la finele veacului al XIX-lea, a simbolizat 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale burgheziei pre-
cum și sporirea pretenţiilor vis-a-vis de curăţenie
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Seria noastră de ilus-
traţii oferă o privire asu-
pra condiţiilor de viaţă 
ale societăţii burgheze a 
acestei epoci. Studiaţi şi 
analizaţi ilustraţiile! Ale-
geţi câte o categorie soci-
ală! Discutaţi despre viaţa 
oamenilor prezenţi în poze 
(vestimentaţie, ţinută etc.)! 
Prin ce se deosebesc aces-
te imagini de cele din ziua 
de azi cu o tematică ase-
mănătoare?

IMAGINI DIN UNGARIA EPOCII DUALISTE

Vânătoare la curte 

Zugrăvirea vieţii gentrilor în pictura lui Bihari Sándor, intitulată 
„Duminică după-masă”.  În ce măsură reflectă pictura ceea 

ce aţi învăţat despre gentri?

Partidă de cărţi a politicienilor. Deciziile importante s-au năs-
cut deseori aici, nu în Parlament.

Oameni la baie la Bala-
ton în jurul anului 1910. 
Vilegiatura – deocamdată 
în locurile din ţară – va fi 
parte și a vieţii burghezilor 
mai avuţi   Studiaţi ima-
ginile de mai sus! Cum își 
petreceau oamenii timpul 
liber în această epocă? Ce 
înseamnă recreaţie în zilele 

de azi?
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Comercianţi

Modă feminină burgheză Curtea unei case de închiriat la Budapesta. Muncitorii care s-au mutat la 
oraș au fost primiţi de condiţii de locuit foarte grele 

Viaţa la șezătoare. Imaginea este idealizată, dar la ţară întâlnirile comuni-
tăţii, legate de muncă, chiar și atunci erau unele din cele mai importante 
modalităţi de distracţie.  Observaţi interiorul casei de la ţară! Care este 

grinda și la ce anume a folosit ea?

Pompierii budapestani prezintă noua pompă cu 
aburi. „Domnii și doamnele” care se plimbau 
duminică după-masa pretindeau asemenea 

distracţii la scenă deschisă.
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oraşe şi urbanizare

Unul din cele mai evidente fenomene ale îmburghezirii a fost
sporirea populaţiei orăşeneşti. În jurul anului 1850, numai 
10% din populaţia ţării a trăit la oraş. Acest procent s-a du-
blat la întretăierea secolelor, iar până la 1910 a crescut la 
mai mult de 20%.

Cel mai important rol în această creştere l-a avut schimba-
rea ocupaţiei: procentul populaţiei care se ocupa de agricul-
tură, a scăzut de la 80% la 64%, iar numărul celor care tră-
iau din industrie s-a dublat. Aceasta din urmă s-a reflectat 
în aceea că ritmul creşterii oraşelor, teritorial vorbind, a fost 
inegal. Populaţia oraşelor agrare din pustă a crescut de o dată 
şi jumătate, în vreme ce populaţia oraşelor industriale adesea 
a crescut de trei ori.

Un factor important al dezvoltării oraşului s-a dovedit 
a fi calea ferată, precum şi rolul ei ca punct nodal de comu-
nicaţie. Dar s-a mai adăugat în mod semnificativ la dezvolta-
rea oraşelor şi edificarea administraţiei şi justiţiei burgheze 
modernă, respectiv sistemul educaţional lărgit şi diferenţiat. 
Aceşti factori au sporit în interiorul oraşelor procentul inte-
lectualităţii. 

Tot atunci însă, multe oraşe noi sau în creştere nu au pre-
zentat decât imaginea micilor oraşe tradiţionale. Aici erau 
case puţine cu caturi, rar cu mai multe etaje şi relativ slab 
dotate cu utilităţi publice.

Nici imaginea celor câtorva oraşe mai mari nu s-a diferen-
ţiat cu mult una de alta: în pieţele centrale era primăria cu 
turn, câte un hotel cu restaurant, case de economii şi eventu-
al teatru, cazărmi construite aproximativ la fel, gimnaziul şi 
gara. Însă numai Budapesta s-a dezvoltat ca şi un veritabil 
mare oraş de nivel european.

Studiaţi datele! Apreciaţi-le!

39. SE NAŞTE  O  M E TR O P O L Ă – B U D A P E S TA

Oraş
Numărul locuitorilor 

în mii 
1850 1880 1910

Budapesta
Kecskemét
Hódmezővásárhely
Miskolc
Pécs

156
32
33
16
15

360
4 5
5 2
2 4
2 9

8 8 0
6 7
6 2
51
5 0

Teatrul din Seghedin la întretăierea secolelor

Primărie specifică unui oraș mic și 
piaţa sa centrală (Zombor)
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budapesta metropolă

Pe data de 23 decembrie 1872, Dieta a dat o lege conform 
căreia, prin unificarea Budei, Pestei şi Óbudei, s-a înfiinţat  
Budapesta, capitala statului maghiar. Capitala a avut toate ca-
racteristicile pentru a deveni unul din cele mai mari centre eco-
nomice, politice şi culturale din Europa Central Estică. De ce?

Din punct de vedere economic pentru că a devenit centrul 
reţelei de căi ferate şi de drumuri al ţării. S-au construit aici 
gări mari, precum şi marile poduri peste Dunăre (numărul lor, 
în anul 1910, s-a ridicat deja la patru). Pe lângă Viena, Buda-
pesta a devenit celălalt mare centru de navigaţie pe Dunăre. 
S-a construit şi reţeaua de comunicaţii interne a oraşului. 

De asemenea, Budapesta a devenit cel mai mare oraş indus-
trial al ţării. O mulţime de fabrici s-au stabilit în capitală. S-au 
format şi circumscripţiile muncitoreşti. Aproape jumătate din-
tre locuitori trăiau din industrie. Dar Budapesta a devenit con-
ducătoare a vieţii bancare şi de credit. Marile bănci, aproape 
fără excepţie, s-au stabilit la Budapesta – în centrul oraşului.

„Ministrul de fier”: Un mare rol în constru-
irea reţelei de căi ferate cu centrale la Buda-
pesta l-a avut Baross Gábor (1848-1892), 
ministru al comunicaţiilor şi al comerţului, 
dar pe care toată lumea l-a numit „ministrul 
de fier”. El a naţionalizat grosul societăţilor 
de căi ferate a putut continua pe baza unui 
plan unitar. El a stabilit asemenea taxe de 
transport, încât era mai favorabil transportul 
de-a lungul Budapestei. 

Vedeţi care din edificiile amintite în lecţie de 
numele cui se leagă!

Studiaţi imaginile de mai jos! Ce mijloace de 
comunicaţie vedeţi în cadrul lor? Care dintre ele 
funcţionează şi în ziua de azi?

Podul Margareta dat în folosinţă la 1876

Prima line subterană a continentului, la Budapesta Gara de Vest cu capătul de linie al primului tramvai. Pe prima 
linie de tramvai situată între Gara de Vest și Strada Király a 

pornit în anul 1887 funcţionarea de probă

Clădirea gării Soroksár-Dunaharaszti, de 
interes local (1888). Ţinuturile imediat în-
vecinate Budapestei s-au legat puternic 
de oraș, a cărui sferă de atracţie a crescut 

mereu
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rolul budapestei în viaţa Culturală şi politiCă

Budapesta a devenit şi centrul politic şi cultural al ţării. Aici 
s-au concentrat oficiile ministeriale, respectiv diferitele mi-
nistere. Aici şi-a ţinut şedinţele parlamentul, iar uneori aici a 
stat suveranul şi numeroşi diplomaţi străini. 

În acest loc au fost găzduite cele mai importante instituţii 
ştiinţifice şi universităţi, mulţimea teatrelor, a bibliotecilor 
şi a muzeelor. Aici s-au publicat cele mai multe periodice şi 
cotidiene. 

Tot Budapesta a devenit şi centrul vieţii teatrale.  L a  
mijlocul secolului, au funcţionat deja în capitală 9 societăţi 
teatrale. Şi-a deschis porţile Academia de Muzică (1875) şi 
Opera (1884).

Creşterea şi înfrumuseţarea Capitalei

Guvernul s-a străduit să dezvolte aspectul exterior al Buda-
pestei, rivalizând cu Viena – cealaltă capitală a Monarhiei, o 
veritabilă metropolă frumoasă. 

La faptul că ea a devenit un mare oraş european au contri-
buit numeroasele construcţii, în urma cărora capitala, dispu-
nând de frumuseţi şi minunate înzestrări naturale, şi-a câşti-
gat imaginea ei de azi.

Ca şi părţi ale acesteia, s-au construit bulevardele circula-
re şi bulevardele care duceau în afară. 

S-au construit casele de închiriat din centru şi de pe Ma-
rele Bulevard, imitând stilul baroc şi renascentist, palatele 
bulevardelor şi numeroase construcţii arhitecturale azi de no-
torietate în Europa, dar şi celebrităţi turistice: Parlamentul, 
Bastionul Pescarilor, Opera şi Palatul Regal din Cetate, ca şi 
splendid ansamblu arhitectonic unitar. 

budapesta mIlenIuluI

Creşterea Budapestei ca metropolă s-a datorat şi pregătiri-
lor privind sărbătorirea mileniului (jubileul de 1000 de ani 
de la descălecat). 

Atunci s-a deschis primul tren subteran al Europei continen-
tale (micul metro de azi), apoi suveranul a inaugurat podul de 
peste Dunăre denumit după el (Podul Libertăţii de azi). Pentru 
sărbătorirea mileniului s-a terminat Piaţa Eroilor, cu cel mai 
mare ansamblu statuar al ţării, cu Muzeul de Arte Frumoase şi 
c u  Galeria de Artă care închid cele două părţi ale pieţei. 

S-a construit Muzeul de Artă Decorativă, s-a organizat 
Parcul Oraşului şi, după modelele edificiilor celebre din di-
ferite epoci, s-a construit Cetatea Huniazilor.

Ca urmare a unificării, a sporit foarte rapid numărul lo-
cuitorilor capitalei. În anul 1870, Budapesta nu a ocupat de-
cât locul 17 în ierarhia oraşelor europene, la 1900 însă a fost 
deja a opta, devenind o veritabilă metropolă europeană, un 
mare oraş înfloritor, colorat şi frecventat. 

Care edificiu este prezentat în imagine? Unde 
anume se găseşte el?

1.  De ce dezvoltarea economică a ţării 
noastre a cunoscut un avânt deosebit 
în epoca dualismului?

2.  De ce putem spune că urbanizarea a 
schimbat mai ales modul de trai al oa-
menilor?

3.  De ce Budapesta s-a dezvoltat cel mai 
rapid?

4.  Privind ilustraţiile şi schiţele lecţiei 
redactaţi o scurtă compunere despre 
ce anume au însemnat „vremurile 
fericite de pace” în Ungaria!

Noi case de închiriat la Budapesta, pe Marele Bu-
levard
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TABLOURI DE GEN DESPRE BUDAPESTA DIN „VREMURILE FERICITE DE PACE”

Casă secesionistă ornamentată din Budapesta. În locuinţele 
cu 4-5 camere ale acestor case locuia burghezia prosperă. 
Pentru servitori au făcut scări de serviciu separate.  Vedeţi 

ce anume caracterizează stilul secesionist!

Curăţător de pantofi. A fost figura caracteristică a Budapestei 
de la început de secol XX. Această muncă a fost sursa de 

subzistenţă mai ales a copiilor săraci și a bătrânilor

Vânzător de ziare cu gazetele proaspete. Orășeanul dorea știri 
și senzaţie

Măturător de stradă la lucru. În epoca trăsurilor cu cai și a ca-
leștilor munca acestuia a fost foarte importantă   De ce?
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mIlenIul

Un eveniment important al epocii dualiste a fost sărbă-
torirea jubileului de 1000 de ani de la descălecat. G u v e r -
nul, prin intermediul unui şir de solemnităţi, respectiv prin 
evocarea trecutului de 1000 de ani a dorit să sensibilizeze în 
legătură cu rolul istoric al Ungariei în Europa creştină, pre-
zentând, în acelaşi timp, succesele şi schimbările ce s-au ob-
ţinut în ultimii cincizeci de ani ai ţării care s-a îmburghezit şi 
s-a modernizat. 

Şi am avut cu ce să ne mândrim!
Într-un timp incredibil de scurt, Ungaria a devenit un stat 

modern. S-a construit aici cea mai deasă reţea de căi ferate 
din Europa. S-a înfiinţat marea industrie maghiară, o reţea de 
bănci după modelul vremii şi o agricultură care avea succes. 
S-a dezvoltat cultura naţională şi toate ramurile ştiinţifice. Cu 
un efort incredibil am început să depăşim rămânerea în urmă 
de mai devreme. Părea că putem să ajungem din urmă Europa 
burgheză. 

suCCese: înCadrarea în viaţa eConomiCă
a monarhIeI

„Vremurile fericite de pace” au adus pentru ţara noastră o 
cultură materială şi spirituală mai dezvoltată. După 1848-49, 
ţara nu a mai devenit câmp de bătălie şi nu a mai fost condusă 
după interesele altor ţări. Tot atunci, ea a folosit avantajele 
pieţii şi ale marii unităţi economice. 

Semnul cel mai evident al îmbunătăţirii a fost creşterea re-
gulată şi durabilă a venitului naţional al Ungariei pe cap de 
locuitor, care nu numai că l-a depăşit pe cel al ţărilor balca-
nice şi al Europei Răsăritene, ci şi pe cel al Italiei, Spaniei şi 
Portugaliei. Aceasta a oferit posibilitatea şi pentru deschide-
rea culturală. 

suCCese: sistemul şColar şi de sănătate

După dualism, Eötvös József a devenit ministrul instrucţiunii 
publice, cel care ocupase această funcţie şi în guvernul de la 
1848. De numele său se leagă legea acceptată în anul 1868 pri-
vitoare la şcolile publice, lege în urma căreia s-au deschis mai 
multe şcoli noi, iar numărul învăţătorilor s-a dublat. În 30-40 de
ani, numărul analfabeţilor – cei care nu ştiau să scrie şi să ci-
tească – a scăzut aproape la jumătate. Tot atunci, numărul şco-
lilor medii, în primul rând al gimnaziilor, aproape că s-a dublat. 
Mai multe şcoli superioare şi universităţi şi-au deschis porţile, 
între ele şi Academia Tehnică, servind la formarea de ingineri. 

Şi sănătatea, în epoca dualismului, a devenit o chestiu-
ne de interes public. Toate oraşele de peste 6000 de locuitori 

Rezultate: Din anul 1870, când erau 6500 
şi până la 1913, numărul universitarilor şi 
al celor din şcolile superioare a ajuns la 
13.000, aceasta cu toate că Ungaria a rămas 
sub media celei din Europa Centrală şi de 
V e s t .  

Pe lângă sporirea numărului de şcoli de 
stat, la finele secolului, statul a organizat su-
pravegherea şcolilor confesionale. 

Legea care viza organizarea sănătăţii 
publice a apărut în anul 1876 (art. de lege 
XIV din anul 1876). Anul când s-au intro-
dus primele vaccinări: 1893 (896.756 de 
persoane).

Rezultate: Venitul naţional al Ungariei s-a 
ridicat de la 800 de milioane coroane de aur, 
în anul 1850, la 4,5 miliarde până la mile-
niu, iar până la începutul Primului Război 
Mondial s-a ridicat la 13 miliarde.

De ce a fost extraordinar de mare nevoie de 
universitate tehnică?

40. MILENIUL: SUCCESE ŞI SEMNELE CRIZEI

Afișul expoziţiei milenare de la 1896
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au fost obligate la întreţinerea unui medic de circumscripţie. 
S-a deschis o universitate de medicină. S-au construit mai 
multe duzine de spitale moderne. S-a introdus şi în ţara noas-
tră vaccinarea sistematică.  

Ştiinţa medicală maghiară s-a putut lăuda cu mulţimea me-
dicilor ei eminenţi. Semmelweis Ignác a fost numit „salva-
torul mamelor”, întrucât a descoperit modalitatea de apărare 
împotiva febrei puerperale: dezinfectarea.

rezultate Culturale: sporirea reputaţiei ungariei

Ca urmare a dualismului, s-au înmulţit rapid ziarele şi pe-
riodicele. Aproape fiecare oraş mai mic şi-a fondat propriul 
său ziar. „Vremurile fericite de pace” au adus epoca de aur 
şi pentru literatură. În acest răstimp, s-au născut cele mai 
frumoase versuri ale lui Arany János. La finele secolului a 
luat amploare poezia lui Ady Endre. Operele lui Jókai Mór, 
principele scriitorilor epocii, au apărut în ediţii de sute de vo-
lume. Între numeroase Mari Lexicoane, cel mai celebru a 
fost Marele Lexicon Pallas în 16 volume.

Şi savanţii, respectiv artiştii maghiari au adus renume 
ţării noastre. Descoperirea lui Eötvös Loránd – pendulul cu 
torsiune – în scurt timp a dobândit reputaţie mondială. Prin 
călătoriile sale în Africa, prin descoperirile sale geografice a 
devenit celebru Magyar László.

Dintre mai marii picturii, mai mulţi precum: Madarász 
Viktor, Székely Bertalan şi Benczúr Gyula şi-au dobândit un 
renume mai ales cu temele lor luate din evenimentele istori-
ei Ungariei.  Munkácsy Mihály, în anii 1870, a fost unul din 

Școală populară sătească. Unor asemenea școli mai mici se datorează 
faptul că s-a lichidat analfabetismul și s-a putut începe ridicarea culturală 
a Ungariei.  De ce în epoca burgheză a devenit o cerinţă fundamentală 

știinţa scrierii și a cititului?

Semmelweis Ignác. Mul-
ţi au considerat ca fiind 
ciudat faptul că, în clinici-
le maternale pe care le-a 
condus, a prescris medici-
lor spălarea mâinilor înain-

te de examinare.

Lexiconul Pallas, primul mare lexicon maghiar. A 
apărut între anii 1892–1896

Afișul din 1905 
al unei compe-
tiţii de fotbal in-

ternaţional

A n Medalie de 
A u r

Medalie de 
Argint 

Medalie de 
Bronz

1896
1900
1904
1908
1912

2
1
2
2
3

1
3
1
4
2

2
2
1
1
3 
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cei mai sărbătoriţi artişti ai Parisului. Noi drumuri a căutat în 
pictură Szinyei Merse Pál.

S-a dezvoltat cultura sportivă. Educaţia fizică a devenit 
materie de şcoală. Sportivii maghiari au luat parte de la înce-
put cu succese frumoase şi s-au remarcat la olimpiade (vezi 
tabelul). La cotitura secolului, s-a impus fotbalul care a servit 
şi pentru distracţia publicului.

semnele Crizei: Criza Constituţională

Pe lângă succese, ne întâlnim şi cu semnele crizei. Până la 
întretăierea secolelor, forţele care s-au opus guvernului s-au 
consolidat treptat. S-au format mai multe partide noi de opo-
ziţie, iar noile alegeri au adus succesul categoric al opozi-
ţiei (1905). Suveranul însă nu a numit premierul din rândul 
opoziţiei, ci l-a pus în acest post pe omul său de încredere. 
Aceasta a condus la o stare de confuzie guvernamentală c a r e  
s-a derulat mai mult de un an. În final însă, coaliţia opoziţiei 
s-a destrămat. S-a dovedit astfel că puterea suveranului este 
mai mare decât cea a parlamentului.  

Demonstraţie la Pesta pentru drept de vot la 1905

Criza guvernamentală a fost favorabilă forţelor din afara 
guvernului, în primul rând Partidului Social-Democrat c a r e ,  
timp de două decenii, se întărea treptat. Partidul a organizat 
manifestaţii de sute de mii de oameni pentru dreptul de vot, 
dar şi împotriva pregătirii pentru război. După căderea guver-
nului de coaliţie, în fruntea ţării a ajuns Tisza István (fiul lui 
Tisza Kálmán) care a acceptat numeroase asemenea legi ce 
au servit pregătirile pentru războiul mondial. 

probleme naţionale. emigraţia

Din anul 1890, s-au ascuţit mai mult decât înainte contradic-
ţiile naţionale. Autorităţile locale nu au executat întotdeauna 
dispoziţiile favorabile naţionalităţilor. Tot atunci naţionalită-

Zile „roşii”: Una din cele mai mari mani-
festări organizate de către Partidul Social-
Democrat a fost manifestaţia pentru dreptul 
de vot, la care au luat parte cel puţin 100.000 
de oameni (15 septembrie 1905, „vinerea 
roşie”). Demn de amintire a rămas ziua de 
23 mai 1912, „joia sângeroasă”, atunci când 
a venit rândul luptei de stradă ce a durat toa-
tă ziua şi a cerut tribut de vieţi omeneşti.

Invitaţie în trei limbi la o petrecere de dans,
dintr-un ţinut cu mai multe naţionalităţi

Emigranţi. Au ales singura cale posibilă de a ră-
mâne în viaţă, dar una extraordinar de dureroasă
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ţile care au luptat pentru drepturile politice au simţit lângă ele 
susţinerea şi încurajarea regatelor sârb şi român devenite 
autonome. Aceasta le-a sporit puterea, cerându-şi astfel tot 
mai decis revendicările. 

Probleme serioase le-a ridicat emigrarea. Pentru popu-
laţia sătească aflată în creştere, agricultura nu a mai putut să 
ofere un trai corespunzător. Industria, în ciuda dezvoltării sale 
rapide, nu a putut absorbi pe cei care căutau muncă.  A s t f e l ,  
la finele secolului al XIX-lea şi în primul deceniu al secolului 
al XX-lea, tot mai mulţi au ales aproape singura cale posibilă, 
extraordinar de dureroasă a rămânerii în viaţă: părăsirea patri-
ei. În decurs de 15 ani, apoape jumătate de milion de oameni 
şi-au lăsat ţara, emigrând mai ales în Statele Unite şi Canada.

1. Puneţi evenimentele în ordine cronologică. Plasaţi pe axa timpului:
a) Revoluţia şi lupta pentru libertate
b) Regimul de teroare Haynau
c) Epoca Bach
d) Înţelegerea
e) Perioada dualismului

2. Lupta pentru libertate a patriei – din cauza superiorităţii de forţă a 
armatelor imperiale şi a intervenţiei ţariste ruseşti – a căzut la 1848-
1849. Părea că, lipsiţi de armament, nu am putut să ne opunem stră-
duinţelor de contopire ale Habsburgilor. Totuşi am găsit modalitatea 
de a para atât despotismul lui Haynau, cât şi pe cel al lui Bach care au 
încercat să desfiinţeze definitiv independenţa naţională.
a) La care segment din absolutism se referă constatările de mai jos:

A) Scopul: contopirea patriei noastre în Imperiul Habsburgic.
B) Guvernare burgheză, lichidarea treptată a legilor şi a instituţii-

lor publice maghiare.
C) Teroare, execuţii, intimidare.
Perioada lui Haynau, Epoca lui Bach, Ambele.

b) Alegeţi din enumerarea de mai jos, de ce s-a împiedicat, întâi de 
toate, încercarea de contopire! Subliniaţi-o pe cea mai importantă 
şi explicaţi ce înţelegem prin acest concept!
activitatea emigraţiei kossuthiene – opoziţia pasivă – încercările 
de opoziţie armată – simpatia susţinătoare a marilor puteri – din 
cauza activităţii scriitorilor şi artiştilor, care a îndemnat la opozi-
ţie.

3. În anul 1867, s-a petrecut împăcarea. Habsburgii au fost nevoiţi a face 
concesii şi a-i accepta pe maghiari ca una din naţiunile conducătoare 
ale imperiului. S-a creat Monarhia dualistă Austro-Ungară ca una din 
cele mai importante ţări ale Europei. 
a) Sistematizaţi, dintre cele enumerate, care au fost cauzele care i-au 

îndemnat la împăcare pe austrieci şi care pe maghiari! Scrieţi nu-
mărul de ordine în locul corespunzător din ilustraţie! (Atenţie, din-
tre cele enumerate, unele pot figura în ambele locuri!)

Rezumaţi cu cuvintele voastre, evidenţiaţi:
1.  Care consideraţi că au fost cele mai importante succese ale 

acestei epoci?
2.  Care au fost cele mai importante probleme ale crizei?
3.  Realizaţi o cercetare! Cu ce aspecte v-aţi fi putut întâlni în 

localitatea voastră în decursul sărbătoririi mileniului?

Creșterea numărului emigranţilor între anii 1896–
1910

1896–1900 1901–1905 1906–1910

1830 1914

R E C A P I TU L A R E
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1. Înfrângeri militare grave.
2. Mişcările naţionalităţilor.
3. Dificultăţi financiare ale imperiului.
4. Dificultăţi financiare ale proprietarilor.
5. Intenţia de participare la conducerea statului.
6. Refuzul de a mai lupta.

b) Care au fost chestiunile comune ale imperiului, respectiv organis-
mele de putere comune? 

c) Pe care teritorii a devenit patria noastră complet autonomă?
d) Care a fost raportul celor două ţări asociate în interiorul imperiu-

lui: din punctul de vedere al teritoriului, al numărului de locuitori 
şi al puterii economice? (vedeţi la lecţia 28!)

4. Ca urmare a dualismului s-a revigorat viaţa politică.
a) Ce partide politice, ce grupări politice şi cu ce orientare s-au con-

turat în această perioadă?
b) Cine au fost cei mai importanţi politicieni maghiari ai epocii dua-

liste?

5. Împăcarea a reglementat nu numai chestiunile de ordin politic, ci a 
fost şi condiţia de bază a dezvoltării în continuare. Ea a deschis calea 
spre grăbirea transformării social-economice şi spre dezvoltarea capi-
talismului în Ungaria.
a) Studiaţi imaginile rezumatului şi ilustraţiile sale desenate!

– Ce anume puteţi stabili în legătură cu dezvoltarea agriculturii?
– Care teritorii industriale s-au dezvoltat? Enumeraţi-le! (Aten-

ţie, unul din desene vă induce în eroare! Care? Ce anume a îm-
piedicat dezvoltarea mai rapidă a acestei ramuri industriale?)

b) Noua societate maghiară care s-a conturat s-a stratificat mai puter-
nic decât societatea maghiară a Evului Mediu. A devenit mult mai 
puternic rolul claselor şi păturilor care locuiau la oraş. De ce?

6. Enumerăm cele mai importante pături, grupuri ale societăţii burgheze 
maghiare în formare apoi, după aceasta, puteţi citi câteva definiţii. La 
ce pătură socială se referă fiecare? 
a) intelectualitate
b) muncitori specializaţi
c) muncitori auxiliari
d) argaţi, servi în agricultură
e) ţărani înstăriţi
f) ţărani de categorie socială umilă
g) mari capitalişti
h) gentri
i) mici burghezi
j) aristocraţi, mari proprietari
– Dacă pe baza proprietăţii îşi asumă o funcţie, serveşte mai degrabă 

comitatul şi statul unde şi el poate porunci
– Nu are proprietate, dar prin ştiinţa specialităţii sale poate reuşi la 

fel cu micii burghezi şi micii meseriaşi.
– Cu capitalul său se orientează acolo unde poate spera la cel mai 

mult profit. Suma sa de bani o investeşte în întreprinderi industri-
ale, comerciale şi de credit.

– Lucrează în comerţ şi în industrie. Are o oarecare proprietate (ate-
lier, prăvălie).

– Pe baza rangului istoriceşte format şi a proprietăţilor, este pătura 
conducătoare a ţării. Diriguitorii vieţii politice, de cele mai multe 
ori sunt selectaţi din rândurile sale.

– Are puţine posesiuni pentru subzistenţă. Depinde de munca 
agricolă sezonieră arat (în parte zilierit etc.)

– Pătura superioară a societăţii rurale.
– Pentru a trăi îşi asumă orice muncă agricolă pe care o primeşte.
– Cea mai de jos pătură a societăţii industriale.
– Îşi câştigă existenţa nu prin proprietatea sa, ci prin ştiinţă sau 

măiestria sa.

milioane de coroane:

1867 1900 1913

1180

3 497

5 064

100%

296
%

453
%
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7. Una din cel mai puţin soluţionate probleme ale epocii dualiste a fost 
chestiunea naţională. Patria noastră, în această perioadă, a fost o ţară 
multinaţională unde naţionalităţile au revendicat pentru ele tot mai 
multe drepturi naţionale autonome, dar autoritatea politică maghiară 
nu a dat curs tuturora în condiţiile în care acestea puneau în pericol 
unitatea naţională. 
a) Cum, prin ce modalităţi a încercat dieta maghiară să soluţioneze 

chestiunea naţională? Ce anume cauzează cea mai mare proble-
mă?

b) Pe harta goală de mai jos, precizaţi frontierele acelor ţări sau teri-
torii care, după dualism, au dobândit autonomie teritorială!

c) Localizaţi acele teritorii pe care Monarhia le-a dobândit după îm-
păcare!

d) Menţionaţi în interiorul hărţii numele ţărilor vecine cu patria noas-
tră care şi-au dobândit independenţa în acest răstimp!

8. După împăcare în ţara noastră a început o dezvoltare mai rapidă a 
instrucţiunilor publice, a serviciului sanitar, iar Budapesta a devenit 
atunci centrul ţării, respectiv o metropolă. 
a) Care au fost evenimentele care dovedesc dezvoltarea instrucţiunii 

publice şi a serviciului de sănătate?
b) Ce anume a ajutat Budapesta în dezvoltarea sa?
c) Cu care dintre savanţii şi artiştii mai vestiţi ai epocii aţi făcut cu-

noştinţă?
d) Ce a fost mileniul? Prin ce anume a îmbogăţit capitala această 

perioadă?

9. Caracterizaţi „vremurile fericite de pace”!
În ce măsură este adevărat şi în ce măsură este fals că aceste vremuri 
au fost cu adevărat ani fericiţi?

10. Care au fost cele mai importante succese ale epocii dualiste? Sublini-
aţi mai ales acele fapte şi date care dovedesc deschiderea Ungariei faţă 
de Europa!

11. În ultimele două decenii ale epocii dualiste s-au ascuţit disputele poli-
tice.

a) Cine anume s-a confruntat în parlament?
b) Ce criză constituţională a slăbit, respectiv a destrămat sistemul dua-

list? Apreciaţi şi analizaţi evenimentele!
c) Care forţe din afara parlamentului au apărut pe eşichierul politic? Care 

le-a fost ţelul? Prin ce modalităţi au încercat să-şi atingă aceste ţe-
luri?
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În ultimul capitol al manualului nostru ne ocupăm de istoria 
primului deceniu al secolului al XX-lea. Este perioada Primu-
lui Război Mondial şi a pregătirilor pentru prima conflagraţie 
mondială.

Atunci – în anii de început ai secolului XX – cele mai im-
portante puteri europene şi-au împărţit între ele teritoriile po-
sibil de colonizat ale Planetei, iar noi colonii nu îşi mai puteau 
procura decât în dauna unei alte puteri sau printr-o reîmpărţire 
a teritoriilor, fapt care nu era realizabil pe cale paşnică.

De aceea a început competiţia pentru înarmare. S-au înfiin-
ţat alianţe militare, mai apoi a izbucnit Primul Război Mon-
dial, în fapt cea mai devastatoare conflagraţie din toate câte 
au fost mai devreme. 

Cum s-au întâmplat toate acestea? Cine vor fi învingăto-
rii şi perdanţii „marelui război”? De ce s-a implicat şi ţara 
noastră în război? La acestea se referă paginile capitolului de 
faţă.

VI. PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

I N TR O D U C E R E

Recomandăm pentru lectură:
Imaginea Europei în schimbare. Nouă 

istorie ilustrată. Bp., 1994 (Larousse-
Officina Nova)

Cele două mari războaie. Nouă istorie 
ilustrată. Bp., 1995 (Larousse-Officina 
Nova)

Imaginile Primului Război Mondial şi ale 
revoluţiilor. Bp., 1977 (Európa)

Galántai József: Primul Război Mondial. 
Bp., 1988 (Gondolat)

Gondos Ernő: Primul Război Mondial şi 
precedentele sale. Istorie ilustrată. Bp., 
1982 (Móra)

Szabó László: Piave. Bp., 1986 (Kossuth)
Taylor, A.J.P.: Cronica ilustrată a Primului 

Război Mondial. Bp., 1988 (Akadémia)

Caricatura Europei de la finele secolului al XIX-lea. „Latră câinii!”
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monopolurIle

La începutul secolului al XX-lea, noile invenţii au schimbat 
viaţa economică. Construirea de fabrici înzestrate cu maşinile 
moderne a costat foarte mult. De banii necesari pentru aces-
tea dispuneau doar cei mai bogaţi. Dar întreprinzătorii care 
au valorificat descoperirile şi au adoptat noua tehnică a u  
produs cu mult mai ieftin decât alţii. Ei şi-au eliminat de pe 
piaţă concurenţa. Întreprinzătorii şi industriaşii mai mici au 
falimentat, iar fabricile lor au fost cumpărate, de regulă, de 
către proprietarii marilor fabrici. Aşa au apărut marii între-
prinzători care nu aveau concurenţă şi monopolurile c a r e  
au dominat piaţa din ramura respectivă. Eliminându-şi compe-
titorii, aceştia puteau să decidă retribuţiile şi preţul producţiei 
după propriile lor interese. Capitalismul liberei concurenţe 
a fost înlocuit cu monocapitalismul.

bătălia pentru dominaţia asupra lumii

Ultimele decenii ale veacului al XIX-lea şi primele decenii 
ale secolului al XX-lea au adus o politică de expansiune tot 
mai în forţă a puterilor conducătoare (marile puteri).

Dezvoltarea industrială rapidă a sporit atât de mult forţa 
câtorva dintre marile puteri, încât acestea au năzuit la domi-
naţia asupra lumii. Acestea au considerat că, sprijinindu-se pe 
propria lor forţă şi prin alianţă cu alte puteri pot cotropi între-
gul şir al ţărilor mai mici şi pot deveni astfel stăpânii lumii. 

Dintre acestea, respectiv dintre marile puteri dornice de ex-
pansiune – bazându-se pe forţa militară, teritoriul deţinut şi 
numărul locuitorilor – au făcut parte următoarele state euro-
pene: Anglia, Germania, Franţa, Rusia, iar mai apoi Monar-
hia Austro-Ungară şi Italia. Dintre ţările din afara Europei 
pot fi enumerate aici Statele Unite ale Americii şi Japonia.  

Seniorii monopolurilor au dispus de averi 
imense. Venitul anual al lui Rockefeller, cel 
care a dominat industria americană a pe-
trolului, a fost de câteva ori mai mare faţă 
de cel al împăratului german sau al ţarului 
rus. Din cauza averii şi a rolului important 
pe care l-au avut în economie, seniorii mo-
nopolurilor au exercitat o mare influenţă şi 
în politică. Statele adesea au încheiat alianţe 
şi au pornit războaie în funcţie de interesele 
acestora.

Ce anume a reglementat preţurile în perioada 
capitalismului liberei concurenţe şi ce anume le-a 
reglementat în perioada monocapitalismului?

Imperialismul: Această perioadă a capita-
lismului, în care unele dintre marile puteri 
au tins spre dominaţia asupra lumii, o nu-
mim imperialism, după cuvântul latinesc 
imperium (=dominaţie, putere), iar războa-
iele purtate în acest sens le numim războaie 
imperialiste.

Studiaţi schiţa desenată! 
– Cine a avut mai multe colonii în anul 1870 şi 

cine a avut mai multe colonii în anul 1910? 
– Cine a avut cea mai mare producţie industri-

ală în anul 1870, dar în anul 1910? 
– Ce schimbare s-a produs? De ce?

41. BĂTĂLIA PENTRU COLONII ŞI PENTRU DOMINAŢIA ASUPRA LUMII

Producţia de fier și teritoriile coloniale ale Angliei și Germaniei în anii 1870 și 1910

1870 1910

22,5 milioane 
de kilometri 

pătraţi

33,5 milioane 
de kilometri 

pătraţi

3 milioane de kilo-
metri pătraţi

1 milion de ki-
lometri pătraţi

FIER

Anglia
8 milioane de tone

Anglia
10 milioane de tone

Germania
3 milioane de tone

Germania
15 milioane de tone

FIER

FIER

FIER
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împărţirea teritorială a lumii.
realIzarea sIstemuluI colonIal

Primele puncte de interes ale statelor care au continuat politica 
de cucerire au vizat ţările Asiei şi Africii. În acest sens, ţările 
capitaliste europene care s-au industrializat cel mai devreme 
şi-au dobândit colonii întinse sau le-au pus sub influenţa lor 
ca şi semicolonii. Acestea nu numai că au asigurat bune po-
sibilităţi pentru plasarea mărfurilor şi pentru procurarea 
de materie primă, ci au făcut posibil şi exportul de capital 
fără risc, cu care i-au lăsat în urmă pe capitaliştii străini.

Exportul de capital a însemnat că marii întreprinzători, prin 
imense investiţii băneşti, au construit fabrici în colonii. Astfel 
au eliminat o parte din cheltuielile mari de transport şi, simul-
tan, s-au folosit de forţa de muncă ieftină din colonii. Toate 
acestea au sporit pentru ţările dezvoltate importanţa domina-
ţiei lor asupra coloniilor (semicoloniilor). 

lupta pentru reîmpărţirea lumii

Împărţirea coloniilor s-a încheiat aproape complet până la fi-
nele primului deceniu al secolului. Din profitul rezultat din 
colonii însă nu toate puterile au dispus în mod egal.  

De această situaţie era nemulţumită mai ales Germania 
care, la întâlnirea secolelor, în numeroase ramuri industriale, 
le-a ajuns din urmă chiar le-a şi depăşit pe cele două mari 
puteri deţinătoare de colonii. A pornit astfel o confruntare 
pentru reîmpărţirea coloniilor. Anglia şi Franţa însă în nici 
un chip nu au dorit să se implice într-o reorganizare teritorială 
– Germania ar fi ajuns la teritorii preţioase mai ales în detri-
mentul acestor două ţări. Astfel s-a intensificat confruntarea 
între vechii colonizatori şi noii colonizatori.

formarea alianţelor militare

Pentru a-şi realiza planurile de colonizare şi de dominaţie 
mondială, Germania a căutat sprijin între marile puteri eu-
ropene. Mai întâi, ea a încheiat un acord de alianţă cu Mo-
narhia Austro-Ungară, iar apoi cu Italia. Prin acestea s-a 
înfiinţat prima alianţă militară sau „Tripla Alianţă”. Condu-
cătorul acestei alianţe a devenit cel mai puternic stat, adică 
Germania. Ca urmare a acestui fapt, ea a demarat un program
de mare amploare pentru construirea unei flote (a luat în plan 
realizarea a 232 de vase mari de război), sporindu-şi totodată 
şi forţa terestră. Ea a încercat să ia, respectiv să alăture alian-
ţei Turcia şi statele central-estice. 

În opoziţie cu Tripla Alianţă s-a format în scurtă vreme şi 
cealaltă alianţă militară, Antanta,  c a r e  a concentrat ţările c e  
dispuneau de cele mai mari colonii: Franţa, Anglia şi Rusia.  
Antanta s-a înarmat tot la fel ca şi Tripla Alianţă, pregătindu-se
pentru viitorul război, respectiv pentru confruntarea care avea 
să decidă dominaţia mondială. 

Exportul de capital a însemnat profit şi 
pentru populaţia colonială. Fabricile care 
s-au deschis aici au deschis calea spre cea 
mai dezvoltată tehnică şi producţie. Acestea 
au oferit noi locuri de muncă pentru popu-
laţia care, până atunci, trăia aproape numai 
din agricultură.

Ce legătură există între mărimea teritoriilor 
coloniale, plasarea lor şi formarea celor două 
alianţe rivale?

Cu ajutorul schiţelor de la pagina 181, specifi-
caţi cum anume – în ce ordine – s-au format cele 
două sisteme de alianţă!

De unde provine numele de Antantă? Căutaţi 
aceasta în Micul Lexicon!

Repetaţi, care dintre puteri şi-au realizat cele 
mai mari imperii coloniale! Cărora dintre ele le-a 
mers rău în cadrul acestei competiţii? (Vedeţi pa-
gina 142 a manualului!)

De ce a fost nedreaptă atât revendicarea noi-
lor colonizatori, cât şi cramponarea vechilor co-
lonişti de colonii?

Luptă pentru reîmpărţirea lumii
împărţirea teritoriului planetei

colonizare dezvoltare
  rapidă
  înarmare

luptă pentru
reîmpărţirea lumii

Antanta Tripla Alianţă

pregătire pentru
războiul imperialist
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42. ÎNCEPUTUL PRIMULUI RĂZBOI
MONDIAL ŞI PRIMII SĂI ANI

atentatul de la saraJevo

40 de ani de pace au domnit asupra celor mai multe ţări din 
Europa. Totuşi, pericolul războiului a umbrit zilele senine ale 
„vremurilor fericite de pace” încă de la începutul secolului al 
X X - l e a .  

S-au intensificat pregătirile pentru război. Marile puteri ale 
Europei au vrut război şi de aceea s-au înarmat. În această 
competiţie de înarmare, Germania a dobândit un avantaj 
de moment şi de aceea ar fi dorit să declanşeze războiul cât 
mai de curând. 

Totul era deja pregătit pentru confruntarea dintre marile pu-
teri, când un student sârb, în luna iunie a anului 1914, l-a 
ucis pe Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Austro-Un-
gariei. Moştenitorul tronului şi soţia sa, după încheierea exer-
ciţiilor militare care s-au derulat în Bosnia, a făcut o vizită la 
Sarajevo. Aici i-a lovit pe amândoi împuşcătura mortală.

Franz Ferdinand a ştiut că în drumul său bos-
niac, este ameninţat de un atentat. (În timpul 
călătoriilor sale de mai devreme, s-au încer-
cat deja de trei ori atentate împotriva sa.) 
Nu a renunţat însă la călătoria sa. Despre 
cauzele acestui fapt, a scris astfel unul din 
oamenii săi de curte: „Trebuie acum să ară-
tăm că noi suntem stăpâni în Bosnia. Acesta 
este scopul atât al concentrărilor de trupe, 
cât şi al apariţiei reprezentative la Sarajevo 
a perechii moştenitoare. Serbia trebuie să 
înţeleagă din asta că niciodată şi nicicând 
nu îşi poate întinde mâna aici.”

Când şi cum a dobândit Monarhia Bosnia-
Herţegovina?

Până la 1890 De la 1890

MAREA
BRITANIE

MAREA
BRITANIE

FRANŢA

FRANŢA

IMPERIUL 
GERMAN

IMPERIUL 
GERMAN

IMPERIUL 
RUS

IMPERIUL 
RUS

AUSTRO-
UNGARIA

AUSTRO-
UNGARIA

ITALIA

ITALIA
SER-
BIA

Tripla Alianţă

Alianţa celor

trei îm
păraţi

(1873)

1879

1882

18
82

Tripla Alianţă1882
1902

Acord de neutralitate 

franco-italian

1907

Tripla Antantă
1893

1879

Antanta

1904

Sistemul de alianţe între anii 1870-1910.  Care 
ţară a fost izolată până în anul 1890?  Cum s-a 

modificat situaţia după 1890?

Afiș care anunţă, în Germania, programul de con-
strucţie navală. Competiţia de înarmare au înce-
put-o germanii, dar în scurtă vreme au fost urmaţi 
de Anglia și Franţa După părerea voastră de ce 
construirea flotei navale germane a atins mai ales 

sensibilitatea Angliei?

Atentat împotriva lui Franz Ferdinand la Sarajevo
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război sau paCe: război

Prin atentatul de la Sarajevo, lumea a ajuns pe marginea 
prăpastiei războiului. Acum deja depindea de conducătorii 
marilor puteri dacă vor găsi o soluţie paşnică sau, folosind 
momentul Sarajevo ca pretext, vor declanşa Primul Război 
Mondial. 

Guvernele marilor puteri au ales-o pe ultima. Ziarele, ora-
tori oficiali, conducătorii diferitelor societăţi patriotice asmu-
ţeau la „războiul sfânt”. Monarhia, la îndemnul Germaniei, 
după aproape o lună de tergiversări, a declarat în final război 
Serbiei.  În iulie 1914 a început  Primul Război Mondial.  

Cursul războiului

Războiul a început cu atacul împotriva Serbiei, care îşi 
apăra independenţa. Centrul de greutate al confruntărilor s-a 
mutat însă în scurtă vreme pe fronturile principale, respectiv 
pe fronturile de est şi de vest. Pe frontul de răsărit, trupele 
ruseşti s-au confruntat cu cele ale Germaniei şi ale Monarhi-
ei, în vreme ce, pe frontul de vest au luptat francezii (şi belgi-
enii) susţinuţi de englezi împotriva germanilor.

Germania a experimentat războiul fulger. Ea a încercat 
să înfrângă Franţa imediat, la începutul războiului, pentru ca 
apoi să îşi concentreze rapid trupele pe frontul de est, pentru 
a învinge şi Rusia.

Planul de război german: Statul ma-
jor german, încă înaintea războiului, 
a pregătit temeinic planul de război. 
Esenţa acestuia a fost că Germania, în 
interesul victoriei, trebuie să ocoleas-
că un război de durată pe două fron-
turi. De aceea, prin angrenarea forţe-
lor sale principale, ea vroia să obţină 
o victorie în vest, răstimp în care, în 
partea de răsărit, trupe germane mai 
reduse numeric, dar mai ales cele ale 
Monarhiei trebuiau să reţină trupele 
ruse care înaintau încet.

Declaraţii de război: Războiul a luat am-
ploare cu viteza fulgerului. Pe data de 28 iu-
lie 1914, trupele Monarhiei au atacat Serbia. 
În ziua de 30 iulie, ţarul rus a decretat mobi-
lizarea. În ziua de 1 august, germanii au de-
clarat război Rusiei, iar pe 3 august Franţei. 
Pe data de 4 august Anglia a declarat război 
Germaniei. Chiar în acea săptămână au în-
ceput ostilităţile pe mări, respectiv războa-
iele în colonii. În ziua de 23 august, Japonia 
– întrucât şi-ar fi dorit să dobândească colo-
niile germane din Oceanul Pacific – a intrat 
de asemenea în război. În scurt timp numă-
rul ţărilor participante la războiul mondial 
s-a ridicat la 34.

Mergeţi pe firul evenimentelor, folosind harta 
atlasului istoric! 

Explicaţi cu ajutorul hărţii de ce anume Ger-
mania şi Monarhia au fost numite în perioada 
războiului „Puterile Centrale”? (De ce nu a ră-
mas şi pe mai departe Tripla Alianţă?)

Citiţi de pe hartă care ţări au intrat în război 
între anii 1915-1916 şi de partea cui!
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Puterile Centrale

puterile Antantei
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confruntări de uscat 
mai importante
confruntări pe mare 
mai importante 

Fronturile Primului Război Mondial.  Numiţi di-
feritele linii de front existente și ţările care s-au 

confruntat acolo!
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Planul aproape că i-a reuşit. Printr-un atac surpriză, ocu-
pând Belgia neutră, trupele germane au ocolit liniile fortifica-
te franceze plasate de-a lungul frontierei şi, după trei săptă-
mâni de luptă, au ajuns în apropierea Parisului.  

Pe frontul de est însă evenimentele nu au decurs după pla-
nul germanilor. Monarhia, care ar fi vrut să dobândească succe-
se rapide pe frontul sârbesc, a folosit trupe mai mici împotriva 
ruşilor decât scontase şeful de stat major german. Tot atunci, 
armata ţaristă, fără a cruţa vieţi omeneşti, a pornit un atac
cu forţe mai mari şi mult mai rapid decât era de aşteptat şi a 
intrat cu forţa în câteva provincii răsăritene ale Germaniei. 

Împăratul Wilhelm a dispus atunci ca o parte din resurse 
să fie folosite împotriva acestora. Cu aceasta au oprit şi au 
respins trupele ruse, dar nu au mai avut forţa corespunză-
toare pentru încheierea războiului fulger în vest. Avioanele 
franceze de recunoaştere (în acest război, ele au fost folosite 
pentru prima dată) au scos la iveală punctele slabe ale germa-
nilor şi prin regruparea rapidă a forţelor lor au oprit ofensiva 
germană (atacul de mare forţă). Ca urmare a acestui fapt, fron-
tul s-a blocat, începând astfel în vest un război de poziţii.

Aproape acelaşi lucru s-a întâmplat şi în răsărit. În anul 
1915, mai întâi trupele germane şi austro-ungare au executat 
atacuri victorioase (breşa de la Gorlice), ocupând întinse te-
ritorii ruseşti, pentru ca apoi, în anul 1916, ruşii să obţină din 
nou succese. Într-un final frontul s-a blocat şi aici.

războiul mulţimilor şi al maşinilor

În anii 1915 şi 1916, noi şi noi ţări au intrat în război.
Prin aceasta, războiul s-a extins. S-au format noi fronturi, 

dar situaţia războiului tot nu s-a schimbat în mod esenţial. 
Armatele puterilor centrale – la care s-a adăugat şi Bulgaria 
–  au reuşit să ocupe Serbia şi România, care a intrat în răz-
boi ca urmare a atacului rus din anul 1916. S-a format însă 
un nou front în partea de sud, frontul italian, aceasta după 

Războiul de poziţii: Vorbele împăratului 
Wilhelm, rostite în august 1914 – „Până să 
cadă frunzele copacilor, soldaţii mei victori-
oşi vor fi acasă” – nu s-au adeverit. Solda-
ţii germani aşa au pornit că se vor întoarce 
rapid victorioşi! În realitate însă ei şi-au 
sărbătorit Crăciunul de război, în tranşee în-
gheţate. Şi nu unul singur!

După ce războiul s-a transformat în răz-
boi de poziţii, ambele părţi şi-au construit 
mai multe linii de tranşee consolidate cu 
fortificaţii – unele formate din 8-10 linii de 
apărare – cu piedici care constau din  câm-
puri minate, sârmă ghimpată, cuiburi de 
mitraliere, adăposturi şi rezerve puternice. 
Acest puternic sistem de apărare, adânc 
compartimentat, a putut fi spart numai la 
sfârşitul războiului atunci când una dintre 
părţi ajunsese deja într-un avantaj decisiv. 

Membra cărei alianţe a fost Italia la finele se-
colului al XIX-lea?

 Caricatură de război din anul 1915. Adversari 
înspăimântaţi de soldaţii germani și maghiari

1.  De ce atentatul de la Sarajevo a fost 
doar pretextul şi nu cauza războiului?

2.  Care a fost adevărata cauză a Primu-
lui Război Mondial?

3.  De ce Puterile Centrale au fost cele care 
au început războiul?

4. Cum anume s-au derulat evenimentele 
pe frontul de vest şi cum s-au derulat 
ele pe frontul de est în primul an al 
războiului?

5. De ce s-a instaurat pe ambele fronturi 
războiul de poziţii?

43. RĂZBOIUL MULŢIMILOR ŞI AL MAŞINILOR. SPATELE FRONTULUI
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intrarea neaşteptată în război a Italiei, contra Monarhiei. Nu 
peste mult timp şi aici s-a instaurat un război de poziţii. 

Atunci, părţile beligerante au încercat să forţeze deznodă-
mântul prin introducerea de noi şi noi mijloace tehnice.  
Automobilul şi avionul au devenit mijloace de luptă. Germa-
nii au folosit gaze otrăvitoare, în timp ce englezii, în vara lui 
1916, au introdus tancuri în război. 

Au început să fie folosite în masă mitraliere, aruncătoare de 
mine, tancuri grele şi tunuri cu bătaie lungă. De-a lungul câte 
unei încercări de spargere a frontului, mai întâi, timp de ore şi 
zile, trăgeau fără încetare cu mii de armamente grele asupra 
teritoriilor vizate, apoi trimiteau în luptă oameni cu zecile de 
mii, care ocupau primul rând, apoi cel de-al doilea şi, adesea, 
al treilea rând de tranşee, dar în final se împotmoleau. Apoi, 
în urma unui contraatac de mai târziu, soldaţii inamici reo-
cupau din nou teritoriile dobândite cu greu. Iar războiul doar 
înghiţea mulţimi de oameni şi de maşini.

Cine rezistă mai mult? CapaCitatea de susţinere
a spatelui frontului

Odată cu prelungirea războiului – faţă de pregătirea iniţia-
lă – a devenit decisivă tot mai mult rezistenţa din spatele 
frontului şi puterea economică a marilor puteri.  

Războiul care s-a prelungit a pricinuit, în aproape toate 
ţările, lipsa alimentelor, a materiilor prime şi a forţei de 
muncă, iar populaţia din spatele frontului a suportat aceas-
ta tot mai greu. Acum deja sufereau nu numai soldaţii de pe 
fronturi şi din tranşee, ci ducea lipsă şi  populaţia de acasă: 
femeile, copiii şi cei mai în vârstă. 

Tot atunci, situaţia maselor, aprovizionarea lor,  s-a înră-
utăţit tot mai mult. Femeile care au luat locul bărbaţilor duşi 
pe front nu au făcut faţă muncilor multiple. În tot mai multe 
locuri, pământurile au rămas nesemănate. În aşteptarea mun-
citorilor, bancurile de muncă au rămas libere. Veştile sosite de 
pe front au generat exasperare. Tot mai mulţi au rămas orfani, 
invalizi şi văduve.

Producţia naţională pe cap de locuitor, în 
dolari, în anul 1910:

Austro–Ungaria 469
Franţa 680
Marea Britanie 904
Germania 705
Italia 366
Rusia 287

Studiaţi şi analizaţi datele referitoare la 
dezvoltarea economică a ţărilor menţionate! 
Cum anume influenţează acestea în cadrul 
unui război de lungă durată?

Pierderi pe fronturi: Cele mai puternice 
lupte s-au dat la sistemul de fortificaţii de la 
Verdun şi de-a lungul fluviului Somme.  P e  
aceste teritorii, fiecare eventual de mărimea 
insulei Csepel, la Verdun au căzut circa trei 
sferuri de milion de oameni, iar la fluviul 
Somme au căzut, au fost răniţi sau au fost 
duşi în captivitate 1.300.000 de soldaţi. Pe 
frontul italian s-a format o situaţie asemă-
nătoare la Doberdo, de-a lungul fluviilor, 
Isonzo şi Piave, unde cu zecile de mii şi sol-
daţii maghiari au căzut jertfă masacrului de 
război.

Care factori au influenţat cursul războiului în 
prima sa perioadă, între anii 1914–1915?

Împăratul Wilhelm al II-lea (la mijloc) împreună cu 
comandanţii supremi ai armatei germane, Hinden-
burg (la stânga) și șeful statului major al armatei, 

Ludendorff (la dreapta)

Studiaţi imaginile (p. 185)! Ce noi descoperiri 
au fost puse în slujba masacrelor?
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Atac cu gaz la Yper. Gazul 
de luptă lansat pentru pri-
ma oară de germani a spo-

rit ororile războiului

Tancuri. Acest instrument 
de luptă, care a provocat 
pe front o mare panică, a 
primit denumirea de „tanc” 

drept camuflare

Bătălie aeriană. Avioanele 
au fost folosite mai degra-
bă pentru recunoaștere. 
Bombele au fost aruncate 

din avion cu mâna

Submarin. Împotriva navei de luptă care se apropia de victi-
ma sa pe sub apă, englezii și francezii au găsit foarte târziu 

modul de apărare
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sChimbarea opiniei faţă de război

Din anul 1916 începând, entuziasmul războinic iniţial a fost 
înlocuit treptat de o opinie anti-război tot mai în creştere. 
După trei ani de masacru, chiar şi în rândul soldaţilor, tot mai 
mulţi au realizat cine le sunt tovarăşii de suferinţă. S-a întâm-
plat tot mai des că soldaţii care se înfruntau, pe ambele părţi 
ale frontului, atunci când se oprea lupta, mergeau unii la alţii 
în tranşee. Se şi împrieteneau unii cu alţii. 

Atât pe front, cât şi în spatele frontului a crescut dorinţa 
de pace.  Rusia s-a clătinat prima între cei implicaţi în răz-
boi, în urma izbucnirii revoluţiei în ţară. După negocieri de 
armistiţiu, în primăvara lui 1918, ea a cerut pace şi a ieşit 
din război.

evenimentele anilor 1917–1918.
înCheierea războiului

Ieşirea Rusiei din război nu a modificat situaţia militară grea 
a puterilor centrale, chiar dacă frontul de est a căzut. Întrucât, 
în anul 1917, au intrat în război Statele Unite ale Americii 
care, din punct de vedere economic, şi până atunci sprijini-
seră Antanta. Pentru intrarea acestora în război, a servit ca 
şi pretext războiul de submarine fără limite. Submarinele 
germane au atacat şi au scufundat toate vasele cu destinaţia 
Anglia, deci şi pe cele americane, fără somaţie. 

Statele Unite, cu proaspăta sa forţă militară, respectiv cu 
uriaşul său potenţial militar, a înclinat balanţa războiului 
în favoarea Antantei. Germania şi aliatele sale epuizate nu 
au mai putut să-şi mobilizeze noi resurse corespunzătoare. 
În iunie 1918, pe frontul italian, de-a lungul fluviului Piave, 
armata austro-ungară a suferit o uriaşă înfrângere. În luna au-
gust, forţele armate reunite engleze, franceze şi americane au 
dat o lovitură asemănătoare germanilor pe frontul de vest.

În toamna lui 1918, în Austria, Ungaria şi Germania au 
izbucnit revoluţii  pentru a se pune capăt măcelurilor groaz-
nice care durau de ani de zile. Guvernele puterilor centrale 
au fost nevoite astfel la capitulare.

Victoriile Antantei: Din punctul de vedere 
al deznodământului războiului, decisivă s-a 
dovedit a fi spargerea frontului de la Amiens 
din august 1918, de către trupele anglo-fran-
co-americane. La Amiens, focul concentrat 
a 3000 de obuze de tun şi atacul a 1500 de 
avioane au deschis o breşă în poziţiile ger-
mane. În bătălie – unde s-a văzut superiori-
tatea materială decisivă a aliaţilor – au luat 
parte 500 de tancuri. 

În luna septembrie şi Grecia s-a alăturat 
Antantei. Trupele engleze, care au pornit de 
pe teritoriul grec, au dat Bulgariei o lovitură 
decisivă. Ca urmare a acestui fapt, Bulgaria 
a ieşit din război.

Profitorii războiului: Au crescut preţurile, 
dar salariile nu. Industriaşii, raportându-se la 
interesele războiului, au făcut ziua de lucru 
tot mai lungă. Pentru armată se puteau vinde 
chiar şi mărfuri de proastă calitate – de pildă 
bocancii cu talpă de carton-. Tot mai mulţi 
au devenit „milionari de război”.

Apreciaţi ce anume a însemnat, din punctul de 
vedere al cursului de mai departe al războiului, 
faptul că, în locul Rusiei, Statele Unite au devenit 
adversara Puterilor Centrale?

Trăiască războiul! Manifestare naţionalistă la iz-
bucnirea războiului  Cum au primit oamenii 
vestea izbucnirii războiului? Care au fost cauzele 

entuziasmului lor?

„Excursie la Paris” (Ausflug nach Paris), anunţă cu 
infinită încredere de sine, inscripţiile de pe vagoa-
nele militare germane (inscripţii asemănătoare ne 
întâlnim și pe vagoanele franceze. Acolo, desti-
naţia „excursiei” era Berlinul.)   Spre ce fel de 
război (plan de război) îndrumă folosirea cuvântu-

lui „excursie”?
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revoluţia din februarie. Clătinarea rusiei

În anul 1917, războiul a intrat în al patrulea său an. Masa-
crele au continuat mai departe, dar compensarea pierderilor 
(oameni, material de război) a fost tot mai grea. Marile puteri 
aflate în război au început să fie epuizate. Stabilitatea spatelui 
frontului a devenit tot mai mult forţa decisivă. 

Rusia, care şi-a asumat cele mai multe sacrificii de război, 
dar a fost cea mai slabă din punct de vedere economic, în 
februarie 1917, s-a clătinat. La Petrograd, în capitala impe-
riului, a izbucnit o grevă care a evoluat în revoltă, apoi în 

Reveniţi la lecţia precedentă de la pagina 186! 
Ce dovadă a slăbiciunii Rusiei găsiţi?

Scufundarea pachebotu-
lui cu aburi Lusitania. Mai 
mult de 1000 de pasageri 
– între ei și mulţi ameri-
cani – și-au pierdut viaţa. 
Mai târziu a reieșit că vasul 
transporta și o mare canti-
tate de material de război.

1. Care a fost cauza cea mai importantă a 
victoriei puterilor Antantei?

2. Pe baza schiţei rezumative, prezentaţi cur-
sul războiului de la izbucnirea sa şi până la 
prăbuşirea Puterilor Centrale!

3. Cu ajutorul ilustraţiilor şi al textului, pre-
zentaţi care a fost atmosfera la izbucnirea 
războiului!

4. De ce s-a schimbat opinia mulţimilor? 
Care a fost calea de ieşire?

44. REVOLUŢIE ÎN RUSIA. ÎNVINGĂTORI ŞI PERDANŢI
A) REVOLUŢIA RUSĂ

Războiul mulţimilor şi al maşinilor

extinderea războiului
războiul maşinilor şi al mulţimilor

Antanta Puterile Centrale

Italia, Turcia
România, SUA, Bulgaria

Grecia
opinia mulţimii

contra războiului

superioritate clătinarea spatelui epuizare 
de forţă în creştere frontului economică

  şi militară

  prăbuşire
victorie revoluţii
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revoluţie.  S-au format organisme populare de putere – so-
vietele. O mare parte din soldaţii trimişi pentru înfrângerea 
revoltei a trecut de partea celor revoltaţi. 

Sub influenţa victoriei revoluţiei, ţarul Nicolae al II-lea a 
abdicat, iar puterea a ajuns în mâinile guvernului provizoriu 
care se bucura de încrederea poporului rus.

politiCa guvernului provizoriu

Guvernul provizoriu a dispus de o putere cu mult mai 
mică decât ţarul. Deşi organismele oficiale, poliţia şi cea mai 
mare parte a armatei i se supunea, de o putere aproape asemă-
nătoare dispuneau consiliile militare şi muncitoreşti (sovi-
etele), înfiinţate în timpul revoluţiei şi a căror parte se găsea 
sub conducerea inamicilor politicii guvernului. Trebuia să se 
teamă şi de încercările de recuperare a puterii din partea fide-
lilor regimului ţarist răsturnat, mai ales a generalilor.

Popularitatea guvernului era diminuată şi prin aceea că 
războiul, chiar dacă a stagnat, dar a continuat mai reţinut,  
în ciuda dorinţei de pace a mulţimilor.

bolşeviCii

Adversarii cei mai periculoşi ai guvernului s-au dovedit a fi 
bolşevicii,  conduşi de Lenin şi Troţki. Acest partid munci-
toresc revoluţionar, folosind posibilităţile oferite de democra-
ţie, a început o propagandă foarte eficientă. A promis pacea 
pentru cei doritori de pace, apoi pământ pentru ţărani, dar şi 
soluţionarea problemelor sociale pentru muncitori. Astfel, a 
câştigat mulţimi tot mai mari şi s-a întărit rapid. 

A început să organizeze detaşamente înarmate şi s-a pregă-
tit pentru dobândirea puterii prin forţă.

preluarea puterii de Către bolşeviCi

Pe data de 7 noiembrie 1917, cu ajutorul detaşamentelor lor 
înarmate, bolşevicii au ocupat capitala, respectiv cele mai 
importante puncte din Petrograd. Ei au asediat centrul gu-
vernului, Palatul de Iarnă şi i-au arestat pe miniştri (Singurul, 
premierul Kerenski, a reuşit să scape.) Cu aceasta, puterea a 
ajuns în mâinile lor.  

Ca urmare a acestui fapt – cu Lenin în frunte - bolşevicii au 
format un nou guvern, Consiliul Comisarilor Poporului, şi au 
introdus dictatura proletariatului. Cu aceasta democraţia 
rusă a fost distrusă de scurtă existenţă.

Au fost lichidate partidele nou formate. Despre alegeri 
democratice nici nu a putut fi vorba. Bolşevicii nu au uitat 
totodată nici de promisiunile făcute. Au ridicat salariile şi au 
început împărţirea pământului. După ce a reieşit că nu au 
resurse pentru continuarea războiului, au cerut pace şi, ac-
ceptând pacea umilitoare, au ieşit din război (martie 1918). 

Partidul bolşevic a fost partidul muncito-
r e s c  c a r e , stând pe fundamentul marxism-
leninismului, s-a călit în lupta împotriva 
ţarismului. S-a diferenţiat de partidele mun-
citoreşti mai moderate, mai ales prin aceea 
că a fost gata să dobândească puterea prin 
violarea ordinii constituţionale, iar apoi să 
o păstreze chiar şi cu preţul nimicirii demo-
craţiei.

De ce un partid marxist a considerat ca fi-
ind importantă dobândirea puterii de stat?

Cine a îngrădit puterea guvernului pro-
vizoriu? Consiliile militare şi muncitoreşti 
(ruseşte, soviete, organisme revoluţionare 
înfiinţate în fabrici şi armată) au menţinut 
detaşamente înarmate. Conducătorii armatei 
însă au încercat, în luna august, prin inter-
mediul unui puci să puna mâna pe putere 
(după conducătorul lor, tentativa a fost  nu-
mită revolta Kornilov). Acţiunea lor însă nu 
a reuşit.

Șeful guvernului provizoriu, Kerenski (în civil) și 
însoţitorii săi
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Cu aceasta, şi-au consolidat conducerea, dar Rusia a devenit 
prima mare putere perdantă.

formarea uniunii sovietiCe

În faţa dictaturii care lua amploare – dezmeticindu-se din 
amorţeala de mai devreme – adversarii bolşevicilor s-au ali-
a t .  A început o luptă de mai mulţi ani – un război civil –  a  
cărui obiectiv a fost următorul: să se impună adepţii comunis-
mului, „roşii”, sau adversarii lor, „albii”. Tot atunci, trupele 
Antantei, la fel ca şi polonezii,  au pornit un atac împotriva 
statului bolşevic.

Lupta s-a încheiat în cele din urmă cu victoria lui Lenin 
şi a celor fideli lui. Ca urmare a acestui fapt, în anul 1922,  
a urmat formarea Uniunii Sovietice, care s-a înfiinţat ca şi 
alianţă de state socialiste, respectiv ca urmaşă a imperiului 
rus de mai devreme. După formarea sa, Uniunea Sovietică a 
depăşit treptat dificultăţile iniţiale, devenind o mare putere 
care a avut un cuvânt de spus în politica mondială.

Serviciul militar obligatoriu: Câştigarea 
războiului civil a fost ajutată de introduerea 
serviciului militar obligatoriu de către bolşe-
vici. Detaliu din lege: „Orice cetăţean cinstit 
şi sănătos, între 18-40 de ani, este obligat 
ca la prima chemare a Republicii Soviete-
lor să se ridice pentru apărarea ei, împotriva 
adversarilor interni şi externi”. Ca urmare a 
acestui fapt, efectivul Armatei Roşii bolşe-
vice, la începutul anului 1920, s-a ridicat la 
5,5 milioane. 

Uniunea Sovietică a fost republica a patru 
aliate, egale în principiu. În realitate însă 
preponderenţa rusă s-a adeverit încă de la 
formare. Republica Rusă era reprezentată de  
1727 de trimişi, Belarus avea 33 de trimişi, 
Ucraina avea 364, iar partea de dincolo de 
Caucaz, 91.

Ce înseamnă conceptul de război civil? În is-
toria cărui popor (popoare) v-aţi mai întâlnit cu 
războiul civil?
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atacul albilor

atacul trupelor străine 
(francezi, englezi, ameri-
cani)

Războiul civil în Rusia

Lenin și „statul său major” pornesc în inspecţia 
trupelor
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tratat de paCe după război

Încheierea războiului care a durat patru ani a fost urmată de 
negocieri de pace care s-au prelungit pe aproape doi ani. Con-
diţiile de pace au fost pregătite de către liderii guvernelor 
puterilor Antantei învingătoare în război: Franţa, Anglia, 
Statele Unite şi Italia. 

Ţările învinse nu s-au putut pronunţa în ceea ce priveşte 
pregătirea păcii. Delegaţii lor au fost chemaţi doar la semna-
rea condiţiilor de pace pregătite. Aceasta s-a realizat în castelele 
istorice din împrejurimile Parisului, într-un cadru sărbătoresc.

Condiţiile de paCe

Dintre ţările perdante, întâi de toate au fost puşi să semneze pa-
cea cu reprezentanţii Germaniei. Prin pacea încheiată, ea trebu-
ia să renunţe la toate coloniile şi la unele provincii de frontieră 
care aveau populaţie mixtă. Apoi a trebuit să plătească o mare 
despăgubire de război, cu mult peste puterea ei economică.

Condiţii de pace asemănătoare au trebuit să semneze şi ce-
lelalte ţări perdante. De la fiecare s-au luat teritorii impor-
tante. Puterea lor militară s-a redus la minim. Au trebuit 
să plătească uriaşe despăgubiri. Diferenţa a constat numai 
în mărimea teritoriilor pe care au trebuit să le  predea, respec-
tiv în aceea că, în vreme ce Germania, Bulgaria, Turcia, deşi 
reduse teritorial au evitat prăbuşirea, Monarhia Austro-Unga-
ră a fost complet nimicită.

sistemul de paCe. păCile retrasează harta europei

Tratatele de pace au retrasat complet harta Europei. S-au înfi-
inţat două noi ţări: mai mica Cehoslovacia şi Regatul Sâr-
bo-Croato-Sloven, de întindere medie (Iugoslavia de mai 

Dintre castelele din împrejurimile Parisu-
lui, tratatul de pace cu Germania s-a semnat 
la Versailles, cel cu Austria la Saint-Germa-
in, iar cu Ungaria la Trianon. 

Căderea dinastiilor: La finele războiului 
s-au prăbuşit patru mari tronuri: al ţarului 
rus, al împăratului german, al suveranului 
austro-ungar şi al sultanului turc. Toţi patru 
au condus ţări înfrânte în război.

Enumeraţi care familii domnitoare (dinas-
tii) au fost în fruntea statelor amintite!

„Cei patru mari”: Cei care au decis condi-
ţiile de pace, liderii politici: englez – Lloyd 
George, francez – Clemenceau, american – 
Wilson şi italian – Orlando au fost numiţi 
atunci drept „cei patru mari”. Cu adevărat 
Clemenceau şi Lloyd George au condus dis-
cuţiile, chiar şi preşedintele american Wil-
son a rămas în plan secund, deşi deseori s-au 
făcut raportări la cele 14 puncte ale sale, 
care considerau demn de îndeplinit dreptul 
popoarelor la autodeterminare.

B) TRATAT DE PACE DUPĂ RĂZBOI

Cei care au decis în legătură cu pacea: premie-
rul italian Orlando, președintele american Wilson, 
premierul francez Clemenceau și premierul brita-
nic Lloyd George. Pe atunci erau numiţi doar ca 

„cei patru mari”

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   190 6/11/09   10:23:23



Primul Război Mondial 191

târziu). A fost restabilită autonomia statală a Poloniei şi a 
celor trei ţări baltice: Lituania, Letonia şi Estonia, precum şi 
Finlandei. Cu aceste patru ţări din urmă, guvernul sovietic 
(după ce nu a reuşit să le anihileze autonomia) a încheiat o 
pace separată de cele conturate în împrejurimile Parisului. 

Ca nou stat a apărut şi Irlanda care şi-a obţinut autono-
mia faţă de Anglia, precum şi Islanda.  

Tot atunci, aproape toate ţările victorioase şi-au sporit teri-
toriul în mai mică sau mai mare măsură.

Studiaţi şi analizaţi harta! Ce schimbări ob-
servaţi?

Pierderi teritoriale ale 
Germaniei

Pierderi teritoriale
ale Austriei și Ungariei

Pierderi teritoriale
ale Rusiei

Pierderi teritoriale ale 
Bulgariei

Teritoriu care în anul 
1920 a revenit Greciei și 
pe care Turcia l-a 
redobândit în anul 1929
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învingători şi perdanţi

Învingătoare în război au fost în unanimitate puterile An-
tantei şi ţările mai mici care li s-au alăturat. În aceste condiţii, 
marile puteri şi-au consolidat poziţia în politica mondială,  
întâi de toate prin dobândirea coloniilor germane, prin uriaşa 
despăgubire de război precum şi – prin sistemul de pace – 
prin zdrobirea Germaniei şi a Monarhiei, considerate pericu-
loase. Statele mai mici au fost recompensate cu restabilirea 
existenţei lor naţionale sau cu imense teritorii. 

Învinşii au simţit doar reversul medaliei la toate acestea. 
Ei au pierdut uriaşe teritorii şi un număr foarte mare de 
locuitori. Dezvoltarea lor naţională în continuare a fost pusă 
în pericol. Au fost loviţi în toate felurile. S-a impus un singur 
principiu, în fapt dictonul etern provenit de la romani: „Vai 
de cei învinşi!”

ungarIa la începutul secoluluI al xx-lea
impaCtul atentatului de la saraJevo

În „anii fericiţi de pace” care au urmat încheierii dualismului, 
ţara s-a dezvoltat şi nimeni nu a dorit un război. 

Atentatul de la Sarajevo însă a pus capăt dezvoltării paşni-
ce de mai devreme. Atât suveranul, cât şi conducătorii mili-
tari şi de externe au receptat atentatul ca o declaraţie de război 
din partea Serbiei şi au ţinut la ultimatumul dur trimis Serbiei, 
cu care acum Monarhia a forţat deja începerea războiului. 

Intrarea în război – în ciuda faptului că Ungaria nu a 
avut interese naţionale pentru a participa la aceasta – din ca-
uza obligaţiilor impuse de sistemul dualist – nu a putut fi 
ocolită. S-au dovedit a fi zadarnice şi acele mişcări în masă 
care au protestat împotriva războiului, pronunţându-se pentru 
pa c e .  

Creşterea teritoriului câtorva state învingătoare în kilometri pătraţi

Înainte de război După război Creştere
Franţa 536.464 550.986  14.517
Belgia 29.457  30.484   1.027
Danemarca  38.985  44.324   5.339
Italia 286.680 310.122  23.442
România 131.020 292.244 161.224

Pierderile teritoriale ale ţărilor învinse

Germania: din 490.000 de km2 a pierdut 72.000 de km2

Austria: din 300.000 de km2 a pierdut 216.000 de km2

Regatul Maghiar: din 325.000 de km2 a pierdut 232.000 de km2

Bulgaria: din 114.000 de km2 a pierdut 11.000 de km2

Turcia: din 1.791.000 de km2 a pierdut 1.028.000 de km2

(Pierderile coloniale germane nu au fost incluse în cadrul datelor)

Cheltuieli de 
război

Forţa militară 
investită

Marea Britanie 23,0 9 , 5

Franţa 9,3 8 , 2

Rusia 5 , 4 13,0

Italia 3,2 5 , 6

Statele Unite 17,1 3,8

Antanta, în total 57,7 40,7

Germania 19,9 13,25

Austro–Ungaria 4 , 7 9 , 0
Puterile
Centrale, în 
total

24,7 25,10

Cheltuielile militare (în miliarde de dolari) 
şi efectivul forţei militare mobilizate în Pri-
mul Război Mondial

Care parte beligerantă a mobilizat mai 
multă forţă materială şi umană? Care a putut 
fi cauza diferenţelor existente?

Explică oare datele faptul că Antanta a ce-
rut despăgubiri de război de la cei învinşi?

45. PARTICIPAREA ŢĂRII NOASTRE LA RĂZBOIUL MONDIAL

Premierul Tisza István a fost singurul din-
tre conducătorii Monarhiei care a manifestat 
o contraopinie. El nu a considerat ca fiind 
potrivit timpul pentru intrarea în război. El 
era de părere că România – care formal fu-
sese în alianţa Monarhiei – se va întoarce 
împotriva Ungariei şi va încerca să obţină 
Transilvania, aceasta mai ales dacă opera-
ţiunile de război luau o turnură rea. În final 
însă, la „încurajarea Germaniei” şi el a fost 
de acord în chestiunea ultimatumului.
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partiCiparea ungariei la război

În decurs de o lună de la asasinarea lui Franz Ferdinand, gu-
vernul a reuşit să modifice poziţia opiniei publice, făcând ţara 
să adere la gândul viitorului război. A jucat un rol în aceasta şi 
faptul că mulţi au considerat că va fi vorba doar de un război 
scurt contra Serbiei. 

Nu aşa s-a întâmplat!
Ca urmare a intrării în război, s-au format noi şi noi 

fronturi (frontul sârb, frontul de est, frontul italian, frontul ro-
mânesc). Şi cu toate că soldaţii noştri au făcut faţă eroic, răz-
boiul s-a prelungit, iar pierderile au depăşit orice imaginaţie de 
mai devreme.

frontul sârbesC

Pentru soldaţii maghiari, prima încercare a fost atacul împo-
triva Serbiei. În bătăliile de aici, Monarhia a angajat două 
cincimi din trupele sale şi jumătate erau maghiari. 

Sârbii, cu ocazia primelor atacuri, s-au opus cu succes şi 
s-au poticnit doar după un an şi jumătate de apărare pu-
ternică, mai ales atunci când, în toamna anului 1915, şi Bul-
garia a intrat în război împotriva lor. 

frontul de est

Încă de la început, pentru Ungaria, frontul principal a fost 
frontul de est (cel rusesc). Aici, imediat de la începutul răz-
boiului, ruşii au pornit un atac puternic cu uriaşe jertfe ome-
neşti şi au obşinut succese iniţiale. 

Presiunea militară rusă s-a oprit doar în anul 1915, atunci 
când trupele maghiare, la Gorlice, au spart frontul şi, pri-
cinuind pierderi uriaşe, i-au respins pe ruşi în spate cu aproa-
pe 400 de km. Monarhia aproape că a crezut încheiate luptele 
de aici când ruşii au revenit, au început o contraofensivă şi au 
recuperat o bună parte din  teritoriu. 

În aceste bătălii, ambele părţi au ajuns la epuizare. Con-
fruntarea s-a atenuat. Au început prietenii de front. Iar în anul 
1917,  Rusia – recunoscându-şi înfrângerea – a cerut pace.

Evenimentele de pe frontul de est: La în-
ceputul anului 1916, frontul sârbesc s-a în-
chis, iar pe frontul din Balcani, care i-a luat 
locul, soldaţii maghiari nu au mai luptat. 

În bătăliile de pe frontul rusesc s-au dis-
tins mai ales husarii maghiari care se mişcau 
rapid, semămând teamă în sânul adversari-
lor.

Pe frontul rusesc, am avut pierderi mai 
multe sute de mii, nu numai morţi, răniţi, ci 
şi prizonieri de război. Dar tot atâtea daune 
au suferit şi ruşii. Pacea de la Brest-Litovsk 
(1918) a fost favorabilă mai ales germanilor, 
dar ea a însemnat o uşurare şi pentru Monar-
hia care a ajuns la limita puterilor sale.

Unde au luptat soldaţii maghiari? Studiaţi 
harta atlasului istoric!

Pe baza imaginii şi a textului, prezentaţi o 
scurtă istorie a unor fronturi!

Franz Joseph pe afișul care anunţă declaraţia 
de război împotriva Serbiei. „Am reflectat la tot 
și m-am gândit la toate. Cu conștiinţa împăcată 
pășesc pe calea datoriei. Mă încred în popoarele 
mele care și pe vreme de furtună, credincioase 
și unite, s-au adunat mereu în jurul tronului, iar 
pentru stima patriei lor, pentru măreţia ei și pentru 
puterea ei au stat mereu pregătiţi și pentru cele 
mai mari jertfe.” (Fragment din declaraţia suvera-

nului către popoarele sale)

Confruntare violentă pe frontul sârbesc.  Care caracteristici ale luptelor 
din Primul Război Mondial le prezintă imaginea?
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frontul italian

Pe lângă frontul de est, celălalt front prin-
cipal a fost frontul italian. Italia – ală-
turată Antantei – a intrat în război în 
anul 1915. După scurte succese de înce-
put însă a fost obligată la apărare. De-a 
lungul fluviului Isonzo s-a format un 
război de poziţii extrem de sângeros.  

Pe frontul italian, în final, epuizarea 
completă a Monarhiei a adus deznodă-
mântul. Nu s-a mai reuşit pararea ofen-
sivei italiene pornite în octombrie 1918. 
Frontul a căzut. Monarhia, şi împreună cu 
ea ţara noastră, a fost obligată să încheie 
pa c e .

Participarea României la război: A n t a n t a  
a promis românilor Transilvania şi o parte 
a Banatului dacă intră în război împotriva 
Puterilor Centrale. Atacul lor din 1916 însă 
s-a încheiat cu o gravă înfrângere. Au cerut 
pace, iar apoi, în anul 1918, când Monarhia 
s-a prăbuşit, şi-au reluat atacul, au ocupat 
Transilvania şi au continuat presiunea avan-
sând spre Tisa.

Bătăliile de-a lungul fluviilor Piave şi 
Isonzo amintesc mai degrabă de bătăliile 
de pe frontul de vest din jurul Verdunului. 
Înghiţeau oamenii şi materialele de război. 
Din păcate şi soldaţii maghiari au căzut vic-
time cu zecile de mii masacrelor inutile.

Flota de război a Monarhiei în luptă (la Otranto)

Transportul răniţilor pe frontul italian  De ce, în a 
doua jumătate a războiului aici a fost frontul prin-

cipal?

frontul românesC

Frontul care s-a menţinut cel mai puţin timp a fost frontul ro-
mânesc. În august 1916, folosind înfrângerile provizorii ale 
trupelor Monarhiei, trupele române au atacat pe neaşteptate 
Transilvania. Un număr de 400.000 de soldaţi români au tre-
cut frontiera, iar armata maghiară de 70.000 de soldaţi, care 
li s-a opus, a fost constrânsă la retragere. S-a opus însă eroic, 
iar când au venit întăriri germane, a trecut la contraatac. În 
decembrie a căzut Bucureştiul, iar românii au cerut pace.  

epuizarea ţării

Înfrângerile suferite de Ungaria în război au fost pricinuite nu 
numai de forţa superioară a adversarului, victoriile militare 
ale acestuia din caz în caz, ci şi de completa epuizare a ţării, 
respectiv din cauza prelungirii războiului. Uriaşele pierderi 
umane, gravele sacrificii materiale au măcinat treptat rezis-
tenţa psihică a oamenilor şi rezervele materiale ale ţării. 
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În ultimii doi ani ai războiului, de tot mai multe ori a răsu-
nat: „Să urmăm pilda rusească!” Grevele tot mai dese, revol-
tele soldaţilor, demonstraţiile de stradă împotriva războiului 
au însemnat deopotrivă că războiul a depăşit frontierele pu-
terii de îndurare a ţării şi a oamenilor. În atare împrejurări,
prăbuşirea frontului şi a spatelui frontului în octombrie 
1918 (despre asta veţi învăţa anul viitor) a survenit dintr-o 
dată, dar nu pe neaşteptate. 

Ca urmare a înfrângerii, a trebuit să acceptăm pacea, ori-
care ar fi fost ea.

„Inima-mi patul de puşcă a sfărâmat-o,
Iar ochii mii de orori i-au jupuit,
Un duh mut pe gâtu-mi mândru s-a aşezat
Iar creieru-mi sminteala l-a lovit. [...]

Şi din  nou trăiesc şi strig pentru alţii:
Om în inumanitate.”

(Ady Endre) 

Ady Endre

„Jos cu războiul!” Manifestaţie împotriva războ-
iului. Unde este  entuziasmul de început, aţâţat 

artificial?

Tichete de alimente. „Totul pentru armată!” Ţara 
a înaintat treptat spre epuizarea totală

 Pierderile teritoriale ale Ungariei ca urmare a Păcii 
de la Trianon încheiată pe data de 4 iunie 1920. 
Despre negocierile de pace prealabile și despre 
încheierea Păcii în sine veţi învăţa mai în detaliu 

în clasa a 8-a.
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1. La finele secolului al XIX-lea şi la începutul veacului al XX-lea, 
au început transformări economice importante care au avut un im-
pact, atât asupra vieţii politice, cât şi asupra relaţiei dintre unele 
s t a t e .
a) Care au fost cele mai importante invenţii care au pregătit 

schimbările economice?

2. Unele state au luat un avans în dezvoltarea economică. Alte mari 
puteri s-au dezvoltat tot atunci mai încet. Relaţiile coloniale, con-
turate iniţial în veacul al XIX-lea, nu s-au schimbat. 
a) Care a fost consecinţa acestui fapt?
b) Ce alianţe militare s-au format? Cine au fost membrii uneia sau 

alteia din alianţe? De ce ?
3. A pornit competiţia de înarmare. Diferite mari puteri au încercat 

să-şi atingă diverse ţeluri în cadrul războiului.
a) Ce noi arme au apărut în competiţia de înarmare? Cine a do-

bândit un avantaj de moment? Răspundeţi cu ajutorul hărţii 
atlasului istoric şi a imaginilor din manual!

b) Sistematizaţi care au fost cele mai importante ţeluri militare ale 
marilor puteri!

4. Contradicţiile dintre marile puteri au dus la izbucnirea Primului 
Război Mondial. Acesta a adus, în cele din urmă, victoria Antantei 
care a dispus de rezerve materiale şi umane mai mari.
a) De când şi până când a ţinut Primul Război Mondial?
b) Cine anume s-a confruntat în cadrul său?
c) Precizaţi o scurtă istorie a războiului! Ca şi logică folosiţi ur-

mătoarele cuvinte:
– cauza războiului; pretextul său;
– front de est, vest, sârb, italian;
– război fulger, război de poziţii;
– războiul mulţimilor şi al maşinilor.

5. Ca şi consecinţă a prelungirii războiului, un rol tot mai mare l-a 
jucat soliditatea şi forţa economică din spatele frontului.
a) Cum au influenţat aceşti factori puterile occidentale ale Antan-

tei, apoi Rusia şi Puterile Centrale?

6. Dintre marile puteri, întâi Rusia a fost nevoită să ceară pace.
a) Ce rol a avut în aceasta comandamentul militar ţarist?
b) Ce rol a avut în aceasta revoluţia din februarie?
c) Ce rol a avut în aceasta Lenin şi bolşevicii?
d) Ce consecinţe mai îndepărtate a avut consolidarea puterii bol-

şevicilor?

7. La începutul secolului XX, dezvoltarea ţării noastre a fost deja una 
foarte rapidă. Ne-am putut apropia de ţările mai dezvoltate ale Eu-
ropei. Acest fapt însă s-a încheiat din cauza începerii războiului şi, 
în ciuda uriaşelor jertfe umane, ţara noastră a pierdut războiul.
a) Enumeraţi dovezi ale dezvoltării rapide a ţării noastre de la în-

ceputul secolului!
b) De ce nu am putut ocoli războiul?
c) Unde au luptat şi s-au sacrificat soldaţii maghiari? Rezumaţi 

evenimentele petrecute pe unele fronturi!
d) Care au fost cauzele prăbuşirii?

8. Puneţi în ordine evenimentele – cele din istoria Ungariei şi din is-
toria universală deopotrivă – cu ajutorul tabelului cronologic de la 
finele manualului şi a datelor cuprinse în partea referitoare la anii 
1900–1918!

9. Ce anume prezintă imaginile alăturate? Ce eveniment sau ce ches-
tiune vă vine în minte în legătură cu ele?

R E C A P I TU L A R E

1910

33,5 milioa-
ne km2

3 milioane 
km2

10 milioane de tone 15 milioane de tone

FIER

FIER
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absolutism: sistem de guvernare fundamentat pe puterea nelimitată a su-
veranului. Acesta dă legile, iar funcţionarii numiţi de el le duc la 
îndeplinire. Una din variantele absolutismului a fost absolutismul 
luminat, în care suveranul domneşte tot despotic, dar în spiritul 
iluminismului.

Antanta: alianţă militară din timpul Primului Război Mondial. Numele 
ei provine de la un acord şi anume cuvintele de început de la „en-
tente cordiale” (antanta cordială=înţelegere cordială). Membrii ei 
au fost: Anglia, Franţa, Rusia, iar mai târziu li s-au alăturat Statele 
Unite, Italia şi Japonia. Primul Război Mondial a adus victoria 
Antantei.

argat: în veacul al XIX-lea, au existat muncitori care lucrau în agricultură 
pe marile moşii sau  la ţăranii înstăriţi care se ocupau de boii care 
trăgeau la jug sau la căruţă. Întrucât argaţii luau parte la toate mun-
cile câmpului, denumirea s-a lărgit cu încetul, numindu-i astfel pe 
proletarii agrari care intrau în servicii pe durată de un an de zile.

aristocraţi: persoane – magnaţi – care purtau diferite ranguri nobiliare 
(conte, baron, marchiz, cavaler etc.). La curţile suveranilor aceştia 
ocupau demnităţi înalte.

armată permanentă: forţa armată a statului care, şi pe timp de pace, este 
pregătită pentru luptă.

bandă rulantă: metodă de producţie adoptată pentru prima dată în fa-
brica de maşini Ford care obliga la o muncă continuă prin aceea 
că piesele erau trimise mai departe prin intermediul unei bande 
mişcătoare – bandă rulantă – care, cu o viteză uniformă, trimitea 
piesele de la un muncitor la altul. La aceste piese, care ajungeau pe 
bandă rulantă, fiecare muncitor realiza doar câte o activitate par-
ţială (de pildă găurirea, înşurubarea), dar până ce piesa ajungea la 
capătul bandei produsul era deja gata. La bandă rulantă, tot aşa de 
mulţi muncitori cu mai puţină pregătire pentru industrie realizau 
mai multe articole industriale decât fără aceasta.

baricadă: barieră de stradă construită din grinzi, pietre şi eventual vehi-
cule care împiedicau înaintarea adversarilor şi ofereau protecţie 
celor ce se apărau. Baricadele erau ridicate deseori în luptele revo-
luţionare, în faţa poliţiştilor care atacau sau a soldaţilor. Cuvântul 
baricadă este de origine franco-italiană şi, iniţial, însemna grindă 
care închide.

baron, conte, duce: ranguri de diferenţiere socială care s-au format încă 
în perioada feudalismului şi pe care le purtau aristocraţii. Aceste 
ranguri numai regele le putea da. În epoca modernă deja şi unii 
dintre marii capitalişti au obţinut titluri de baroni pentru serviciile 
financiare aduse în slujba statului sau a suveranului (de pildă îm-
prumuturi mai mari, furnizări către armată).

bolşevic: membru de partid, respectiv persoană care aparţinea de aripa 
radicală a partidului muncitoresc rus, fidelă lui Lenin. Denumirea 
provine din cuvântul rusesc bolşinstvo: majoritate. Scopul bolşe-
vicilor era acela de a dobândi puterea pe calea armelor.

Camera Inferioară: este una din instituţiile dietei maghiare de stări. La 
şedinţele sale participau 2-2 deputaţi comitatenşi precum şi re-
prezentanţii oraşelor regale libere şi a circumscripţiilor Jászkun 
şi Hajdu.

Camera Superioară: unul din locurile (părţile) dietei de stări maghiare 
înainte de anul 1848. La şedinţele sale puteau participa personal 
clerul superior şi aristocraţii. Preşedintele camerei a fost Palatinul.

capitalism: sistemul social-economic caracteristic epocii moderne.
capitalist: persoană care aparţine de pătura conducătoare din societatea 

capitalistă. Capitaliştii au dispus de proprietăţi individuale consi-
derabile. Ei au concentrat în mâna lor mari capitaluri şi sume de 
bani, pe care le-au investit în diferite întreprinderi, iar prin aceasta 
au ajuns la mari beneficii (profituri).

cenzură: ca urmare a răspândirii cărţii tipărite, Papa apoi suveranii au 
permis să se tipărească doar asemenea scrieri pe care un funcţio-
nar, respectiv un cenzor le-a controlat în prealabil. Acest control 
a fost cenzura ce a îngrădit libera transmitere a gândirii, respectiv 
răspândirea ideilor periculoase pentru biserică şi pentru clasa con-
ducătoare. De aceea fidelii progresului, în toate ţările, au luptat 
împotriva cenzurii. În Ungaria, cenzura de stat a introdus-o încă 
Leopold I, apoi a reglementat-o în detaliu Carol al III-lea.

chestiuni comune: Monarhia Austro-Ungară a avut un suveran comun, 
dar şi chestiuni comune reunite în ministerele de finanţe, de ex-
terne şi de război.

colonie: era un asemenea ţinut (ţară) pe care un stat mai puternic îl punea 
sub stăpânirea sa cu forţa, privând-o de autonomie economică şi 
politică, exploatând-o şi ţinând-o în subordonare.

congres: este numele organismului legislativ din unele ţări (de pildă 
SUA).
– Reuniunea deputaţilor din mai multe ţări pentru dezbaterea ches-
tiunilor importante.
– La partidele politice, este organismul cel mai înalt care se reu-
neşte periodic.

constituţia de la Olmütz: în timpul luptei maghiare pentru libertate, Habs-
burgii s-au refugiat din Viena revoluţionară în oraşul ceh Olmütz. 
Aici a dat Franz Joseph, sub impactul veştilor privind victoriile 
obţinute, sosite de la ducele Windisch-Grätz, noua constituţie a 
ţărilor Imperiului Habsburgic, care a modernizat absolutismul im-
perial şi a încercat să restabilească unitatea imperiului.

constituţie: este legea fundamentală a unui stat. Ea stabileşte sistemul 
electoral, precum şi ordinea funcţionării organismelor de stat. Re-
glemementează în continuare ordinea de drept a statului şi a soci-
etăţii, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor

credit militar: procurarea banilor necesari purtării războiului nu a fost 
uşoară pentru statul care purta conflictul propriu-zis. De aceea, 
guvernele au cerut de la parlament votarea unor sume uriaşe sau 
aşa-numitele credite militare..

credit pe termen lung: sumă mare primită ca şi împrumut în general pe 5 
ani sau pe o perioadă mai lungă decât atât. Credit pe termen lung 
ofereau băncile, respectiv consorţiile de bănci, dar în general nu-
mai atunci când restituirea sumei era asigurată din toate punctele 
de vedere. (De pildă, în ţară era o situaţie de calm politic.)

creştin-socialismul: în a doua jumătate a veacului al XIX-lea, s-a format o 
direcţie politico-ideatică, bazată pe religia creştină. Acesta a căutat 
soluţionarea problemelor păturilor mai sărace.

M I C  L E X I C O N

NOŢIUNI MAI IMPORTANTE
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Croaţia: regatul croat s-a format în anul 925. Ladislau I, a cărui soră 
a fost văduva regelui croat Zvoinimir, a ocupat Croaţia în anul 
1091. În perioada Evului Mediu, ţara a fost condusă de către un 
ban numit de regele Ungariei. În chestiunile interne, Croaţia a 
dispus însă de o autonomie semnificativă. Maghiarii şi croaţii au 
luptat împreună, atât contra turcilor, cât şi contra Habsburgilor. 
La începutul veacului al XIX-lea, revendicările naţionale au adus 
cele două ţări una împotriva celeilalte. De aceasta s-a folosit Viena 
în anii 1848–1849. În anul 1868, odată cu înţelegerea croato-ma-
ghiară, Croaţia a devenit o ţară parteneră autonomă pe plan in-
tern, dar subordonată Ungariei. În anul 1918, împreună cu Serbia 
şi Slovenia au devenit  o ţară autonomă sub numele de Regatul 
Sârbo-Croato-Sloven.

dare pe casă: taxă strânsă de la iobagi în folosul comitatului. De sumele 
plătite ca şi „dare pe casă” au dispus comitatele maghiare şi nu 
suveranul. De aceea, nobilimea, ca şi prim pas în purtarea sarcini-
lor publice, a votat în anii 1847–1848 ca şi ea să plătească darea 
pe casă.

democraţie: este un asemenea sistem politic în care puterea (în mod for-
mal) este în mâna poporului (dreptul de vot). Puterea deplină o 
exercitau organismele reprezentative alese.

deputat: asemenea persoană care îi reprezintă în Dietă pe cetăţenii care 
l-au ales. În numele alegătorilor săi, deputatul votează sau respin-
ge propunerile de lege, eventual transmite plângerile celor care 
l - a u  a l e s .

dictatură: domnie asupritoare, fundamentată pe forţă a unei persoane sau 
a unei clase. În legătură cu forma sa, aceasta poate fi deschisă, 
adică menţinută prin poliţie sau prin alte dispoziţii asupritoare, dar 
poate fi totodată şi ascunsă atunci când constrângerile sunt camu-
flate.

dietă a reprezentanţei populare: după revoluţia burgheză (1848), pe baza 
egalităţii în drepturi, nu doar nobilii, ci şi întreaga populaţie a ţării 
(în realitate doar cei avuţi) putea trimite deputaţi în dietă.

dinastie: familia unor persoane care se succed pe tron una după alta pe 
baza moştenirii sau a legilor de stat. În Ungaria, de pildă, a domnit 
familia Habsburg, iar în Franţa, Bourbonii.

director de bancă, director: fabricile, băncile şi întreprinderile nu le con-
duceau mereu proprietarii, ci directori specializaţi pentru aceasta. 
Ei dirijau întreprinderea.

dominaţie militară: administrarea teritoriilor ocupate, respective cucerite 
prin intermediul comandanţilor. Dominaţia militară este cu mult 
mai severă decât administraţia civilă. Legile sunt înlocuite cu de-
cretele comandanţilor militari, iar justiţia o face Curtea Marţială.

drept de vot: dreptul de alegere al aceluia care va reprezenta interesele 
Ungariei în cadrul Dietei. Pe baza legilor din aprilie 1848, puteau 
alege deputaţi şi aceia care nu erau nobili, dar dispuneau de ceva 
venit (de pildă casă, pământ, atelier mai mare) sau au absolvit o 
şcoală superioară.

drepturile omului: se referă la dreptul privind siguranţa vieţii, dreptul la 
proprietate şi apărarea ei, respectiv dreptul de libertate (a gândirii, 
a conştiinţei şi a religiei).

emigranţi (emigraţie): sunt asemenea persoane care se refugiază în stră-
inătate din faţa prigoanelor politice existente în ţara lor şi se opun 
sistemului de acasă.

enciclopedie: colecţie ştiinţifică ordonată după cuvinte-titluri care sinteti-
zează cunoştinţele concis, pe înţelesul tuturor.

epoca reformelor: o epocă din istoria Ungariei care a ţinut de la apariţia 
lui Széchenyi, respectiv de la începutul şediţelor dietale reformiste 
şi până la revoluţia de la 1848. A fost o epocă pe care nobilimea 
progresistă a caracterizat-o ca fiind cea a năzuinţelor reformiste.

exil: era o formă de pedepsire care a fost adoptată încă din Antichitate. 
Exilaţii trebuiau să îşi părăsească pământul natal şi să trăiască în-
tr-un loc care le era indicat pe o durată lungă sau chiar până la 
sfârşitul vieţii.

fabrică: activitate de producţie apărută în epoca modernă în cadrul căre-
ia se lucra cu maşinile. Acesteia îi este caracteristică producţia în
masă şi folosirea energiei aburului pentru funcţionarea maşinilor.

febra aurului: căutarea în masă a aurului în nou descoperitele zăcăminte.

garnizoană: grup de soldaţi în număr mai mic însărcinaţi cu paza vreunei 
localităţi, a unei cetăţi sau a unui oraş.

gentri: denumirea nobilimii proprietare de teren din ţara noastră care, în 
perioada de după încheierea dualismului, a sărăcit, şi-a pierdut o 
mare parte din moşii, dar s-a cramponat cu încăpăţânare de rangul 
ei social, precum şi de modul de viaţă aristocratic.

ghilotină: înseamnă tăietor de gât, instrument pe care doctorul Guillotine 
l-a descoperit în veacul al XVIII-lea. Condamnaţii erau executaţi 
cu o bardă care cădea de la înălţime.

guvern-responsabil: este guvernul responsabil în faţa parlamentului, dis-
punând de putere executivă. Membrii săi (premierul şi miniştrii) 
erau aleşi din rândurile partidului care obţinea cele mai multe vo-
turi.

holeră: boală molipsitoare gravă care se manifestă prin diaree de durată, 
vomă şi dureri musculare. Întrucât slăbeşte extraordinar de mult 
organismul, de obicei provoacă moartea. În timpul epidemiei din 
Ungaria din anii 1830–1831, au pierit din cauza holerei 300.000 
de oameni, iar în anul 1875 au murit cam 200.000. În anul 1892, 
întrucât deja pe atunci s-a realizat reţeaua de sănătate publică şi s-a 
îmbunătăţit îngrijirea medicală, epidemia a reuşit să mai aibă doar 
5000 de jertfe umane.

honvezi: cuvânt folosit pentru denumirea armatei maghiare, încă de la 
lupta pentru libertate din anii 1848–1849. Cuvântul a rămas de 
atunci pentru numirea armatei maghiare. 

iacobinii: grup politic care reprezenta în timpul revoluţiei franceze inte-
resele micii burghezii şi ale orăşenilor săraci. Şedinţele şi le ţineau 
în clădirea mănăstirii Sf. Iacob. De aici provine denumirea de ia-
cobini. Pe lângă Robespierre, celebrii lideri ai iacobinilor au fost 
Danton şi Saint-Just

imperialism: exprimare care provine din cuvântul latinesc imperium, fo-
losit în Antichitate pentru desemnarea Imperiului Roman mondial 
(Imperium Romanum). 

  Prin termenul de imperialism indicăm politica de extindere teri-
torială a marilor puteri care a apărut la finele veacului al XIX-lea.

îndrumător de deputaţi: regulament pregătit pentru deputaţii comitatenşi 
ai dietei maghiare de stări. La şedinţele de comitat s-au discutat 
acele chestiuni despre care era de aşteptat să fie dezbătute apoi 
în Dietă şi au stabilit ca în aceste chestiuni cum anume să voteze 
deputaţii.

instanţă criminală (tribunal de sânge): era o instanţă specială înfiinţată în 
vremuri deosebite ce, pe baza unui procedeu rapid de demonstrare, 
dădea o sentinţă care cel mai adesea era aceea de condamnare la 
moarte. Împotriva acestor sentinţe nu era posibilitate de recurs, de 
aceea erau rapid duse la îndeplinire.

intelectualitate: pătură socială de înaltă formaţie, care realizează muncă 
spirituală, respectiv persoană care ţine de această pătură.

internaţională (internaţionalism): internaţională este un cuvânt de ori-
gine latină (inter-nationalis=internaţional). Partidele muncitoreşti 
din diferite ţări au desemnat cu această formulă Alianţa Muncito-
rească Internaţională. 

întreprinzător: burghez prosper care dispunea de un capital sau de o ave-
re consistentă (bancher, industriaş, comerciant) care îşi investea 
banii în întreprinderi. Se străduia să ajungă astfel la cel mai mare 
beneficiu (profit) posibil.

iugăr: unitate de măsură folosită în agricultura din ţara noastră de-a lungul 
a secole, unitate despre care ştim mai multe variante. Iugărul ca-
dastral format din 1600 de stânjeni pătraţi, iugărul maghiar format 
din 1200 de stânjeni pătraţi. Întrucât un stânjen pătrat era aproape 
3,6 metri pătraţi un iugăr cadastral era aproximativ 6000 de metri 
pătraţi. Folosirea sa în zilele noastre este pe cale de dispariţie.

jandarm (jandarmerie): jandarmeria este o instituţie de origine franceză. 
Ea a fost înfiinţată în patria noastră după lupta pentru libertate pen-
tru a păzi drumeţii şi drumurile, pentru a cerceta şi pentru a-i prinde 
pe honvezii care se ascundeau, dar şi pentru a-i speria pe locuitori. 
Puteau reţine şi legitima pe oricine – soldaţi şi civili deopotrivă.

  La dualism, în anul 1867, jandarmeria a fost dizolvată, iar apoi, 
în anul 1881, ea a fost reorganizată. În final, din anul 1945, a fost 
desfiinţată.
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jeleri: pătură a ţărănimii sărăcite care şi-a pierdut pământul. Erau consi-
deraţi jeleri, acei iobagii care dispuneau de mai puţin de 1/8 iugă-
re. O parte importantă a jelerilor, în general, nu avea pământ.

junii dietali: pentru şedinţele dietei de stări de la Bratislava, deputaţii 
nobili au fost însoţiţi, venind de pretutindeni, de câţiva tineri care 
atunci luau contact cu politica. Ei ocupau loc la balconul dietei si 
reprezentau publicul, respectiv auditoriul pentru polemici. Condu-
cătorii lor au fost verişorii Lovassy (László şi Ferenc), iar sfătui-
torii şi modelele lor au fost Wesselényi Miklós şi Kossuth Lajos. 
Prin intervenţiile, aplauzele şi ovaţionările lor, prin răspândirea 
veştilor i-au sprijinit pe deputaţii progresişti.

lacheu: valet care servea în familiile aristocratice bogate şi distinse şi pe 
care îl îmbrăcau în haine specifice de gală – haine de lacheu. Ase-
menea haine a luat pe el Ludovic al XVI-lea la evadarea sa pentru 
a ieşi mai uşor din palatul regal şi pentru a putea fugi din ţară.

legiune: la început a fost o unitate militară a armatei romane. În epoca 
modernă au denumit astfel unitatea de luptă mai mare formată din 
voluntari străini. În armata lui Napoleon a luptat o celebră legiune 
poloneză. De partea luptei pentru libertate maghiară, de pildă, au 
luptat 8 legiuni poloneze şi legiunea universitarilor austrieci. Tot 
aşa au alcătuit o legiune formată din voluntari maghiari refugiaţi 
în străinătate, în armata italiană care lupta împotriva austriecilor, 
respectiv în armata prusacă.

libertatea presei: unul dintre drepturile cetăţenilor. Libera exprimare a 
opiniei pe calea presei, fără ca, în prealabil, ea să fie controlată şi 
îngrădită de către putere.

marea burghezie: pătura superioară a burgheziei care dispunea de mari 
averi (de pildă bancherii, industriaşii, proprietarii de magazine).

mic burghez: pătură socială formată din mici industriaşi, mici comerci-
anţi, în parte ţărani înstăriţi şi mici funcţionari. Situaţia ei a fost 
una duală: fiind în acelaşi timp muncitori şi proprietari, interesele 
lor se legau de cele ale burgheziei, dar în parte şi de cele ale pro-
letariatului.

milenium – aniversarea jubileului de 1000 de ani de la descălecat (1896).
mişcarea chartistă: prima mişcare muncitorească engleză organizată din 

anii 1830–1840. Muncitorii au prezentat în faţa parlamentului re-
vendicările economice şi politice sub formă de cereri cu milioane 
de semnături.

monarhie: formă de stat fundamentată pe puterea personală a suveranu-
lui. În monarhia constituţională puterea politică a suveranului a 
fost îngrădită de parlament şi de guvern.

monopol: întreprindere uriaşă în poziţie dominantă în posibilitatea de a 
determina (de pildă preţurile, cantitatea de produse) pe un anume 
plan al vieţii economice (fabricarea unor produse, comercializarea 
lor).

muncitor: lucrător care nu dispune de instrumente de lucru. Trăieşte din 
forţa braţelor, din profesiunea sa, din arendă, de aceea primeşte 
salariu (mic).

muncitor temporar (sezonier): era muncitorul care nu avea muncă perma-
nentă era angajat pentru un răstimp mai scurt sau pentru un sezon 
definit. Aşa au fost secerătorii, respectiv treierătorii.

naţionalism: provine din cuvântul latinesc natio=naţiune. Era un aseme-
nea mod de gândire şi o asemenea direcţie politică care punea în 
centrul activităţii sale interesele naţiunii. Are un rol important în 
lupta dusă pentru autonomie naţională.

naţionalitate: grup de populaţie care nu vorbeşte limba majorităţii, iar în 
interiorul unui stat trăieşte în minoritate.

naţiune: formarea naţiunii a fost în legătură cu înfiinţarea societăţii bur-
gheze. În secolele XVIII–XIX, rolul limbii comune, al culturii şi 
al factorilor geografici s-a consolidat, iar astfel s-a dezvoltat rapid 
sentimentul identităţii naţionale. Naţiunea este menţinută în uni-
tate de către limba, tradiţia şi cultura comună, teritoriu comun şi 
unitatea vieţii economice.

nivelele puterii: legislativă, executivă şi de control-judecătorească. În sta-
tele democratice este o cerinţă fundamentală separarea celor trei 
nivele ale puterilor de stat.

opoziţia pasivă: este o formă originală de opoziţie faţă de sistemul exis-
tent, care şi-a exprimat împotrivirea nu prin luptă deschisă, ci prin 

inactivitate şi prin abţinere de la orice demers. Dacă pătura soci-
etăţii care dădea tonul anunţa această opoziţie şi primea susţine-
re dintr-o sferă largă, faptul în sine avea efect paralizator asupra 
guvernării.

opoziţie: grupare sau partid care susţine ţeluri diferite şi opuse programu-
lui guvernului sau al partidului de guvernământ. Opoziţia poate fi 
progresistă, de pildă opoziţia condusă de Kossuth în epoca refor-
melor, dar poate fi şi retrogradă dacă, de pildă, ea se opune unui 
guvern progresist.

pact: înţelegere de drept comun încheiată în anul 1867 între Austria şi 
Ungaria care a avut ca şi rezultat înfiinţarea Monarhiei Dualiste 
Austro-Ungare.

partid: organism politic care are în vedere interesele unei pături sociale 
(clasă, grup), respectiv le reprezintă. Scopul său este dobândirea 
puterii politice sau influenţarea acesteia.

patentă: drept care apără interesele inventatorilor. El asigură legal faptul 
că descoperirea rămâne a inventatorului şi numai cu aprobarea sa 
putea fi pusă în valoare şi în circulaţie.

piaţă: în accepţiunea comună este acel loc unde producătorii îşi vând 
produsele, respectiv unde cumpărătorii îşi achiziţionează alimente 
sau alte articole. În viaţa economică, piaţa este acel teritoriu unde 
mărfurile produse se pot vinde şi se pot valorifica. Pentru între-
prinderile capitaliste – care produc marfă în cantităţi uriaşe - era 
o chestiune de existenţă ca să fie destule asemenea ţări, colonii 
unde să îşi poată vinde în siguranţă mărfurile, adică să aibă destule 
pieţe.

politică educaţională: concepţie de stat conturată în vederea şcolarizării 
şi a cultivării cetăţenilor.

poliţie secretă: poliţie specială. Membrii săi, care nu purtau uniforme, 
respectiv agenţii săi plătiţi, se infiltrau în încrederea oamenilor, 
le urmăreau ideile şi secretele, iar pe baza acestora îi reţineau pe 
adversarii sistemului. Poliţia secretă în Ungaria, în epoca absolu-
tistă, a fost una din cele mai importante organisme ale represiunii. 
Au fost arestaţi sute şi mii de patrioţi pe baza rapoartelor poliţiei 
s e c r e t e .  

privilegii din naştere: în Evul Mediu, pe baza naşterii, nobilii au dispus 
de numeroase drepturi şi privilegii. Puteau purta un antenume, 
apoi puteau folosi un blazon, tot pe baza naşterii puteau fi membrii 
dietei, unele grade militare şi funcţii doar ei puteau să le poarte. 
Privilegiile din naştere au fost eliminate pentru prima dată de către 
Constituţia franceză de la 1791.

purtarea sarcinilor publice: toată lumea plăteşte impozit conform venitu-
lui, iar nobilimea nu mai este scutită de plătirea acesteia.

Puterile Centrale: unul din blocurile militare care s-au confruntat unul 
cu altul în timpul Primului Război Mondial. Membrii ei au fost: 
Germania, Monarhia Austro-Ungară, Bulgaria şi Turcia.

răscumpărare pe veci: unul din modurile de eliberare din iobăgie conform 
căruia iobagul, prin plătirea sumei de răscumpărare, dobândeşte 
proprietatea asupra pământului aflat în posesia sa, dar şi eliberarea 
pentru totdeauna de sarcinile urbariale.

război civil: război purtat în interiorul unei ţări între grupuri social-po-
litice rivale.

război de poziţie: este un mod de purtare a războiului. Ambele părţi îşi 
construiesc o linie de front coerentă, puternică, pe care o conso-
lidează cu obstacole de ordin tehnic (sârmă ghimpată, mine), re-
spectiv cu tranşee şi adăposturi săpate în pământ. 

  Aceste fronturi săpate adânc şi formate din mai multe linii de 
apărare, puteau fi străpunse doar greu, cu un atac comun al infan-
teriei, artileriei, al tancurilor şi al aviaţiei. De aceea, frontul s-a 
şi stabilizat. Războiul „s-a oprit”  pentru multă vreme, iar părţile 
combatante aflate pe fronturile întărite se luptau unii cu alţii, doar 
din tranşee, din poziţiile lor.

război de submarine: în Primul Război Mondial, germanii, în condiţiile 
în care nu au reuşit să obţină avantajul naval, au încercat să în-
genunchieze Anglia care, fiind o ţară insulară, aducea cu vasele 
alimente şi cea mai mare parte a materiei prime. 

  Submarinele germane se apropiau de vasele britanice, iar apoi 
cu armele lor de temut, cu torpilele (corp exploziv propulsat pe 
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sub apă de un motor) scufundau vapoarele care se îndreptau spre 
Anglia. (Scufundarea navelor americane a servit ca şi pretext pen-
tru intrarea acestora în război.)

război-fulger: era un asemenea mod de purtare a războiului în epoca 
modernă prin care, asupra ţării vizate, prinr-un atac rapid şi prin 
invazie, se reuşea într-un răstimp foarte scurt să se obţină succese 
de luptă decisive. L-au utilizat în primul rând germanii în Primul, 
dar şi în al Doilea Război Mondial.

reformă: cuvânt de origine latină care înseamnă transformare, înnoire, re-
paraţie. Prin această expresie se indică schimbarea nu revoluţiona-
ră, ci treptată din viaţa economică şi politică în vederea remedierii 
lipsurilor dintr-un sistem.

Regatul Sardo-Piemontez: stat italian care s-a menţinut din anul 1720 
şi până în anul 1860. De acesta a ţinut: insula Sardinia, Piemon-
tul şi încă câteva teritorii. Capitala sa a fost Torino (Turin). Ca şi 
singur stat italian complet autonom organizat şi militar, regatul 
Sard-Piemontez a devenit punctul de pornire al luptei pentru uni-
tatea italiană.

revolta polonezilor din anul 1830: conform hotărârii congresului de 
la Viena de după războaiele napoleoniene, o parte importantă a 
Poloniei a ajuns sub dominaţia ţarului rus. Acesta (Alexandru I 
pe atunci) a promis că va asigura Poloniei autonomie. Urmaşul 
său, Nicolae I, nu a respectat aceasta. În consecinţă, în ziua de 
29 noiembrie 1830, a izbucnit revolta din Varşovia care a aruncat 
întreaga Polonie în flăcări. Polonezii au proclamat detronarea su-
veranului rus, reuşind să învingă în numeroase lupte. Eroul uneia 
din cele mai memorabile confruntări (de la Ostrolenka) a fost un 
tânăr artilerist, viitorul general Bem. În final, superioritatea forţei 
ţariste a înfrânt revolta.

revoluţie agricolă: dezvoltarea revoluţionară a agriculturii. S-a generali-
zat rotaţia culturilor, cultivarea plantelor furajere ceea ce a făcut 
posibilă dezvoltarea creşterii animalelor în grajduri, iar apoi şi 
gunoierea.

revoluţie industrială: modernizare economică. Începutul ei a fost în An-
glia în anul 1870.

rondella: bastion circular.
sala de tenis (Jeu de Paume): o hală de dimensiuni mari construită în 

scopul jocului cu mingea pentru suveran şi familia sa. A fost po-
trivită pentru ca cei 600 de deputaţi ai stării a treia-a şi încă câteva 
duzini de deputaţi ai altor stări, care li s-au alăturat, să poată ţine 
şedinţe aici.

scriitori iluminişti (iluminismul): iluminismul conturat în veacul al XVII-
lea, dominând în veacul al XVIIII-lea, a fost un mod de gândire 
progresist care s-a opus ordinii feudale, dar şi bisericii. Esenţa sa 
se raportează la respectul acordat raţiunii şi ştiinţei. Ideile ilumi-
niste au fost cunoscute de către oameni în primul rând din lucră-
rile scriitorilor iluminişti. Ei au preluat acele idei - de libertate şi 
egalitate - care mai târziu au devenit şi ideile de bază ale revoluţiei 
franceze.

scutire de dări: a fost unul din privilegiile nobilimii, respectiv ale nobi-
limii maghiare, pe baza căreia aceasta nu plătea taxe, nici vămi şi 
nu purta nicio altă sarcină publică. 

  O altă scutire de taxe a fost cea pe care statul a dat-o întreprin-
derilor pentru a se consolida şi pentru a face faţă concurenţei cu 
industria străină. Aceasta a fost valabilă doar pentru un răstimp 
stabilit.

servitori: sunt acele persoane care au intrat în serviciul salariat al agricul-
turii sau locuiau la cel care i-a angajat şi realizau munca de casă. 
De categoria servitorilor din agricultură ţineau birjarii, argaţii şi 
copiii păstori (păzitori de boi). Servitorii responsabili de ţinerea 
casei realizau munca din jurul casei, de pildă grăjdarii, servitorii 
de cameră, bucătăresele.

sindicat: organism politic şi de apărare a intereselor muncitorilor alcătuit 
după profesiuni.

sistem şcolar: în statele burgheze, instrucţia şcolară a fost privită ca şi o 
cauză comună reglementată prin legi. Diversele şcoli alcătuiau un 
sistem supraedificat. 

Sistemul şcolar maghiar a luat ca bază modelul austriac şi ger-
man, la nivelul cel mai de jos erau şcolile publice, obligatorii pentru 
toţi. În şcolile burgheze medii umbla în general mica burghezie oră-
şenească, în gimnaziile de 8 clase copiii cu situaţie materială bună. 
După gimnaziu urma universitatea, însă aici ajungeau foarte puţini. 
În anii 1912–1913, de pildă, numărul celor care învăţau în şcolile 
publice era de 2.475.000, iar numărul celor care frecventau în cele 4 
clase ale şcolilor burgheze era de 99.000, iar în gimnaziul de 8 clase 
numărul era de 76.000. La universitate au ajuns circa 10.000.

socialism: ideea unei societăţi drepte şi perfecte. Fidelii ei au condam-
nat societatea burgheză, stabilindu-şi ca şi ţel răsturnarea ei. Este 
o ordine social-economică fundamentată pe proprietatea socială 
asupra mijloacelor de producţie.

sovietele: consilii muncitoreşti şi militare înfiinţate ca urmare a revoluţiei 
burgheze ruse din februarie 1917; organisme revoluţionare înfiin-
ţate în fabrici şi în armată. Organisme revoluţionare, formate pe 
calea alegerilor, care au exercitat puterea locală.

spatele frontului: acea parte a ţării care desfăşoară războiul, situată fiind 
înapoia operaţiunilor militare. În cazul prelungirii războiului, soli-
ditatea şi forţa economică a ţării deveneau decisive.

speculanţi: sunt asemenea persoane care s-au folosit de lipsa de mărfuri, 
respectiv de dificultăţile pricinuite de război şi de foamete. Au 
achiziţionat câteva din cele mai căutate produse sau asemenea ali-
mente din care se producea puţin. Pe acestea le ascundeau, iar apoi 
când preţul creştea le dădeau cu un folos multiplu.

stare: societatea feudală era compusă din grupuri care dispuneau de di-
ferite privilegii. Pe acestea le-au numit stări. Stările, prin interme-
diul, şedinţelor de stări puteau interveni în conducerea ţării.

stat naţional: stat creat de o naţiune formată. O asemenea unitate politi-
co-teritorială (stat) ale cărei frontiere se suprapun (sau aproape se 
suprapun) peste întinderea teritorială a unei naţiuni.

suveranitatea poporului: puterea suveranilor provine de la popor; acesta 
le-a încredinţat puterea pentru ca ei să guverneze ţara în interesul 
fiecăruia şi spre binele comun. Dacă suveranul abuzează de putere 
şi devine tiran atunci poporul are dreptul să-l schimbe.

teroare: violenţă necruţătoare adoptată în confruntarea politică. Ea nu se 
dă la o parte de la torturarea adversarului şi nici de la lichidarea sa. 
Prin aceasta se dorea înspăimântarea oamenilor şi descurajarea lor 
de la orice fel de împotrivire şi opoziţie.
O altă formă de teroare a fost şi aceea în care grupuri de oameni, 
care activau în secret, realizau acte de terorism (de pildă explozii, 
atentate, răpiri de fiinţe umane). Prin asemenea acte s-a încercat 
constrângerea celor aflaţi la putere pentru schimbări, concesii sau 
efectiv s-a încercat realizarea unei crize politice. 

Transilvania: teritoriu istoric mai mare al regalităţii maghiare care, din 
anul 1918, a devenit parte a României. Încă înainte de perioada 
otomană s-a bucurat de o anumită situaţie privilegiată, fiind guver-
nată de voievodul Transilvaniei. În perioada ruperii în trei părţi a 
Ungariei ea s-a conturat ca şi principat autonom. Poziţia sa speci-
ală – exceptând scurta uniune din anii 1848–1849 – şi-a păstrat-o 
până în anul 1867. În perioada dualismului Transilvania a devenit 
din nou parte a Ungariei.

Tripla Alianţă: alianţă militară de la sfârşitul veacului al XIX-lea. A fost 
înfiinţată de către Germania în anul 1882. Membrii ei au mai fost: 
Monarhia Austro-Ungară şi Italia.

urbariu: totalitatea servituţilor prestate moşierului pentru folosirea sesii-
lor iobăgeşti. În patria noastră, urbariul s-a menţinut până la 1848. 
Convenţia urbarială fixează totalitatea servituţilor iobăgeşti, pre-
cum şi ce drepturi au iobagii pentru acestea (de pildă folosirea 
comună a pădurilor etc.).

venit naţional: indicator economic care reprezintă totalitatea noilor valori 
(suma netă) produse de o ţară în decursul unui an.

zilieri: proletari agrari care pentru scurt timp, uneori doar pentru o zi, au 
fost acceptaţi pentru o anume muncă şi erau plătiţi pentru aceasta 
la zi. În fapt, ziua de lucru ţinea de dimineaţa până seara şi repre-
zenta aproape 12 ore de lucru. Această denumire a fost folosită şi 
pentru muncitorii auxiliari angajaţi în industrie.
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Andrássy Gyula, conte (Tőketerebes, 1823 – Volocsa, 1890): politician 
maghiar. Alături de Deák a jucat un rol important în realizarea du-
alismului, apoi între anii 1867–1871 a fost primul premier maghiar 
al epocii dualiste. Între anii 1871–1879 a fost ministru de externe 
(comun) al Monarhiei.

Bach, Alexander baron, ministru austriac, care în timpul aşa-numitei 
epoci Bach (1850–1859) în calitate de ministru de interne a condus 
administraţia imperiului austriac. În anul 1848, Bach a fost încă 
unul din conducătorii revoluţiei vieneze, mai târziu însă, intrând în 
slujba împăratului şi-a luat ca şi ţel consolidarea Imperiului Habs-
burgic şi a absolutismului imperial.

Batthyány Lajos, conte (Bratislava, 1807 – Buda, 1849): şi dat licenţa în 
drept la academia din Zagreb, apoi de-a lungul unui tur al Europei 
a cunoscut economia şi societatea mai evoluată a occidentului. Ca 
şi adept al mişcării reformiste, în Dieta din anii 1839–1840 a de-
venit lider al opoziţiei din Camera Magnaţilor. În anul 1848 a fost 
premierul primului guvern maghiar. Pe data de 6 octombrie 1849 
a fost executat din ordinul Haynau.

Bánki Donát (Bánk, 1859 – Budapesta, 1922): inginer mecanic, profesor 
universitar, membru al Academiei Maghiare de Ştiinţe. Împreună 
cu Csonka János a descoperit carburatorul (pulverizator). A emis 
numeroase din principiile teoretice ale motoarelor cu ardere in-
ternă. A dobândit un renume mondial în epoca sa prin proiectarea 
primului motor cu explozie de mare presiune şi cu consum mic. 

Bem, Iosif (Tarnow, 1794 – Aleppo, 1850): general polonez. După termi-
narea şcolii de artilerie din Cracovia, în anul 1815 a intrat în ar-
mata poloneză formată sub autoritatea supremă rusă. În anul 1822, 
din cauza activităţii revoluţionare ajunge în instanţă, iar apoi a 
trebuit să plece din armată. În timpul rebeliunii poloneze din anul 
1830 se reîntoarce în Varşovia. În bătăliile de la Igace, iar apoi 
Ostrolenka îşi dobândeşte un renume militar internaţional şi este 
numit general. În a doua revoluţie vieneză devine comandantul 
gărzii de apărare. După căderea Vienei, se refugiază în Ungaria. 
Pe data de 7 decembrie, Kossuth îl numeşte comandant suprem al 
trupelor maghiare ardelene. După capitularea de la Şiria, emigrea-
ză în Turcia. Sub numele de Murad paşa îi va conduce pe soldaţii 
din Aleppo şi Siria până la moartea sa.

Bismarck, Otto von, duce (1815–1898): om de stat prusaco-german 
care, între anii 1864–1871, a realizat unitatea Germaniei conform 
intereselor prusace. Din anul 1871, ca şi cancelar (premier) a con-
dus politica Imperiului German. 

Bolivar, Simon (1783–1830): a provenit dintr-o familie de colonişti sud-
americani de condiţie bună. Din anul 1810 a participat la lupta 
dusă împotriva dominaţiei coloniale spaniole. Din anul 1816, ca 
şi comandant al luptei pentru independenţă pornită din Venezu-
ela, i-a înfrânt pe spanioli în lupte succesive. După victoria sa a 
devenit preşedintele Columbiei Mari (alianţa statală formată din 
Columbia de azi, Venezuela, Ecuador şi Panama). După o serie de 
lupte duse împotriva spaniolilor, a eliberat Peru, iar mai târziu şi 
Bolivia denumită după el.

Bolyai János (1802–1860): a fost fiul lui Bolyai Farkas, profesor de ma-
tematică de renume european, cel mai mari mare geniu maghiar 
ale matematicii în secolul al XIX-lea. A studiat la Viena, apoi a 
devenit căpitan la corpul de ingineri. În anul 1823 a creat teza 
sa matematică celebră în toată lumea care a deschis un nou drum 
în fizică. Pe atunci a scris fericit următoarele: „ ... din nimic am 
creat o nouă lume”. Mai târziu a ieşit din armată şi s-a retras pe 
moşia sa. În amintirea sa, Academia Maghiară de Ştiinţe, în anul 
1905, a creat cea mai înaltă distincţie pentru matematică, medalia 
comemorativă Bolyai.  

Csonka János (Seghedin, 1852 – Budapesta, 1939): inginer, mecanic, in-
ventator. Şi-a îmbogăţit cunoştiinţele tehnice în marile fabrici din 
Viena, Zürich, Paris şi Londra. A fost primul în lume care a breve-
tat invenţia făcută împreună cu Bánki Donát, adică carburatorul. 

Tot în acest an (1900), împreună cu Bánki a realizat prima motoci-
cletă maghiară, apoi prima maşină maghiară pe bază de motor cu 
benzină, care a fost în folosinţă timp de un sfert de secol. (Primele 
modele se pot vedea şi azi la Muzeul Transportulor).

Damjanich János (Stása, 1804 – Arad, 1849): a fost ofiţer imperial de 
origine sârbă, care în vara anului 1848 s-a alăturat armatei maghia-
re de honvezi. În timpul luptei pentru libertate, după mai multe 
victorii mai mici, în decembrie 1848, a fost numit general. A deve-
nit comandantul batalionului 3 Seghedin (şepcile roşii). În campa-
nia de primăvară a acumulat succese peste succese. A contribuit la 
victorii cu propriul său curaj. În mai 1849, la Komárom a suferit 
un accident, motiv pentru care nu a mai luat parte la operaţiunile 
militare. În august 1849 a devenit comandantul cetăţii Arad. Doar 
după capitularea de la Şiria, la chemarea lui Görgei a oprit lupta şi 
a predat cetatea în mâna ţariştilor. A fost executat la 6 octombrie 
1849 ca unul din cei 13 martiri de la Arad.

Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapesta, 1876): a provenit dintr-o fami -
lie de proprietari mijlocii, de condiţie bună, din comitatul Zala. 
A terminat dreptul, iar din anul 1833 a devenit membru al Dietei. 
A fost unul din cei mai cunoscuţi lideri ai opoziţiei din Dietă. A 
fost susţinător al încercărilor reformiste ale lui Kossuth, iar în 
anul 1848 a ocupat în guvern portofoliul de ministru al justiţiei. 
În epoca Bach a devenit conducător al opoziţiei. A jucat un rol 
decisiv în realizarea înţelegerii, dar a refuzat orice rang şi ori -
ce disticţie oferită de către suveran. Ca urmare a dualismului, a 
dirijat viaţa politică maghiară până în anul 1873. După aceasta 
s-a retras din viaţa politică. Contemporanii l-au numit „înţeleptul 
patriei”.

Déryné Széppataki Róza (Jászberény, 1793 – Miskolc, 1872): A fost cea 
mai celebră actriţă a epocii teatrului ambulant. În anul 1813 a în-
cheiat un contract cu a doua societate teatrală maghiară. A jucat la 
Eger, Miskolc, Székesfehérvár şi Cluj. A primit oferte tentante de 
la teatrul german, dar le-a refuzat. În anul 1837 a devenit membră 
a Teatrului Naţional. În anul 1852 s-a retras de pe scenă.

Diesel, Rudolf (1858–1913): inginer mecanic german. În anul 1889 a 
primit brevet pentru un nou tip de motor care funcţiona pe bază 
de compresie, cu pornire fără sistem de aprindere, cu ardere in-
ternă. În anul 1893 şi-a făcută publică importanta sa operă despre 
maşinile termodinamice apoi în anii 1893–1897 a realizat motorul 
diesel care funcţiona pe bază de ulei diesel şi care şi azi e folosit în 
practică, răspândindu-se la tracţiunea pe căi ferate şi în navigaţie.

Edison, Thomas Alva (1847–1931): inventator american de renume 
mondial. A crescut ca şi copil al unor emigranţi olandezi săraci. 
Primele sale descoperiri le-a legat de perfecţionarea telegrafului. 
În anul 1876 a descoperit microfonul, iar în anul 1878 a brevetat 
fonograful cilindric (strămoşul pick-up-ului). Un an mai târziu a 
proiectat prima lampă cu curent folosită practic. În anul 1882 a pus 
în funcţiune prima uzină electrică din lume. Cu cele aproape 1000 
de invenţii este cel mai productiv inventator al lumii.

Engels, Friedrich (1820–1895): colegul lui Marx împreună cu care a 
elaborat sistemul de gândire marxist. A participat la formarea In-
ternaţionalei I, cât şi a celei de a doua, respectiv la dezbaterile 
legate de mişcarea muncitorească. 

Eötvös József, baron (1813–1871): scriitor, poet, politician reformist şi 
om de stat. După terminarea studiilor, a făcut drumeţii mai lungi în 
ţările occidentale. Ulterior s-a alăturat lui Széchenyi apoi lui Kos-
suth în lupta politică. În anul 1845 i-a apărut primul mare roman: 
„Notarul satului”, apoi peste câţiva ani şi romanul istoric „Ungaria 
în anul 1514” care a fost cea mai curajoasă creaţie literară a epo-
cii reformelor. A fost ministrul cultelor şi instrucţiunii publice în 
primul guvern maghiar. În timpul luptei pentru libertate s-a aflat 
în străinătate. Din anul 1866 a fost preşedintele Academiei Ma-
ghiare de Ştiinţe. După încheierea dualismului a devenit ministrul 
cultelor.  

M I C  L E X I C O N  D E  B I O G R A F I I
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Eötvös Loránd (Buda, 1848 – Budapesta, 1919): fizician, inventator, mi-
nistru. A fost cercetător al spaţiului gravitaţional. Din anul 1872 a 
fost profesor la Universitatea de Ştiinţe din Budapesta, iar apoi, 
după pensionarea lui Jedlik Ányos a devenit şeful catedrei de fizică 
experimentală. Dintre cercetările care i-au fundamentat renumele 
mondial, prima în ordine cronologică este definirea presiunii de 
suprafaţă lichidelor. Aceasta este urmată de cercetările sale privind 
gravitaţia în urma cărora, prin intermediul pendulului cu torsiune 
descoperit de el şi perfecţionat mai mult, a dovedit că forţa de 
atracţie se modifică complex în funcţie de calitatea maselor aflate 
în adâncimile scoarţei terestre. Pendulul Eötvös este şi astăzi cel 
mai important instrument al cercetărilor geologice. 

Franz Ferdinand (1863–1914): arhiduce austriac şi moştenitor al tronu-
lui. Nu i-a simpatizat pe maghiari. În anul 1914, în vederea inspec-
tării unor aplicaţii militare, s-a deplasat în capitala Bosniei, la Sa-
rajevo. Aici l-a împuşcat studentul sârb Gavrilo Princip, membrul 
unei organizaţii patriotice sârbe. Acest atentat a servit ca şi pretext 
pentru izbucnirea Primului Război Mondial.

Franz Joseph (1830–1916): din anul 1848 a fost împărat austriac, iar 
din anul 1867 şi rege maghiar. Domnia sa a început cu înfrângerea 
brutală a luptei pentru libertate. Ca urmare a înfrângerii italiene 
(Solferino), apoi ca urmare a înfrângerii prusace (Königgratz) a 
fost constrâns la formarea sistemului dualist al Monarhiei. A con-
tribuit în mare măsură la izbucnirea Primului Război Mondial.

Foulton, Robert (1765–1815): s-a pregătit să fie pictor, mai târziu însă 
s-a cunoscut cu James Watt la încurajarea căruia s-a reorientat 
spre inginerie. În anul 1803 a pregătit şi a încercat să vândă în 
Franţa primul vapor cu aburi. Întrucât guvernul francez nu a susţi -
nut experimenele sale, a plecat în America. Aici a încercat, în anul 
1807, vaporul său cu aburi Clermont devenit celebru şi care pe 
fluviul Hudson în sus a parcurs un drum de 226 de km cu o viteză 
de 8,3 km pe oră. Mai târziu s-a ocupat de pregătirea proiectelor 
vizând torpile subacvatice, precum şi nava de război propulsată 
de aburi. 

Frankel Leó (Óbuda, 1844 – Paris, 1896): conducătorul de renume in-
ternaţional al mişcării muncitoreşti maghiare din veacul al XIX-
lea. A deprins meseria de giuvaergiu. A fost conducătorul comi-
siei pentru muncă şi comerţ al comunei pariziene, apoi a ocupat 
o funcţie importantă la Internaţionala I. A participat şi la punerea 
bazelor Internaţionalei a II-a.

Ganz Ábrahám (1814–1867): fabricant de fier, fondatorul fabricii Ganz 
de renume internaţional. Din Elveţia, a ajuns în Ungaria, iar în 
anul 1844 a fondat la Buda prima turnătorie. El a pregătit susţină-
torii de fier ai Podului cu Lanţuri şi stâlpii de fier ai podului de cale 
ferată de la Seghedin. A câştigat renume mondial prin turnarea ro-
ţilor de cale ferată din anul 1854 cu o tehnică nouă, iar mai târziu 
prin dispozitivele sale pentru industria morăritului.

Garibaldi Giuseppe (1807–1882): erou italian al luptei pentru libertate, 
unul din întemeietorii unităţii italiene. În anii 1830, ca şi membru 
al societăţii secrete „Tânăra Italie” s-a conectat la mişcarea revo-
luţionară. În anul 1848, în Lombardia, a fost erou, distingându-se 
în lupte împotriva austriecilor. În anul 1859, în fruntea celebrelor 
sale cămăşi roşii a luptat pentru Italia Unitară. (Mai în detaliu pu-
teţi citi despre aceasta în unitatea de material intitulată Victoria 
capitalismului în Europa). În armata sa au luptat 160 de maghiari 
honvezi şi 185 de husari. Întrucât a fost un opozant consecvent 
al Habsburgilor a fost foarte popular şi la noi în ţară. Numeroase 
cântece populare îi păstrează amintirea.

Görgei Artúr (Toporc, 1818-Visegrád, 1916): a fost ofiţer al armatei aus-
triece. A provenit dintr-o familie de nobili mijlocii sărăciţi. Din 
vara lui 1848 a activat în garda naţională ca şi căpitan, maior, iar 
apoi general. Din decembrie 1848 a devenit  comandant suprem 
al armatei de la Dunărea de Sus, iar mai târziu comandant suprem 
al întregii armate maghiare. Pentru un timp a fost şi ministru de 
război. S-a distins prin abilităţi militare deosebite. El a condus 
campania strălucită de primăvară. După capitularea de la Şiria a 
fost graţiat. 

Hajnóczy József (Modor, 1750 – Buda, 1795): legist provenit dintr-o fa-
milie de intelectuali. Împăratul Iosif al II-lea l-a numit subprefect 
al comitatului Szerm. După moartea suveranului, întrucât nu a fost 
nobil, a fost demis. A mărturisit vederi progresiste, stăruind asupra 
libertăţii presei, purtării deopotrivă a sarcinilor publice, înfiinţării 
statului burghez. A fost unul din liderii iacobinilor maghiari. Pe 
data de 16 august 1794 a fost arestat, iar pe data de 20 mai 1795, 
împreună cu alţi lideri ai mişcării, a fost decapitat pe Câmpia În-
sângerată. 

Haynau, Julius baron (1786–1853): comandant de trupe austriac. În ca-
litate de general în retragere, în anul 1848 s-a prezentat voluntar 
în lupta împotriva revoluţiei. Întîi a fost comandant al trupelor din 
Italia, apoi, ca şi urmaş al lui Windisch-Grätz, a fost numit co-
mandant suprem austriac. Deoarece armata rusă a ocupat o parte 
a armatei maghiare, el a obţinut mai multe victorii. După Şiria, ca 
şi comandant cu puteri depline pe Ungaria, a condus campania de 
exterminare împotriva eroilor luptei pentru libertate. A executat 
numeroşi soldaţi ai luptei pentru libertate, iar pe alte sute i-a închis 
în diferite închisori cetăţi. Vărsările sale de sânge şi excesele sale 
s-au sfârşit doar la revolta întregii Europe. În anul 1850 i s-a luat 
sarcina dată, iar ca recompensă a primit obligaţii de stat şi o moşie, 
în Ungaria, în valoare de 400.000 de forinţi de argint.

Jedlik Ányos (Szinő, 1800 – Győr, 1895): naturalist şi inventator, pro-
motor de excepţie al fizicii experimentale. Între anii 1840-1878 
a fost profesor al universităţii din Pesta. În anul 1857 a pregătit 
primul motor care funcţiona pe baza influenţei electromagneţilor. 
În anul 1861 a descoperit dinamul. A treia sa descoperire impor-
tantă, condensatorul electric de mare capacitate, a fost distinsă cu 
„medalia pentru progres” la expoziţia universală de la Paris din 
anul 1873. A participat la redactarea primului dicţionar de ştiinţe 
tehnice german-maghiar. De la el avem o parte importantă a teza-
urului terminologic de fizică, chimie şi matematică.

Jellasics, Jozef (1801–1859): aristocrat croat fără moşie, unul din co-
mandanţii croaţi ai regimentului de grăniceri. Pe data de 22 martie 
1848, Curtea l-a numit ban croat, iar ca primă sarcină i-a indi-
cat înfrângerea revoluţiei maghiare. Pe data de 11 septembrie, în 
fruntea unei armate echipate şi instruite, formată din 35-40.000 de 
soldaţi a atacat ţara noastră. După înfrângerea sa a devenit unul 
din comandanţii corpului de armată al lui Windisch-Grätz. După 
înfrângerea luptei pentru libertate a primit rangul ereditar de baron 
austriac.

Iosif II (1741–1790): a fost fiul cel mai vârstnic al Mariei Tereza. Ca şi 
moştenitor al tronului, el a reprezentat în consiliul de coroană ide-
ile iluministe, iar ca şi suveran s-a străduit să le pună pe acestea în 
practică. Politica sa internă şi externă şi-a pus-o în slujba idealului 
de stat unitar. Străduinţele sale de germanizare au stârnit opoziţie 
în ţările sale. Temându-se de dezmembrarea imperiului, pe patul 
de moarte şi-a retras majoritatea decretelor sale.

Kazinczy Ferenc (Érsemlye, 1759 – Széphalom, 1831): poet şi înnoitor 
al limbii. S-a născut într-o familie de nobili  proprietari. A urmat 
studii de drept. În timpul lui Iosif al II-lea a devenit vice-notar de 
comitat, apoi inspector de şcoală elementară. A reprezentat ideile 
iluministe şi a devenit unul din conducătorii opoziţiei nobiliare. A 
participat la organizarea iacobinilor de aceea a fost condamnat mai 
întâi la moarte, apoi a fost întemniţat pe o perioadă nedetermina-
tă. După 6 ani şi jumătate de detenţie s-a aşezat pe moşia numită 
Széphalom unde s-a ocupat exclusiv de literatură, consacrându-şi 
viaţa dezvoltării limbii.

Klapka György (Timişoara, 1820 – Budapesta, 1892): general al revolu-
ţiei maghiare şi al luptei pentru libertate. Din mai 1848 a devenit 
locţiitor al ministrului apărării. Din mai 1849 a fost comandant 
al cetăţii Komárom pe care, după capitularea de la Şiria, a mai 
apărat-o încă 6 săptămâni. După predarea cetăţii a emigrat în stră-
inătate. În anul 1859 a participat la organizarea legiunii maghiare 
din Italia care lupta împotriva Habsburgilor. În anul 1866, de par-
tea prusacilor fiind a condus trupele de voluntari maghiari. După 
dualism a revenit acasă şi a fost ales ca deputat în Dietă. 
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Kölcsey Ferenc (Sződemeter, 1790 – Cseke, 1838): avocat, scriitor, poet 
şi om politic, a provenit dintr-o familie nobiliară. Încă din copilă-
rie a fost fidelul mişcării de înnoire a limbii, activând pentru dez-
voltarea literaturii şi progresul civic. În poeziile sale patriotice a 
propovăduit patriotismul activ, iar prin pildele trecutului glorios 
i-a îndemnat pe contemporani la fapte. El a compus imnul. Ca şi 
vice-notar al comitatului Sătmar, în anul 1832, a devenit deputat 
de dietă. Ca şi unul din cei mai eminenţi purtători de cuvânt din 
categoria nobilimii mijlocii, urgentând reformele progresiste, el 
a ridicat vocea şi pentru reducerea sarcinilor iobăgeşti. S-a pro-
nunţat şi în chestiunea limbii maghiare, a răscumpărării pe veci, 
respectiv a revoltei poloneze înfrânte din anul 1831.

Lenin (1870–1924): filosof marxist rus, politician, liderul guvernului rus 
(Consiliul Comisarilor Poporului). Numele său real este Vladimir 
Ilici Ulianov. Decisiv pentru viaţa sa a fost aceea că fratele său mai 
mare a fost executat din cauza participării sale la un atentat împo-
triva ţarului. A început să caute forţa pentru răsturnarea absolutis-
mului ţarist, găsind-o în mişcarea muncitorească marxistă. Graţie 
capacităţii sale, mai târziu, a devenit cel mai prestigios conducător 
al acesteia. În anul 1917 a dobândit puterea pentru bolşevici. 

Lincoln, Abraham (1809–1865): A fost cel de-al 16-lea preşedinte al 
Statelor Unite. S-a născut în Sud. A fost fiul unei familii de fer-
mieri săraci, crescând în condiţii mizere. A servit în comerţ, pu-
nea făină în saci, apoi a fost tăietor de lemne şi plutaş. Între timp 
a învăţat în particular şi a susţinut examenul de avocatură. Ca şi 
politician a dobândit o mare popularitate. A fost ales mai întâi ca 
şi deputat, apoi, în anul 1860, preşedinte. În războiul civil a fost 
conducătorul nordiştilor. La 2 săptămâni după victorie a căzut vic-
timă unui atentat.

Martinovics Ignác (1755–1795): profesor la universitatea din Lemberg. 
În anul 1794 i-a concentrat pe nobilii reformatori şi pe fidelii ide-
ilor iacobine în cadrul unei societăţi secrete. A fost prins de către 
poliţie la Viena pe data de 24 iulie 1794. Pe baza mărturisirilor 
sale i-au arestat şi pe ceilalţi conducători ai mişcării şi circa 50 
de membri. A fost condamnat la moarte pentru crimă de less-ma-
jestate şi pentru trădare de patrie împreună cu alţi conducători ai 
mişcării iacobine maghiare.

Marx, Karl (1818–1883): filosof, lider al muncitorilor. Conform teoriei 
socialismului pe care el a conturat-o, conform marxismului, mun-
citorimea trebuie să dobândească puterea de stat şi să naţionali-
zeze mijloacele de producţie, iar apoi -pe baza muncii- trebuie să 
realizeze un nou sistem de distribuţie. A exercitat o influenţă uriaşă 
asupra mişcării muncitoreşti.

Metternich, Clement (1773–1859): om de stat austriac şi diplomat. Din 
anul 1806 a fost ambasador al Austriei la Paris, apoi ministru de 
externe, fiind conducătorul luptei diplomatice împotriva lui Napo-
leon. După căderea acestuia a fost cel care a organizat şi a dirijat 
Sfânta Alianţă. În timpul revoluţiei de la 1848 s-a refugiat în Ma-
rea Britanie, apoi în Belgia. În anul 1851 a revenit în Austria, iar 
până la moarte a activat ca şi consilier al lui Franz Joseph.

Nicolae I (1825–1855): ţar rus. A fost numit „Jandarmul Europei” pentru 
că a fost opozantul oricăror  mişcări revoluţionare, iar pentru în-
frângerea lor a oferit ajutor armat. Trupele lui Nicolae I au înfrânt 
revolta tinerilor revoluţionari ruşi, respectiv revolta decabriştilor. 
Armata sa a înnăbuşit în sânge revolta polonezilor din anul 1830. 
El a trimis trupe în Muntenia în anul 1848 pentru menţinerea ve-
chii ordini şi a dat ajutor în anul 1849 lui Franz Joseph împotriva 
patriei noastre, la cererea acestuia.

Morse, Samuel (1791–1872): tehnician american, inventatorul telegrafu-
lui. A luat cunoştinţă de fenomenele electromagnetice în Europa, 
în jurul anului 1830. În anul 1835 a pregătit primul său telegraf, a 
elaborat sistemul de semne care se putea transmite prin interme-
diul acestuia, adică semnele Morse. Perfecţionându-şi pe mai de-
parte invenţia, a primit însărcinare din partea guvernului american 
pentru pregătirea liniei de telegraf dintre Washington şi Baltimore. 
Pe baza acestuia a pornit, în anul 1844, folosirea sistematică a te-
legrafului.

Napoleon, Bonaparte (1769–1821): a început serviciul militar la vârsta 
de 16 ani ca şi locotenent de artilerie. În anul 1793, după asediul 
de la Toulon a primit rang de general. În anul 1795 a înfrânt o 
răzmeriţă regalistă periculoasă, apoi a devenit comandant suprem 
al trupelor care luptau în Italia. În anul 1798 a condus o campanie 
în Egipt, iar în anul 1799 şi-a însuşit puterea. Mai întâi a domnit ca 
şi consul, iar mai târziu (din 1804) ca şi împărat. În războaiele de 
cucerire a obţinut multe victorii subordonând puterii sale aproape 
întreaga Europă. În anul 1809, aflat la apogeul puterii sale, a luat-o 
de soţie pe Maria Luiza de Habsburg. După eşecul campaniei din 
Rusia, forţele reunite ale Europei l-au înfrânt şi l-au exilat pe in-
sula Elba. A evadat de aici şi s-a reîntors în Franţa, iar pentru 100 
de zile a dobândit din nou puterea. La Waterloo, trupele aliate l-au 
înfrânt însă definitiv. A murit în exil pe insula Sf. Elena.

Puskás Tivadar (1844–1893): inginer, inventatorul centralei telefonice 
şi al transmiţătorului telefonic (strămoşul radioului). A fost cole-
gul de lucru al lui Edison, conducându-i acestuia întreprinderile 
sale europene. În anul 1879 a instalat centrala telefonică din Paris, 
apoi împreună cu fratele său a instalat centrala telefonică din Bu-
dapesta. A introdus dispozitivele de întrerupătoare indispensabile 
pentru dezvoltarea telefoniei. Esenţa acestora este aceea că opera-
torul putea pune în legătură pe orice abonat cu oricare altul.

Robespierre, Maximilien (1758–1794): liderul dictaturii iacobine. Ini-
ţial a fost avocat, apoi în anul 1789, ca şi trimis de Arras a fost 
deputat al stării a treia. În anul 1791 a devenit procuror al instanţei 
pariziene. Din lunile mai-iunie 1793 este ales membru al Comite-
tului pentru Binele Public, apoi conducătorul acestuia. În mâinile 
sale s-a concentrat cea mai mare putere a dictaturii iacobine. Pe 
data de 27 iulie 1794 a fost arestat şi, împreună cu 25 de colegi ai 
săi, a fost executat.

Rodin, Auguste (1840–1917): sculptor francez. La început şi-a creat 
operele în spiritul tradiţiei artistice antice şi medievale. Mai târziu 
a devenit reprezentantul cu cea mai mare influenţă al sculpturii 
impresioniste. Operele sale, de cele mai multe, ori exprimă idei 
abstracte (de pildă Gânditorul). A pregătit însă şi numeroase bus-
turi pentru oamenii celebri ai epocii sale.
Şi-a pregătit sculpturile sistematic în mai multe exemplare. Cea 
mai mare parte a creaţiilor sale se păstrează la muzeul Rodin din 
Paris. Mai multe opere ale sale se pot vedea şi la Muzeul de Artă 
Frumoasă din Budapesta.

Rousseau, Jean-Jacques (1712–1778): scriitor francez, filosof, peda-
gog, preparatorul intelectual al revoluţiei burgheze. În operele sale 
a adresat un atac general împotriva instituţiilor feudale, mai ales 
a bisericii şi a modului de gândire feudal. Cea mai celebră lucrare 
a sa este „Contractul Social”. A mai scris numeroase lucrări de 
pedagogie şi de beletristică.

Saint-Just (1767–1794): revoluţionar francez, unul din conducătorii dic-
taturii iacobine. A avut un rol important în elaborarea constituţiei 
iacobine din anul 1793, în recrutarea şi înzestrarea armatei revo-
luţionare, în pregătirea victoriilor care s-au obţinut pe fronturi.
 A fost prins împreună cu Robespierre şi executat.

Stephenson, George (1781–1848): tehnician englez, descoperitorul lo-
comotivei cu aburi. A provenit dintr-o familie de muncitori şi încă 
de tânăr s-a distins cu talentele sale tehnice. Şi-a pregătit prima 
locomotivă în anul 1814, perfecţionându-şi treptat descoperirea, 
după care a mai construit 16 locomotive diferite. A deschis prima 
linie de cale ferată în anul 1825, pentru scopuri de transport de 
mărfuri. Succesul decisiv a venit prin Rocket, respectiv prin linia 
de cale ferată Liverpool-Manchester deschisă în anul 1830.

Szentmarjay Ferenc (1767–1795): a provenit dintr-o familie de nobili 
din comitatul Zemplén. A fost un tânăr cultivat cu un mod de gân-
dire revoluţionar, cel mai entuziast organizator al mişcării iacobine 
şi liderul tineretului universitar pestan. A tradus în limba maghiară 
constituţia iacobină franceză, respectiv operele lui Russeau. A fost 
arestat ca şi coordonator al unei societăţi secrete a mişcării iacobi-
ne maghiare, fiind executat împreună cu Martinovics Ignác.

1–208 korr 4 történelem8 román 33356 .indd   203 6/11/09   10:23:29



2 0 4 Mic lexicon

Táncsics Mihály (Ácsteszér, 1799 – Budapesta, 1884): a provenit dintr-o 
familie de iobagi. În tinereţe, el însuşi a fost iobag apoi a învăţat 
meseria de ţesător. Mai târziu ca şi elev sărac a terminat gimnaziul, 
iar apoi şi universitatea. A devenit scriitor şi învăţător. A umblat în 
cea mai mare parte a Europei, cunoscând viaţa şi munca ţărănimii. 
El a fost cel care a afirmat pentru prima dată faptul că iobagii tre-
buie eliberaţi fără despăgubire. Şi-a publicat ideile revoluţionare 
în pamflete de aceea a fost închis. A fost eliberat în martie de către 
tineretul revoluţionar. În timpul luptei pentru libertate a stat lângă 
Kossuth, iar în timpul absolutismului, timp de 8 ani, s-a ascuns. 
În anul 1860 a fost închis din nou, dar a fost eliberat în anul du-
alismului.

Tisza István (Geszt, 1861 – Budapesta, 1918): fiul lui Tisza Kálmán, 
susţinător necondiţionat al sistemului dualist, premier între anii 
1903–1905, apoi din nou în perioada Primului Război Mondial. 
A dus până la capăt în Camera Deputaţilor numeroase legi care au 
susţinut pregătirea pentru război.

Tisza Kálmán (Geszt, 1830 – Budapesta, 1902): În anul 1867, ca şi con-
ducător al partidului de centru-stânga respinge sistemul dualist, 
revendicând o mai mare autonomie financiară şi militară. În anul 
1875 însă, ca şi premier, respectiv conducător al Partidului Liberal 
devine susţinătorul dualismului. A fost un politician abil şi un bun 
teoretician. Pentru dispoziţia sa organizatorică şi pentru disciplina 
păstrată în partid a fost numit „generalul”. 

Vasvári Pál (Tiszabüd, 1826 – Marise, 1849): revoluţionar, profesor şi 
istoric, a fost unul din conducătorii tineretului revoluţionar din 
martie. A participat la redactarea celor 12 puncte. A fost unul din 
coordonatorii evenimentelor din 15 martie, apoi membru al Comi-
tetului pentru Siguranţă. În timpul atacului lui Jellacsics a realizat 
muncă de curierat. Mai târziu, în interesul apărării libertăţii, a or-
ganizat corpuri de franctirori. Ca şi maior al trupei de franctirori 
Rákóczi a căzut pe câmpul de luptă în Transilvania pe data de 5 
iulie 1849.

Voltaire, François-Marie (1694–1778): scriitor şi filosof francez, ori-
ginar dintr-o familie burgheză. Din cauza articolelor sale satiri-
ce, precum şi a criticii sale ascuţite a fost închis de două ori în 
Bastilia. În anul 1726 a fost exilat din Franţa. La început a trăit 
la Londra, apoi în Prusia, iar în final s-a stabilit la graniţa franco-
elveţiană. De aici a continuat lupta împotriva ignoranţei şi împo-
triva exercitării puterii în mod absolutist, fiind mereu gata pentru 
refugiere. Spiritual, a atacat în scrierile sale feudalismul, biserica 
şi puterea. Operele sale filosofice şi beletristice au avut un mare 
impact asupra revoluţionarilor francezi, dar şi asupra întregii vieţi 
spirituale europene.

Washington, George (1732–1799): ca şi plantator american bogat a lup-
tat în anul 1750 împotriva indienilor, iar apoi împotriva francezi-
lor. Din anul 1775 până în anul 1783 a fost liderul militar al războ-
iului de independenţă american. A format – printr-o muncă intensă 
– din fermieri curajoşi, dar neinstruiţi şi neobişnuiţi cu disciplina, 
respectiv din burghezii orăşeni, o armată instruită excepţional. Un 
mare rol l-a avut şi în faptul că din cele 13 colonii care s-au con-
fruntat între ele, a luat fiinţă o alianţă statală.

Watt, James (1736–1819): tehnician englez, inventatorul maşinii cu 
abur. A început să se ocupe de maşina cu abur ca şi mecanic, iar 
după numeroase examinări şi experimente, în anul 1769, şi-a bre-
vetat invenţia. Prima maşină cu aburi a putut să o perfecţioneze 
mai târziu, făcând-o utilizabilă pentru punerea în mişcare a maşi-
nilor care realizau constant mişcare circulară. 

Wesselényi Miklós, baron (Jibou, 1796 – Pesta, 1850): mare proprietar, 
conducătorul opoziţiei ardelene, unul din cei mai mari susţinători 
ai lui Széchenyi. Între anii 1830–1833 a devenit principalul orga-
nizator al opoziţiei reformiste. Curtea l-a dat în judecată, condam-
nându-l la trei ani de închisoare. Înainte de începerea detenţiei, în 
timpul inundaţiei pestane din anul 1838, cu un devotament eroic, a 
salvat sute de vieţi omeneşti. Din cauza bolii sale de ochi care s-a 
agravat, în anul 1847, a orbit. A sprijinit revoluţia de la 1848, dar 
nu a mai putut activa în politică. 

Weiss Manfred, baron (1857–1922): a provenit dintr-o familie de co-
mercianţi prosperi. În anul 1822, la Pesta, a deschis prima fabrică 
maghiară de conserve. Din anul 1889 s-a reorientat spre industria 
de război, înfiinţând la Csepel o mare fabrică, precum şi multe 
alte uzine. Mai târziu a devenit preşedintele Alianţei Naţionale a 
Industriaşilor. Pentru meritele sale în dezvoltarea industriei a fost 
înnobilat în anul 1918, primind rangul de baron.

Wilson, Woodrow (1856–1924): cel de-al 28-lea preşedinte al Statelor 
Unite, în perioada 1913–1921. În anul 1917 a implicat ţara în Pri-
mul Război Mondial, dobândind între timp un mare prestigiu prin 
idealismul său nobil. El a crezut într-un sistem de pace drept de după 
război. Ţările perdante au sperat că acesta se va şi realiza. În final 
însă nu a putut să facă a fi acceptate planurile sale de după război. 

Windisch-Grätz, Alfred, duce (1787–1862): comandant militar austri -
ac. Din anul 1840 a devenit comandant militar în Cehia. În iunie 
1848 a înfrânt răzmeriţa din Praga, iar în octombrie 1848 a înnă -
buşit în sânge a doua revoltă vieneză. Ca şi comandant suprem al 
celui de-al doilea atac al Curţii a încercat să înfrângă şi revoluţia 
maghiară. După reuşitele maghiare din campania de primăvară a 
fost demis (12 aprilie 1849). Ca urmare a acestui fapt a revenit pe 
moşia sa din Cehia.      TA
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a 
de

 S
ud

 su
b 

co
nd

uc
er

ea
 lu

i 
Bo

liv
ar

; 
fo

rm
ar

ea
 st

at
el

or
 su

d-
am

er
i-

ca
ne

D
ez

vo
lta

re
a 

ilu
m

in
ism

ul
ui

în
ce

pu
tu

l a
ct

iv
ită

ţii
 lu

i V
ol

ta
ire

, 
Ro

us
se

au
,

M
on

te
sq

ui
eu

, H
ay

dn
, M

oz
ar

t, 
Be

et
ho

ve
n 

şi 
G

oe
th

e
Av

an
sa

re
a 

şti
in

ţe
lo

r n
at

ur
a-

le
: d

es
co

pe
rir

ile
 fi

zi
ci

en
ilo

r 
A

m
pè

re
, V

ol
ta

 şi
 O

hm
D

ez
vo

lta
re

a 
lit

er
at

ur
ilo

r n
aţ

i-
on

al
e

18
08

: G
oe

th
e:

 F
au

st

18
29

: B
al

za
c:

 p
rim

ul
 v

ol
um

 
di

n 
„C

om
ed

ia
 U

m
an

ă”
18

30
: P

ic
tu

ra
 lu

i D
el

ac
ro

ix
:

Li
be

rta
te

a 
pe

 b
ar

ic
ad

e

ar
ta

 p
oe

tic
ă 

cu
ru

ţă
, 

M
án

yo
ki

 
Á

dá
m

, a
rta

 b
ar

oc
ă 

în
 ţa

ra
 n

oa
s-

tră
, c

as
te

lu
l E

ste
rh

áz
y 

de
 la

 F
er

-
tő

d,
 B

es
se

ny
ei

 G
yö

rg
y

17
77

: 
un

iv
er

sit
at

ea
 d

e 
la

 N
a-

gy
sz

om
ba

t e
 m

ut
at

ă 
la

 B
ud

a
Ba

tsá
ny

i J
án

os
Pr

im
el

e 
so

ci
et

ăţ
i t

ea
tra

le

18
15

: F
az

ek
as

 M
ih

ál
y:

 L
úd

as
 

M
at

yi
18

19
: v

oi
aj

ul
 ră

să
rit

ea
n 

al
 lu

i 
K

őr
ös

i C
so

m
a 

Sá
nd

or
18

23
: K

öl
cs

ey
: I

m
nu

l

18
33

: D
es

co
pe

rir
ea

 m
at

em
at

ic
ă 

a 
lu

i B
ol

ya
i J

án
os
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Mic lexicon 2 0 5
TA

BE
L 

CR
ON

OL
OG

IC

se
co

lu
l 

X
V

III

pr
im

a 
ju

m
ăt

at
e 

a 
se

co
-

lu
lu

i a
l 

X
IX

-le
a

Ti
m

p
Is

to
ria

 p
op

or
ul

ui
 m

ag
hi

ar
Eu

ro
pa

 C
en

tra
lă

 şi
 d

e 
Es

t
Eu

ro
pa

 d
e 

Ve
st

Re
stu

l l
um

ii 
di

n 
af

ar
a

  
Is

to
ria

 c
ul

tu
rii

 şi
 c

iv
ili

za
ţie

i
 

 
 

 
Eu

ro
pe

i
un

iv
er

sa
le

m
ag

hi
ar

e

17
03

-1
1:

 lu
pt

ă p
en

tru
 li

be
rta

te
 

su
b 

co
nd

uc
er

ea
 lu

i F
ra

nc
isc

 
Rá

kó
cz

i a
l I

I-l
ea

 
17

11
: p

ac
ea

 d
e l

a S
at

u 
M

ar
e

D
om

ni
a C

as
ei

 d
e H

ab
sb

ur
g 

se
 

co
ns

ol
id

ea
ză

 în
 ţa

ra
 n

oa
str

ă
17

40
-1

78
0:

 M
ar

ia
 T

er
ez

a:
de

cr
et

e u
rb

ar
ia

le
 şi

 v
am

al
e

17
80

-1
79

0:
 ab

so
lu

tis
m

ul
 şi

 
în

ce
rc

ăr
ile

 d
e r

ef
or

m
ă a

le
 lu

i 
Io

sif
 al

 II
-le

a

17
95

: e
xe

cu
ta

re
a c

on
du

că
to

ri-
lo

r m
işc

ăr
ii 

ia
co

bi
ne

 m
ag

hi
ar

e

18
00

-1
81

5:
 ră

zb
oa

ie
le

 n
ap

ol
eo

-
ni

en
e, 

cr
iz

ă s
oc

ia
l-e

co
no

m
ic

ă 
du

pă
 ac

es
te

 ră
zb

oa
ie

18
25

: a
pa

riţ
ia

 lu
i S

zé
ch

en
yi

18
30

: S
zé

ch
en

yi
: C

re
di

t
18

31
: „

re
vo

lta
 h

ol
er

ei
”

18
32

: a
pa

riţ
ia

 lu
i K

os
su

th
,

În
şti

in
ţă

ri 
D

ie
ta

le

16
82

-1
72

5:
 S

ub
 d

om
ni

a 
lu

i 
Pe

tru
 I 

(c
el

 M
ar

e)
 R

us
ia

 d
ev

in
e 

o 
m

ar
e 

pu
te

re
H

ab
sb

ur
gi

i d
ob

ân
de

sc
 Ţ

ăr
ile

 
de

 Jo
s b

el
gi

en
e,

 ia
r, 

du
pă

 îm
-

pă
rţi

re
a 

Po
lo

ni
ei

, ş
i G

al
iţi

a
Se

 fo
rm

ea
ză

 şi
 se

 c
on

so
lid

ea
ză

 
sta

tu
l p

ru
sa

c

18
00

-1
81

5:
 ră

zb
oa

ie
le

 n
ap

o-
le

on
ie

ne
, î

nf
râ

ng
er

i r
ep

et
at

e 
al

e 
A

us
tri

ei
 şi

 P
ru

sie
i

18
12

: C
am

pa
ni

a 
di

n 
Ru

sia
 a

 lu
i 

N
ap

ol
eo

n,
 în

frâ
ng

er
ea

 sa
18

13
: L

ei
pz

ig
: „

bă
tă

lia
 n

aţ
iu

-
ni

lo
r”

18
14

-1
5:

 C
on

gr
es

ul
 d

e 
la

 V
ie

-
na

, f
or

m
ar

ea
 S

fin
te

i A
lia

nţ
e

Re
vo

lte
 în

 P
en

in
su

la
 B

al
ca

ni
că

18
30

: G
re

ci
a 

îşi
 p

ro
cl

am
ă 

in
de

-
pe

nd
en

ţa

În
 ju

ru
l a

nu
lu

i 1
78

0,
 în

 A
ng

lia
, 

în
ce

pe
 re

vo
lu

ţia
 in

du
str

ia
lă

(m
aş

in
i d

e 
to

rs
 şi

 d
e 

ţe
su

t, 
m

a-
şin

a 
cu

 a
bu

ri)
17

89
: o

cu
pa

re
a 

Ba
sti

lie
i, 

în
ce

-
pu

tu
l r

ev
ol

uţ
ie

i f
ra

nc
ez

e
17

92
: R

ep
ub

lic
a 

Fr
an

ce
ză

17
93

-9
4:

 d
ic

ta
tu

ra
 ia

co
bi

nă

18
04

: î
nc

or
on

ar
ea

 lu
i N

ap
ol

eo
n 

ca
 îm

pă
ra

t, 
co

ns
ol

id
ar

ea
 b

ur
-

gh
ez

ie
i î

n 
Fr

an
ţa

18
15

: î
nf

râ
ng

er
ea

 lu
i N

ap
ol

eo
n 

de
 la

 W
at

er
lo

o

A
pr

ox
. p

ân
ă 

în
 a

nu
l 1

83
0 

ţin
e 

re
vo

lu
ţia

 in
du

str
ia

lă
 în

 A
ng

lia
 

şi 
Fr

an
ţa

În
ce

pu
tu

l m
işc

ăr
ii 

m
un

ci
to

re
şti

, 
di

str
ug

er
ea

 m
aş

in
ilo

r, 
gr

ev
e

D
ez

vo
lta

re
a 

co
m

er
ţu

lu
i c

u 
sc

la
vi

 d
in

 A
fri

ca
Ex

tin
de

re
a 

în
 In

di
a 

a 
So

ci
et

ăţ
ii 

Br
ita

ni
ce

 a
 In

di
ilo

r d
e 

Es
t 

17
76

-7
9:

 C
ăl

ăt
or

ia
 lu

i J
am

es
 

Co
ok

 în
 A

us
tra

lia
 

17
75

-8
3:

 ră
zb

oi
ul

 d
e 

in
de

pe
n-

de
nţ

ă 
am

er
ic

an
, f

or
m

ar
ea

 S
U

A

Ex
tin

de
re

a 
SU

A 
în

 A
m

er
ic

a 
de

 N
or

d
18

10
: r

ev
ol

tă
 în

 M
ex

ic
 îm

po
tri

-
va

 d
om

in
aţ

ie
i s

pa
ni

ol
e

18
11

-2
5:

 re
vo

ltă
 în

 A
m

er
ic

a 
de

 S
ud

 su
b 

co
nd

uc
er

ea
 lu

i 
Bo

liv
ar

; 
fo

rm
ar

ea
 st

at
el

or
 su

d-
am

er
i-

ca
ne

D
ez

vo
lta

re
a 

ilu
m

in
ism

ul
ui

în
ce

pu
tu

l a
ct

iv
ită

ţii
 lu

i V
ol

ta
ire

, 
Ro

us
se

au
,

M
on

te
sq

ui
eu

, H
ay

dn
, M

oz
ar

t, 
Be

et
ho

ve
n 

şi 
G

oe
th

e
Av

an
sa

re
a 

şti
in

ţe
lo

r n
at

ur
a-

le
: d

es
co

pe
rir

ile
 fi

zi
ci

en
ilo

r 
A

m
pè

re
, V

ol
ta

 şi
 O

hm
D

ez
vo

lta
re

a 
lit

er
at

ur
ilo

r n
aţ

i-
on

al
e

18
08

: G
oe

th
e:

 F
au

st

18
29

: B
al

za
c:

 p
rim

ul
 v

ol
um

 
di

n 
„C

om
ed

ia
 U

m
an

ă”
18

30
: P

ic
tu

ra
 lu

i D
el

ac
ro

ix
:

Li
be

rta
te

a 
pe

 b
ar

ic
ad

e

ar
ta

 p
oe

tic
ă 

cu
ru

ţă
, 

M
án

yo
ki

 
Á

dá
m

, a
rta

 b
ar

oc
ă 

în
 ţa

ra
 n

oa
s-

tră
, c

as
te

lu
l E

ste
rh

áz
y 

de
 la

 F
er

-
tő

d,
 B

es
se

ny
ei

 G
yö

rg
y

17
77

: 
un

iv
er

sit
at

ea
 d

e 
la

 N
a-

gy
sz

om
ba

t e
 m

ut
at

ă 
la

 B
ud

a
Ba

tsá
ny

i J
án

os
Pr

im
el

e 
so

ci
et

ăţ
i t

ea
tra

le

18
15

: F
az

ek
as

 M
ih

ál
y:

 L
úd

as
 

M
at

yi
18

19
: v

oi
aj

ul
 ră

să
rit

ea
n 

al
 lu

i 
K

őr
ös

i C
so

m
a 

Sá
nd

or
18

23
: K

öl
cs

ey
: I

m
nu

l

18
33

: D
es

co
pe

rir
ea

 m
at

em
at

ic
ă 

a 
lu

i B
ol

ya
i J

án
os
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2 0 6 Mic lexicon

A 
do

ua
 

ju
m

ăt
at

e 
a 

se
co

-
lu

lu
i a

l 
X

IX
-le

a

Ti
m

p
Is

to
ria

 p
op

or
ul

ui
 m

ag
hi

ar
Eu

ro
pa

 C
en

tra
lă

 şi
 d

e 
Es

t
Eu

ro
pa

 d
e 

Ve
st

Re
stu

l l
um

ii 
di

n 
af

ar
a

  
Is

to
ria

 c
ul

tu
rii

 şi
 c

iv
ili

za
ţie

i
 

 
 

 
Eu

ro
pe

i
un

iv
er

sa
le

m
ag

hi
ar

e

pr
im

a 
ju

m
ăt

at
e 

a 
se

co
-

lu
lu

i a
l 

X
IX

-le
a

18
41

: P
es

ti 
H

írl
ap

18
44

: m
ag

hi
ar

a d
ev

in
e l

im
ba

 
ofi

ci
al

ă a
 st

at
ul

ui
18

44
: A

so
ci

aţ
ie

 d
e p

ro
te

cţ
ie

 
pe

nt
ru

 sp
rij

in
ire

a i
nd

us
tri

ei
 

m
ag

hi
ar

e
18

47
: s

e f
or

m
ea

ză
 g

ru
pa

re
a 

Tâ
nă

ra
 U

ng
ar

ie
;

D
ec

la
ra

ţia
 d

e O
po

zi
ţie

15
 m

ar
tie

 1
84

8:
 re

vo
lu

ţie
 la

 
Pe

sta
11

 ap
ril

ie
 1

84
8:

 le
gi

le
 d

in
 

ap
ril

ie
29

 se
pt

em
br

ie
 1

84
8:

 b
ăt

ăl
ia

 
de

 la
 P

ák
oz

d

ap
ril

ie
-m

ai
 1

84
9:

 ca
m

pa
ni

a 
gl

or
io

as
ă d

in
 p

rim
ăv

ar
ă

14
 ap

ril
ie

 1
84

9:
 D

ec
la

ra
ţia

 d
e 

In
de

pe
nd

en
ţă

13
 au

gu
st 

18
49

: c
ap

itu
la

re
a 

de
 la

 Ş
iri

a
6 

oc
to

m
br

ie
 1

84
9:

 în
ce

pu
tu

l 
te

ro
rii

 lu
i H

ay
na

u,
 

ex
ec

ut
ar

ea
 ce

lo
r 1

3 
la

 A
ra

d

18
50

-1
86

0:
 re

gi
m

ul
 B

ac
h 

în
 

ţa
ra

 n
oa

str
ă

O
po

zi
ţia

 p
as

iv
ă

18
65

-6
7:

 n
eg

oc
ie

ri 
de

 îm
pă

-
ca

re
 su

b 
co

nd
uc

er
ea

 lu
i D

eá
k

18
67

: î
m

pă
ca

re
a,

fo
rm

ar
ea

 M
on

ar
hi

ei
 A

us
tro

-
U

ng
ar

e
18

68
: r

ec
on

ci
lie

re
a 

m
ag

hi
a-

ro
-c

ro
at

ă,
 le

ge
a 

na
ţio

na
li-

tă
ţil

or
18

68
: S

oc
ie

ta
te

a 
M

un
ci

to
re

as
că

 G
en

er
al

ă

18
46

: r
ev

ol
tă

 p
ol

on
ez

ă 
în

 
G

al
iţi

a

13
 m

ar
tie

 1
84

8:
 re

vo
lu

ţie
 în

 
Vi

en
a

18
 m

ar
tie

 1
84

8:
 re

vo
lu

ţie
 în

 
Be

rli
n

6 
oc

to
m

br
ie

 1
84

8:
 a

 d
ou

a 
re

vo
-

lu
ţie

 d
e 

la
 V

ie
na

m
ar

tie
 1

84
9:

 c
on

sti
tu

ţia
 d

e 
la

 
O

lm
üt

z
m

ai
 1

84
9:

 în
ţe

le
ge

re
a 

lu
i F

ra
nz

 
Jo

se
ph

 c
u 

ţa
ru

l, 
le

ga
t d

e 
in

te
r-

ve
nţ

ia
 ru

să
 în

 lu
pt

a 
m

ag
hi

ar
ă 

pe
nt

ru
 li

be
rta

te
 

iu
ni

e 
18

49
: î

nf
râ

ng
er

ea
 re

vo
lu

-
ţie

i g
er

m
an

e
au

gu
st-

se
pt

em
br

ie
 1

84
9:

 în
-

frâ
ng

er
ea

 lu
pt

ei
 m

ag
hi

ar
ă 

pe
n-

tru
 li

be
rta

te

18
59

: l
up

ta
 a

us
tri

ac
o-

pi
em

on
-

te
ză

18
59

: u
ni

fic
ar

ea
 M

ol
do

ve
i ş

i a
 

M
un

te
ni

ei
18

60
: v

ic
to

rii
le

 lu
i G

ar
ib

al
di

18
61

: e
lib

er
ar

ea
 d

in
 io

bă
gi

e 
în

 R
us

ia
18

66
: r

ăz
bo

iu
l p

ru
sa

co
-a

us
tri

ac

18
67

: c
hi

ar
 şi

 u
lti

m
el

e 
ga

rn
i-

zo
an

e 
ot

om
an

e 
pă

ră
se

sc
 S

er
bi

a

23
 fe

br
ua

rie
 1

84
8:

 re
vo

lu
ţie

 
la

 P
ar

is
va

ra
 lu

i 1
84

8:
 re

vo
lu

ţii
 în

 It
al

ia

iu
ni

e 
18

49
: î

nf
râ

ng
er

ea
 re

vo
lu

-
ţie

i p
ar

iz
ie

ne

18
52

-1
87

0:
 im

pe
riu

l f
ra

nc
ez

 a
l 

lu
i N

ap
ol

eo
n 

al
 II

I-l
ea

18
64

: f
or

m
ar

ea
 In

te
rn

aţ
io

na
le

i 
I l

a 
Lo

nd
ra

18
40

-4
2:

 p
rim

ul
 ră

zb
oi

 a
l o

pi
u-

lu
i î

m
po

tri
va

 C
hi

ne
i

18
46

: R
ăz

bo
iu

l S
U

A 
îm

po
tri

va
 

M
ex

ic
ul

ui

18
50

: r
ev

ol
tă

 în
 C

hi
na

(T
aj

pi
ng

)

18
57

-5
9:

 re
vo

lta
 si

pa
ilo

r î
n 

In
di

a

18
60

-6
5:

 R
ăz

bo
iu

l d
in

tre
 N

or
d 

şi 
Su

d 
în

 S
ta

te
le

 U
ni

te

18
68

: r
ef

or
m

e 
bu

rg
he

ze
 în

 
Ja

po
ni

a

18
50

: D
ic

ke
ns

: O
liv

er
 T

w
ist

18
59

: D
ar

w
in

: O
rig

in
ea

 sp
e-

ci
ilo

r

Pa
ste

ur
 d

es
co

pe
ră

 b
ac

te
rii

le

18
62

: V
ic

to
r H

ug
o:

 M
iz

er
ab

ili
i

18
67

: M
ar

x:
 C

ap
ita

lu
l

18
36

: V
ör

ös
m

ar
ty

: A
pe

l
18

44
: E

rk
el

: H
un

ya
di

 L
ás

zl
ó

18
45

: P
et

őfi
: J

án
os

 v
ité

z

18
47

: S
em

m
el

w
ei

s d
es

co
pe

ră
 

ca
uz

a 
fri

gu
ril

or
 p

ue
rp

er
al

e
M

ar
tie

 1
84

8:
 P

et
őfi

: C
ân

te
c 

N
aţ

io
na

l

18
59

: M
ad

ar
ás

z V
ik

to
r: 

Je
lir

ea
 

lu
i H

un
ya

di
 L

ás
zl

ó
18

59
: d

in
am

ul
 lu

i J
ed

lik
Er

ke
l: 

Bá
nk

 b
án
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Mic lexicon 2 0 7

a 
do

ua
 

ju
m

ăt
at

e 
a 

se
co

-
lu

lu
i a

l 
X

IX
-le

a

Ti
m

p
Is

to
ria

 p
op

or
ul

ui
 m

ag
hi

ar
Eu

ro
pa

 C
en

tra
lă

 şi
 d

e 
Es

t
Eu

ro
pa

 d
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