
DESĂVÂRŞIREA ILUMINISMULUI  În Anglia secolului al 
XVII-lea şi- a făcut apariția un nou curent de idei, Ilumi-
nismul. Acesta definitivându-se în Franța, în secolul al 
XVIII-lea, s-a  răspândit apoi în întreaga Europă.  Repre-
zentanții noii idei în baza sistemului newtonian (descrie-
rea matematică a fenomenelor naturale- vezi Istorie 10, 
pag. 99) au considerat lumea uşor de cunoscut, iar mer-
sul ei calculabil. Imaginea anterioară religioasă despre 
lume, a cărei esență este neschimbarea, ierarhia bazată 
pe rânduiala dumnezeiască, a fost considerată învechită. 
S-a dorit cercetarea fiecărui segment al vieții din un-
ghiul legilor naturale şi al gândirii raționale  (Această 
viziune se numeşte raționalism). S-a considerat că lu-
mea poate fi schimbată şi s-a dorit aproape din con-
vingere religioasă schimbarea ei  Mințile iluminate ale 
epocii au considerat că prin educație şi iluminism atât 
fiecare om în parte cât şi societatea în ansamblul ei vor 
putea fi ridicate, transformate. Dacă oamenii cunosc lu-
crurile logice, calea cea bună, atunci vor acționa ca atare. 

În locul noțiunilor de bază ale lumii bazate pe tradiți-
onalism, gândirea oamenilor a fost cuprinsă de princi-
pii de bază noi, de asemenea  considerate indubitabile. 
Unul dintre acestea este că totul se schimbă, evoluea-
ză. Reflectând asupra societății, gânditorii de atunci au 
emis teorii durabile valabile şi astăzi: toleranța, pe care 
au propovăduit-o respingând fanatismul religios; teore-
tizând libertatea au respins tirania. În acelaşi timp nici 
gânditorii Iluminismului nu au fost lipsiți de intoleranță 
față de vechile valori şi de subiectivismul față de cele noi. 

În secolul al XVIII-lea curentele de gândire care au 
pus stăpânire pe Europa cultă, fără deosebire de origi-
nea socială a oamenilor, au devenit o adevărată modă, 
un spirit al epocii. Adepții acestora au devenit membrii 
saloanelor şi societăților aristocratice, iar apoi ale celor 
burgheze. Spiritul Iluminismului şi nevoia de un public 
cult a trezit la viață prima dată în Anglia publicațiile 
cuprinzând întregul arsenal de cunoştințe al epocii, 
adică enciclopediile. Acestea conțin cunoştințele în 
articole în ordine alfabetică. Lucrarea voluminoasă ce 
păstrează până în zilele noastre viziunea iluminismului 
francez, Enciclopedia – redactată de Diderot şi d’Alam-
bert – a văzut lumina tiparului la mijlocul secolului al 
XVIII-lea. 

TEORIA DESPRE STAT A ILUMINISMULUI FRANCEZ   
Majoritatea gânditorilor francezi au pornit de la ideea 
că libertatea este dreptul omului primit de la natură. 

Au vrut o societate şi un stat care să asigure acest lucru. 
Ei au pornit de la teoria engleză despre stat – pe care 
au luat-o drept model – privitoare la sistemul monarhiei 
constituționale. Urmând contractul social al lui Lock  (Is-
torie 10, pag.99) Montesquieu [monteschio, 1689-1755] 
a fost adeptul formulei prin care puterea să fie contro-
lată prin reprezentanți aleşi de către popor. Însă a ac-
ceptat ideea ca reprezentanții să fie aleşi numai de către 
aceia care dispun de o anumită avere (sistemul cenzitar). 
Condiția de bază pentru evitarea tiraniei şi a despo-
tismului a considerat a fi împărțirea puterilor în stat 
(Despre spiritul legilor, 1748). Conform concepției sale, 
separarea celor trei puteri în stat (cea legislativă, execu-
tivă şi judecătorească) face posibilă ca cele trei puteri să 
se controleze reciproc şi să împiedice abuzul de putere 
al vreuneia. 

Montesquieu, exagerând idealismul natural al Ilumi-
nismului a afirmat că funcționabilitatea societății de-
pinde în esență de mediul geografic (determinismul 
geografic). Conform gândirii sale, clima influențează 
temperamentul omului, iar mărimea unui stat determi-
nă şi forma sa de guvernare.

Rousseau (rusò, 1712-1778) a respins sistemul ba-
zat pe reprezentanță deoarece acesta nu face posibilă 
afirmarea puterii poporului (a suveranității poporului). 
Conform concepției sale, poporul trebuie să participe 
direct la luarea deciziilor  Acest lucru l-a considerat re-
alizabil dacă sistemul de putere are la bază comunitățile 
mai mici ale societății. În sistemul său de idei el nu a se-
parat diferitele puteri în stat pentru că – dat fiind fap-
tul că poporul ia toate deciziile – puterea nu are nevoie 
de un control. Ba mai mult, dorința majorității – consi-
derată a fi identică cu binele public – trebuie să se ridice 
deasupra dorinței individuale. 

Rousseau a considerat proprietatea privată ca fiind 
sursa unei părți importante a problemelor societății. 
Pentru el, vremurile preistorice, viața „omului sălbatic” 
au însemnat epoca fericită a omenirii, deoarece în vi-
ziunea sa, în epoca respectivă nu ar fi existat deosebiri 
privind averea oamenilor şi deci nici deosebiri sociale. 
Ideile lui Rousseau – democrația directă, limitarea pro-
prietății - au servit extinderii libertății.  Dar mai târziu, în 
timpul Revoluției Franceze, primele încercări de punere 
în aplicare a ideilor sale au dus  la dictatură. 

ILUMINISMUL ŞI RELIGIA Reprezentanții Iluminismului 
au pornit o luptă împotriva vechilor valori şi a tradițiilor. 
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În acest fel, desigur, au trebuit să îşi defi nească şi atitu-
dinea lor față de religie şi de biserică care întruchipa re-
ligia. Doar câțiva gânditori au negat existența lui Dum-
nezeu. Conform celor mai mulți dintre ei, Dumnezeu 
“primul făptuitor” a creat lumea fără a se amesteca 
însă în funcționarea ei (deismul). Biserica însă mulți 
au considerat-o şi au atacat-o ca pe un instrument de 
păcălire a poporului. Este tipic faptul că Voltaire [volter] 
care a atacat virulent şi a satirizat biserica a considerat 
religia drept o necesitate pentru mase în vederea men-
ținerii ordinii sociale şi a moravurilor acestora.    

   
TEORIILE ŞI PRACTICILE ECONOMICE ALE EPOCII  Sis-
temul mercantilismului (Istorie II, pag. 181) răspândit în 
acea epocă a fost înlocuit de teorii fi ziocrate. Cei care 
elaboraseră aceste teorii (Quesnay și Turgot) au aplicat 
ideile Iluminismului şi în economie. Conform concepției 
lor, economia funcționează efi cient doar atunci când 
este liberă şi nimeni nu o împiedică în dezvoltarea ei. 
Rolul statului este doar acela de a asigura libertatea pro-
prietății şi a întreprinderii, iar cel mai bun principiu de 
organizare a vieții economice este libera concurență 
dintre producători.  Pornind de la condițiile din Franța 
epocii lor, au considerat că doar agricultura e în stare să 
producă valori noi (de aici li se trage şi denumirea). Ast-
fel, ei au poziționat agricultura în centrul vieții economi-
ce. Adam Smith (1723-1790) care trăia în Anglia, şi-a dat 
seama însă şi de însemnătatea industriei şi a comerțului  
(1776). În condițiile liberei concurențe, el a considerat 
munca efectuată din interese individuale drept motor al 
dezvoltării economice. 

În Războiul Spaniol de Succesiune (1700-1714) Fran-
ța, care a avut de suferit o grea înfrângere, a ajuns într-o 
adevărată criză fi nanciară. Această criză a fost adân-
cită de războaiele din secolul al XVIII-lea şi cheltuielile 
excesive ale statului. De aceea, politicienii însărcinați cu 

administrarea economică a țării au experimentat cu 
diverse reforme. Au încercat să redreseze economia 
pentru a asigura sursele fi nanciare ale monarhiei abso-
lutiste. Ludovic al XVI-lea l-a numit pe Turgot în fruntea 
fi nanțelor țării pentru rezolvarea acestei situații. Turgot 
[türgo] - în conformitate cu principiile sale fi ziocratice 
– a lăsat mai mare libertate comerțului intern, a redus 
îndatoririle țăranilor către stat şi a redus unele taxe, dar 
a impus unele vămi, chiar şi nobilimii. Însă reformele au 
îmbunătățit doar temporar situația. Turgot a fost însă 
demis la presiunea burgheziei înstărite şi a nobilimii.

ABSOLUTISMUL LUMINAT  În secolul al XVIII-lea dom-
nitorii absolutişti din teritoriile rămase mai în urmă (nu-
mite de istorici periferii) față de regiunile dezvoltate ale 
Europei Occidentale (centru) au fost de asemenea nevo-
iți să adopte schimbări. În vederea menținerii sau obți-
nerii statutului de mare putere a țării lor au recurs la in-
troducerea unor reforme economice şi lente reforme 
sociale. Au desfi ințat vămile interne, au încurajat dez-
voltarea industriei, au promovat educația, i-au ocrotit pe 
iobagi față de pretențiile exagerate ale nobilimii. Refor-
mele trebuiau să producă o modernizare economică şi 
socială în aşa fel încât relațiile politice de bază să rămână 
neschimbate. Domnitorii sau guvernele lor s-au străduit 
să aplice reformele împotriva voinței stărilor privilegiate 
sau uneori chiar a majorității societății. Ideile Iluminis-
mului au avut o puternică infl uență asupra domni-
torilor reformişti (de exemplu, domnitorul este primul 
servitor al poporului, marginalizarea bisericii) dar carac-
teristice au rămas metodele absolutismului (transfor-
mări făcute de sus în baza ordonanțelor). De aceea, isto-
riografi a numeşte aceste regimuri absolutism luminat. 
Absolutismul luminat a apărut în Portugalia, în unele 
principate din Italia, Danemarca, ba chiar şi în Rusia însă 
cele două state tipice au fost Austria şi Prusia.  

Arhivă

DESĂVÂRŞIREA 
ILUMINISMULUI  

Răspândirea Iluminismului   

Să stabilim, ce factori au fa-
vorizat sau au împiedicat răs-

pândirea Iluminismului! Să citim 
de pe hartă care oraşe au jucat un 
rol central în răspândirea Iluminis-
mului! Care ar putea fi explicația 
acestui fapt? Să căutăm trăsături 
comune între țările cu absolutism 
luminat!   [ T ] 1
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TEORIA DESPRE STAT  
A ILUMINISMULUI FRANCEZ   

„În Asia au existat dintotdeauna mari imperii; în Euro-
pa, acestea nu s-au păstrat pentru prea mult timp. Ca-
uza acestui fapt a fost că Asia cunoscută de noi a fost 

alcătuită din câmpii imense străbătute la mari distanțe de munți şi mări şi fiindcă e si-
tuată mai la sud, râurile cu debit mai redus de apă formează bariere mai neînsemnate. 

     Un mare imperiu necesită prestigiul despotic al domnitorului său căci numai iuțimea 
hotărârilor sale luate poate compensa marea distanță dintre localitățile sale. (...) 

      În Europa, distribuția naturală a întinderilor de pământ a dus la crearea mai multor 
state de mărime medie, iar în acestea domnia legii nu este incompatibilă cu men-
ținerea ordinii în stat. Dimpotrivă, domnia legii are un efect atât de benefic încât 
fără acestea statul ar decădea şi ar deveni prada altor state.”   (Montesquieu: Despre 
unitatea Europei, 1748)

Stabiliți, care este după Montesquieu rolul mediului geografic asupra proceselor is-
torice! Ce legătură vede el între mărimea statelor şi regimurile lor politice? Definiți cu 

ajutorul sursei noțiunea determinismului geografic! Formulați argumentele care confirmă 
constatarea autorului precum şi contraargumentele acesteia.  [ T ]

Volumele Enciclopediei franceze (1751 – 
1780) şi ilustraţia prezentată la cuvântul 
agricultură

Cum denumim azi publi-
cațiile asemănătoare en-

ciclopediilor? De ce a fost ne-
cesar şi posibil publicarea unei 
asemenea lucrări de sinteză? 
Ce rol a jucat Enciclopedia în 
răspândirea ideilor Iluministe?  
[ T ]

Până în a doua jumătate a secolului XVIII în 
saloanele aristocraţiei şi a marii burghezii, pe 
lângă distracţii, au căpătat loc şi ideile şi ope-
rele Iluminismului

Să stabilim originea socială a 
celor din imagine! În ce mă-

sură şi prin ce au contribuit saloa-
nele la răspândirea ideilor ilumi-
niste?  [ T ]

„În fiecare stat sunt trei feluri de putere: puterea legislativă, puterea executivă re-
feritoare la treburile subordonate dreptului internațional şi în final, acea putere exe-
cutivă care ține de treburile subordonate  dreptului civil. (…) 

Dacă  puterea legislativă se contopeşte cu puterea executivă din acelaşi organ de 
putere, nu există libertate, fiindcă ne putem aştepta la faptul că un asemenea domni-
tor sau organ va adopta legi tiranice pe care le va aplica în mod tiranic. 

Nici atunci nu există libertate  dacă puterea judecătorească nu e separată de cea 
legislativă respectiv executivă. Dacă puterea executivă s-ar lega de puterea legislati-
vă, atunci autoritatea ce dispune de viața şi averea cetățenilor ar fi arbitrară pentru că 
judecătorul ar fi şi legiuitor în acelaşi timp. Dacă  puterea judecătorească ar fi legată 
de cea executivă, atunci judecătorul ar avea putere opresivă. 

Dar totul ar fi pierdut dacă unul şi acelaşi om sau organ al conducătorilor, nobili-
lor sau al poporului ar exercita aceste trei puteri, adică puterea legislativă, puterea 
aplicării de decizii privind viața publică şi puterea judecării disputelor de drept şi a 
delictelor individuale. (…)

Iar având în vedere faptul că într-un stat liber fiecare om cu spiritul liber trebuie ca 
el însuşi să se conducă, puterea legislativă trebuie prin urmare să-i revină întregii po-
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pulații. Dar deoarece acest lucru este imposibil de aplicat, în state mari dar şi în statele 
mici cauzează multe dezavantaje, de aceea poporul, prin reprezentanții săi trebuie să 
înfăptuiască toate acele lucruri pe care el în sine nu le poate realiza. (…)

Într-un stat se găsesc mereu dintr-aceia care prin naştere, avere sau rangul pe care 
îl dețin ies în evidență față de ceilalți. Dar dacă aceştia se amestecă printre popor şi 
ar avea doar atâta de spus ca şi oricare altul, libertatea comună ar însemna pentru ei 
robie şi nu ar mai fi interesați să apere libertatea dat fiind că cele mai multe decizii 
ar fi îndreptate împotriva lor. Deci, în puterea legislativă ponderea lor trebuie să fie 
corespunzătoare proporției acelor avantaje de care ei dispun în stat; acest lucru se va 
înfăptui atunci când vor avea un organ care va avea dreptul de a stopa unele inițiative 
ale poporului după cum şi poporul va avea dreptul să stopeze inițiativele lor.”  (Mon-
tesquieu: Despre spiritul legilor, 1748) 

Enumerați care sunt puterile în stat prezentate de Montesquieu! Să stabilim conținu-
tul acestora (rolurile, sarcinile lor)! Ce relație propune autorul între puterile în stat? 

Care este scopul său în acest sistem de relații? Cum îşi imaginează Montesquieu realizarea 
contractului social?  [ T ]

Sistemul de gândire al lui  Montesquieu

Enumerați, principalele ra-
muri ale puterii în care Mon-

tesquieu a împărțit funcționarea 
statului! Să stabilim în baza dese-
nului grafic cum se raportează între 
ele ramurile de putere! Ce legătură 
au ele cu poporul? Sub ce formă pot 
controla oamenii puterea în stat?  
[ T ]

Sistemul de gândire al lui  Rousseau

Prezentați cum îşi imaginea-
ză Rousseau relația dintre 

ramurile puterii în stat? Să facem 
o comparație între sistemul de re-
prezentanță al lui Montesquieu şi 
al lui Rousseau! Ce probleme re-
zolvă şi ce pericole ascunde ideea 
lui Rousseau?  [ O ]

„Dacă, aşadar, omitem din contractul social tot  ce nu ține de esență, considerăm 
că acest contract conține următoarele. Fiecare persoană împreună cu capacitățile 
sale, se unifică sub îndrumarea voinței generale supreme şi-i acceptăm pe toți într-un 
organism ca părți inseparabile ale unui întreg. Reprezentanții poporului nu repre-
zintă şi nici nu pot reprezenta poporul, ei sunt doar mandatați de popor: ei nu pot 
decide niciodată definitiv. Fiecare lege este invalidă, dacă poporul nu o aprobă per-
sonal, o asemenea lege nu e lege. (…)

Cetățeanul îşi dă acordul pentru fiecare lege, chiar şi pentru aceea care îl supun 
unor pedepse, dacă ar îndrăzni să încalce vreuna dintre ele. Voința permanentă a to-
talității membrilor statului  este voința generală, acest lucru îi face să se simtă cetățeni 
şi oameni liberi. Când este înaintată vreo lege în adunarea legiuitoare a poporului , 
nu se pune de fapt întrebarea, dacă sunt de acord cu propunerea respectivă sau ba, 
ci dacă propunerea corespunde sau nu voinței generale, adică voinței poporului. (…) 

Cel ce nu este dispus să urmeze voința generală, acela va fi constrâns de întreg or-
ganismul să se supună; altfel spus, el trebuie constrâns, ca să devină liber.“  (Rousseau: 
Despre contractul social, 1762) 

Arătați despre ce instituție  a democrației moderne este vorba în sursă! Cum îşi ima-
ginează Rousseau funcționarea societății şi a statului ? Explicați procesul de libertate 

impusă, în sistemul autorului! Comparați punctul de vedere al lui Locke şi Montesquieu 
cu cel al lui Rousseau, în ceea ce priveşte sistemul de reprezentare, funcționarea statului 
şi libertatea individului! [ T ]

„Primului om, care îngrădind o bucățică de pământ, îi veni în minte să grăiască 
astfel: acesta este al meu, iar cel care a găsit suficienți oameni, care să şi creadă treaba 
asta, a devenit întemeietorul societății burgheze. De câte păcate, războaie şi crime, de 
câtă mizerie ar fi scăpat omenirea, cel care atunci ar fi smuls parii, ar fi astupat şanțu-
rile şi le-ar fi grăit semenilor săi: »Feriți-vă să ascultați de acest impostor! Veți pieri, 
dacă uitați că roadele pământului sunt ale tuturora, iar pământul nu este al nimănui! «“  
(Rousseau:  Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni , 1762) 

Ce imagine descrie sursa despre începuturile istoriei  omenirii?  Cum interpretează el 
procesul de apariție al proprietății private? Cum apreciază el rolul proprietății private? 

Să discutăm, la ce vrea el să renunțe, ce avantaje ar avea acest lucru, totodată ce consecințe 
ar avea acest fapt? [ T ]

ILUMINISMUL ŞI RELIGIA  
“ Candide era atât de curios încât şi-a dorit să vadă chiar şi 
preoți; întrebase, unde sunt. Bunul bătrân zâmbi: 
-Prieteni – răspunse el – noi toți suntem preoți, regele şi fie-

care cap de familie cântă ode de recunoştință în fiecare dimineață, festiv; şi îl însoțesc 
cel puțin cinci sau şase mii de muzicanți.
- Ce spui? Păi aici nu sunt călugări care să te învețe, puşi pe dispute, dirijare şi intrigi, 
care îi şi ard pe cei de altă credință decât a lor? 
- Dar atunci ar trebui să fie nebuni – răspunsese bătrânul – aici suntem toți de o cre-
dință şi nu înțelegem ce vreți să spuneți cu călugării! 
Candide amețise cu totul de această discuție înțeleaptă, (…) (Voltaire, Candide, 1759)

Să arătăm ce gândea Vol-
taire despre religie şi des-

pre biserică în acest pasaj! Ce 
factori scoate el în evidență în 
critica sa? Să răsfoim din nou 
Candide şi să căutăm pasaje ce 
se referă la religie şi la biserică! 
Să analizăm materialul extras şi 
să-l comparăm cu pasajul din 
manual (conținut, metodologie)!  
[ O ]
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„“(…) am mers (…) la domnia sa Voltaire. Am mers mai întâi la casa unde se țineau 
petreceri, unde locuieşte de obicei la doar un sfert de ceas de Geneva (…), dar nu-l 
găsisem acasă căci plecase de vreo o oră-două într-un alt loc unde de-asemenea şi-a 
cumpărat o casă şi unde tocmai construia ceva. (…) acolo, puțin mai departe de casă 
am discutat o bucată de vreme. De acolo, am intrat în casă, mi-a arătat camerele ei şi 
un mic teatru pe care chiar atunci îl amenajase ca să joace comedii cu bunii săi pri-
eteni; (…) El însuşi este un om foarte uscat încât mai că nu se confundă cu moartea 
deşi ochii îi sunt destul de vioi. E deja bătrân dar destul de glumeț şi jovial. Despre 
religie nu vorbeşte prea multe. Când e bolnav atunci, se zice că devine foarte timid şi 
slab de inimă.“ (Din jurnalul de călătorie al contelui Teleki József, 1759)      

Ce imagine crează Teleki despre Voltaire? Ce a putut însemna Voltaire pentru el? Să 
comparăm aceste aspecte cu lumea saloanelor! Cum apreciază autorul atitudinea lui 

Voltaire față de religie?  [ O ]

„Doresc ca avocatul meu, croitorul meu, servitorii mei şi chiar şi soția mea să crea-
dă în Dumnezeu; cred că în acest caz mă vor fura mai puțin şi mă vor înşela mai rar.” 
(Voltaire) 

Ce gândeşte autorul despre religiozitate? Să comparăm cele două texte ale lui Vol-
taire!  [ O ]

“E o noapte întunecoasă; încurcând cărările rătăcesc în fundul unei păduri imen-
se.  Doar lumina felinarului meu pâlpâind îmi arată drumul. Un necunoscut îmi sare-n 
cale şi-mi grăieşte: »Stinge lampa, prietene, fiindcă atunci vei găsi mai uşor drumul« 
Acest necunoscut este un teolog.” (Povestea cu tâlc a lui Diderot)

      „Eu zic că: Dumnezeu nu există; facerea lumii este o pură imaginație; cu nimic 
nu este mai improbabil ca lumea să fie eternă după cum un spirit ar putea exista pen-
tru veşnicie; într-adevăr, nu pot concepe cum a creat mişcarea universul pe care o în-
treține acum atât de frumos, dar ar fi ridicol să presupunem pentru rezolvarea acestei 
dificultăți existența unei ființe cu totul de neconceput, în lumea materială domneşte 
o ordine minunată ceea ce indică existența unui fel de rațiune însă debandada din 
lumea moravurilor contrazice în mod flagrant ideea providenței. Dacă toate ce există 
sunt creația lui Dumnezeu atunci totul ar trebui să fie pe cât de perfect posibil fiindcă 
dacă nu sunt toate pe cât de perfect posibil atunci Dumnezeu fie nu e atotputernic, 
fie e răuvoitor. Este, aşadar, cu totul în regulă că nu pot fi cu totul convins de existența 
sa, iar dacă aşa stau lucrurile, pentru ce să mai am nevoie de îndrumare străină. Să 
accept cu maximă certitudine ceea ce este cu totul incert, să acceptăm că orice grijă 
are şi un avantaj (…)?”  (Diderot: Cugetări filozofice, 1746)    

Să arătăm, cum vede Diderot rolul bisericii în povestea sa cu tâlc? Să facem o schiță 
logică a gândirii sale! Să comparăm punctele de vedere ale lui Voltaire şi Diderot în 

privința bisericii şi a religiei!  [ S ]

Voltaire (1694-1778). Purtând o discuţie 
controversată cu Rousseau odată a scris 
următoarele: “Nu sunt de acord cu părerile 
Dumneavoastră, dar mi-aş da şi viaţa ca să le 
puteţi exprima liber.” 

TEORIILE ECONOMICE ALE 
EPOCII 

„Venitul este produsul pământului şi al omului. Fără munca 
omului, pământul nu are nici o valoare. Bunurile principale 
ale unui stat mare sunt constituite din oameni, pământuri 

şi animale. În afară de produsele agriculturii o națiune nu poate avea alte surse de ve-
nit precum industria şi comercializarea mărfurilor; însă ambele se pot menține doar 
datorită bunurilor ce intră în țară de peste hotare; de altfel astfel de resurse sunt foar-
te limitate şi nesigure şi pot fi îndestulătoare numai pentru state mici.” (Quesnay, la 
cuvântul Cereale din Enciclopedie) 

Să trecem în revistă care sunt cele mai importante ramuri ale economiei conform 
autorului! Pe care o consideră drept cea mai importantă? Cum îşi argumentează afir-

mația?  [ S ]

„Libertatea generală de a vinde şi a cumpăra este singurul mijloc ca, pe de o parte, 
pentru cel care vinde să se formeze un preț care să stimuleze producția, iar pe cea-
laltă parte să asigure pentru consumator cel mai bun produs la cel mai scăzut preț.”  
(Turgot)

Ce reglementări de piață consideră necesare autorul? Să le comparăm pe acestea 
cu concepția mercantilismului! Ce considerente, schimbări sociale şi economice se 

ascund în spatele interpretărilor diferite? [ O ]

Quesnay (1694-1774) medic şi econom franc-
ez, autorul articolelor din Enciclopedie, unul 
dintre fondatorii teoriilor fiziocratice
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ABSOLUTISMUL LUMINAT  
„Deci, principala îndatorire a principelui este 
dreptatea. Ţine în mâinile sale bunăstarea po-
porului său şi pune aceasta mai presus de orice 

interes individual. Ce va fi după toate acestea din imaginea zugrăvită  de 
Machiavelli a egoismului, a grandomaniei, a  ambiției, a tiraniei? Iese la ivea-
lă faptul că principele nu este deloc stăpânul şi poruncitorul fără limite a 
propriului popor ci doar servitorul său cel mai de seamă şi unealta norocului 
său precum este poporul sursa gloriei sale. (…)

    A face gălăgie şi a deveni glorios, aceste două lucruri nu se potrivesc deloc. 
Pleava nu ştie să aprecieze corect gloria şi se lasă sedusă de aparența falsă a 
ceea ce e mare şi frumos. Se poate întâmpla şi faptul să încurce fapta bună 
cu cea senzațională, bogăția cu meritul, ostentația cu eternul. Îi judecă în 
mod cu totul diferit pe oamenii luminați şi pe gânditori. (…)

     Eu însă spun că principele poate să îşi mărească grandoarea şi prestigiul 
său. În primul rând prin cuceriri dacă principele războinic îşi extinde gra-
nițele țării sale prin forța armelor sale, iar în al doilea rând prin sârguință 
şi cunoaştere dacă face ca în țara sa să înflorească artele şi ştiințele şi prin 
aceasta îşi face statul mai educat şi mai grandios.”  (Frederic (cel Mare)  al II-lea 
Antimachiavelli, 1739)

Enumerați toate acele trăsături ale unui domnitor, considerate ideale 
de Frederic! Să stabilim, care dintre acestea sunt trăsături ale absolu-

tismului şi care ale Iluminismului? Ce a facilitat împletirea celor două viziuni 
aparent contradictorii? Să ne reamintim de idealul principelui lui Machiavelli 
şi să-l comparăm cu imaginea creată de Frederic! [ S ]

„Iată că au trecut deja trei ani de când a trebuit să preiau conducerea 
statului. În tot acest timp am făcut cunoscute suficient de mult  în toate 
domeniile administrației de stat principiile, planurile şi intențiile mele. Cu 
nici o ocazie nu m-am mulțumit doar cu faptul de a da vreo poruncă, ci 
mi-am elaborat şi conceput fiecare afacere în parte; (…) m-am străduit ca 
în fiecare funcționar al statului să induc acea dragoste pe care eu însumi o 
simt pentru binele public. Am arătat că omul în fapta care săvârşeşte din 
propria concepție nu trebuie să fie mânat de altă dorință decât cea a fo-
losului şi binelui majorității. (…) Mulți domnitori consideră averea statului 
şi pe supuşii lor ca pe o proprietate privată în strictul sens al cuvântului şi 
cred că Providența a creat milioanele de oameni tocmai pentru el şi nu-I 
trece nici în vis prin minte că Providența l-a așezat pe el în acel loc ca el să 
slujească milioanele de oameni. (…) Cel care este preocupat de foloasele 
sau respectul ce decurg din slujba sa (…) să-şi părăsească încă la timp pos-
tul de ocuparea căruia nu este demn dar nici potrivit şi care necesită un 
spirit dedicat cu înflăcărare bunăstării statului precum şi renunțarea totală 
la interesele personale şi la comoditate.”  (Pasaj din scrisoarea “pastorală” a 
lui Iosif al II-lea către funcţionarii de stat, 1784)      

Să adunăm din sursă acele calități pe care domnitorul le consideră 
importante din punctul de vedere al ocupării unui post de funcționar 

de stat! Iosif al II-lea îi condamnă pe acei domnitori care consideră averea 
statului şi pe supuşii săi drept proprietate personală. Să separăm în sursă 
trăsăturile specifice unui domnitor iluminist şi unuia absolutist! [ S ]

Frederic al II-lea şi masa sa la care a ocupat loc şi Voltaire. Voltaire 
a fost începând cu 1750 trei ani de-a rândul musafirul regelui la 
curtea acestuia. 

Să dezbatem ce a putut inspira această re-
lație dintre Voltaire și Frederic al II-lea.  [ T ]

Absolutismul luminat

Să stabilim, ce a determinat apariția abso-
lutismului luminat! Care sunt caracteristi-

cile de bază ale absolutismului luminat? Cum a 
evoluat situația absolutismului luminat?  [ O ]

Iosif al II-lea, împărat romano-german şi rege al Ungariei ară. 
Domnitorul a testat diferitele tipuri de pluguri

În ce măsură se potriveşte scena cu ima-
ginea creată despre domnitorul absolutist 

luminat?  [ O ]
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Prima grupare francmasonică, lojă, cum o numeau ei, a luat ființă în Anglia la începutul secolului al XVIII-lea 
(1717), iar până la sfârşitul secolului aceştia au împânzit întreaga Europă cu organizațiile lor. Dintre nenumăratele ca-
uze ale succesului lor putem aminti două: misterul oferit de societatea secretă şi farmecul ideilor iluministe. Membrii 
acestei societăți au fost numiți masoni după denumirea breslelor de pietrari ai catedralelor în Evul Mediu (şi simbo-
lurile lor precum lingura, ciocanul, etc. provin de aici). Însă şi-au spus unii altora frați abia sub influența devizei ce 
ținea de gândirea de bază a Iluminismului (egalitate, fraternitate, libertate). Astfel, scopul lor a fost ridicarea morală 
şi spirituală a întregii omeniri precum şi sprijinirea celor nevoiaşi. 

      Francmasoneria a atras de partea sa şi cercurile conducătoare ale Europei culte de la aristocrație la burghezie, 
deşi cu toate acestea, membrii ei puteau fi numai bărbați. Răspândirea lojelor a contribuit şi la acceptarea ideilor 
iluministe. Datorită multor membri cu influență, impactul lor a fost important. Datorită influenței lor reale şi a mis-
ticismului din jurul lor nu e de mirare că sunt apreciate în mod diferit: de la părerile cu totul negative (distrugătorii 
lumii) până la cele cu totul pozitive (binefăcătorii lumii). lumii) până la cele cu totul pozitive (binefăcătorii lumii). 

Prima grupare francmasonică, lojă, cum o numeau ei, a luat ființă în Anglia la începutul secolului al XVIII-lea 

Şorţ francmasonic  

Să trecem în revistă simbolurile reprezenta-
te pe şorț! Ce rol au acordat simbolurilor din 

imagine? [ O ] 

„(…) Francmasonul este obligat prin vocația sa să se supună legilor morale. Cel 
care astfel face şi într-adevăr se pricepe la meseria sa, acela nu poate fi nici negați-
onist limitat al lui Dumnezeu şi nici un liber cugetător fără religie. Mai demult franc-
masonii au trebuit să creadă în acea religie care era a poporului în mijlocul căruia au 
trăit. Dar astăzi, considerăm că este suficient dacă ne asumăm doar acea religie cu 
care toți oamenii sunt de acord. Consider că trebuie să respectăm convingerile perso-
nale ale membrilor noştri. Cu alte cuvinte: francmasonii să fie bărbați buni, devotați 
credinței lor, cinstiți şi onorabili care acceptă credința şi convingerile celuilalt. În acest 
fel devine loja locul unității şi totodată şi o unealtă a ei pentru a-i forja (uni) laolaltă 
într-o sinceră prietenie pe acei oameni care altfel ar rămâne străini unii altora. “  (Din 
constituţia francmasonică a lui James Anderson, 1723) 

„Ceea ce se întâmplă cu fiecare societate secretă este faptul că cei care nu aparțin 
acesteia, au impresia că ascunşi după perdea bănuiesc din ce în ce mai multe, decât 
se întâmplă în realitate şi presupun a fi sute, ba chiar mii de oameni acolo unde nici 
măcar zece nu sunt.“ (Francmasonul Hajnóczy József în ultimul deceniu al secolului al 
XVIII-lea)

„Cred că îi dai prea mare importanță francmasoneriei din Franța decât i s-ar cu-
veni, nici pe departe nu are aceasta aici aşa o influență precum s-ar putea să aibă în 
alte părți ale Europei; căci toți participă în ea şi astfel toate lucrurile ies la iveală care 
se întâmplă în cercul ei. În ce ar consta aşadar acel pericol? Ar crea griji serioase dacă 
ar fi o societate politică entuziastă, dar guvernul, chiar dimpotrivă, nu o împiedică 
să se extindă şi astfel nu e mai mult decât e în realitate: o societatea distractivă, de 
binefacere. Mănâncă, țin discursuri, cântă, la care regele zice că cei care cântă şi beau 
nu sunt complotiști. Se implică în multe binefaceri, cresc copiii membrilor săraci sau 
decedați, dau fetele acestora în căsătorie. (…) Dealtfel, consider că se poate face bine 
şi fără ceremonii; dar în acestă privință fiecare să procedeze după bunul său plac, căci 
nu-i rău, dacă fac numai bine.”  (Din scrisoarea Mariei Antoinette, fiică a împărătesei 
Maria Tereza şi soţie a regelui Franţei Ludovic al XVI-lea către fratele său) 

Să discutăm, de ce a devenit caracteristic pentru organizațiile francmasonice secretomania, misticul? Ce rol poate să aibă 
secretomania şi misticul în succesele şi aprecierile la adresa francmasoneriei? Ce evenimente politice au putut avea vreo 

influență asupra aprecierii francmasonilor?  [ O ]

Să definim prin câte o noțiune 
ideile şi valorile morale men-

ționate în sursă! Să caracterizăm în 
baza sursei relația dintre religie şi 
francmasonerie! [ T ]

Despre ce specific al franc-
masonilor relatează sursa? 

Care este părerea lui Hajnóczy 
despre această societate? [ O ]

Să vedem, cine a fost fratele 
Mariei Antoinette! Să formu-

lăm, la ce chestiune dă răspuns 
regina în scrisoarea sa! Care a fost 
baza socială a francmasonilor, con-
form scrisorii? Cum a văzut regina 
rolul francmasonilor! Să tragem 
concluzia din conținutul scrisorii, 
cum se raporta puterea față de 
francmasonerie! Să analizăm viziu-
nea reginei asupra francmasoneri-
ei, asupra acțiunilor de binefacere 
şi asupra libertății omului! [ C ]
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SISTEMUL POLITICII DE ECHILIBRU  Deja în secolul al 
XVI-lea (Liga de la Cognac) dar mai cu seamă la sfârşi-
tul secolului al XVII-lea (alianța antifranceză) se obser-
vă coalizarea statelor împotriva dinastiilor care tind să 
îşi instituie hegemonia asupra Europei. Aceste alianțe 
şi-au „reconsiderat” relațiile lor anterioare, ba chiar şi 
conflictele de natură religioasă (de exemplu, Războiul 
de Treizeci de Ani). Până în secolul al XVIII-lea politica 
de echilibru este conştientizată din ce în ce mai mult, 
caracterizând în primul rând eforturile diplomației en-
gleze. Menținerea politicii de echilibru, adică sprijinirea 
statelor care se aflau în conflict cu cel mai puternic stat 
a asigurat pentru englezi avantajul ca în timp ce state-
le “continentului” erau ocupate cu rivalitățile dintre ele, 
statul “insular” Anglia a putut trece pe locul întâi în 
privința politicii coloniale. 

Această politică poate fi urmărită şi în războaiele se-
colului al XVIII-lea. După ce în Războiul Spaniol de Suc-
cesiune de la începutul secolului Franța şi-a irosit toate 
puterile, iar în acelaşi timp în războiul nordic Rusia s-a 
întărit, politica engleză s-a reorientat în altă direcție. În 
războiul de succesiune austriac izbucnit între Prusia 
şi Austria (1740-1748) pentru stăpânirea Sileziei Anglia 
i-a sprijinit pe Habsburgi împotriva pruşilor susținuți de 
francezi. Dar în Războiul de Şapte Ani (1756-1763) au 
fost deja de partea pruşilor fiindcă Rusia ce prinsese pu-
teri, a susținut Austria. 

IMPERIUL BRITANIC CONSTITUŢIONAL  În Anglia (din 
1707, de la unirea cu Scoția, Marea Britanie) “revoluția 
glorioasă” (Istorie 10, pag. 175) a făcut posibil crearea 
monarhiei constituționale. Legile au fost adoptate de 
către parlamentul ales în baza votului cenzitar şi au in-
trat în vigoare după semnarea lor de către rege. Primul 
ministru (prim-ministrul) adică, șeful puterii executive 
care aplică legile, numit de către rege şi care s-a ocupat 
de afacerile statului împreună cu miniştrii săi, răspundea 
de activitatea sa în fața parlamentului (guvern respon-
sabil). În decursul acestui secol s-a instituit şi practica de 
a alege prim-ministrul. Regele l-a numit pe reprezentan-
tul grupului politic cel mai puternic, adică al partidului 
majoritar. În Anglia, în baza antecedentelor din secolul 
al XVII-lea au luat naştere două formațiuni politice: tory, 
reprezentând mai ales moşierii mijlocii şi whig, reprezen-
tând în mare parte financiarii, întreprinzătorii industriali. 

DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A IMPERIULUI ROMANO- 
GERMAN  După Pacea Westfalică care a încheiat Războ-
iul de Treizeci de Ani Imperiul Romano-German a deve-
nit un conglomerat de foarte multe state mici şi câteva 
state independente (suverane). (Cele mai mari au fost: 
Austria şi Bavaria catolice şi Prusia evanghelică.) Aceste 
state au emis monedă proprie şi au introdus un sistem 
vamal propriu, au desfăşurat o politică independentă 
şi au creat centre de putere asemănătoare celui de la 
Versailles întreținând şi o armată regulară după mode-
lul francez. Pentru acoperirea costurilor sale au experi-
mentat cu reforme mercantiliste, iar apoi cu reforme 

iluministe  În statele mai mici aceste măsuri n-au făcut 
altceva decât să supună populația la plata unor impozite 
din ce în ce mai mari, împiedicând dezvoltarea economi-
ei germane. În ciuda acestui fapt, în anii de pace ai seco-
lului al XVIII-lea a pornit o lentă dezvoltare economică 
în spațiul german (răspândirea manufacturilor). 

Reformele au avut însă un succes izbitor în Prusia  
Domnitorii absolutiști ai Prusiei, bazându-se pe armată 
– şi în mare parte după ce şi-au mărit puterea militară 
– au pus în aplicare largi reforme de inspirație ilumi-
nistă  Cu metode milităreşti dar eficiente a dezvoltat în-
vățământul. Nobilimea a trebuit să plătească impozite, 
la începutul secolului al XIX-lea a fost desființată iobăgia 
(în schimbul unei părți a pământurilor sale), agricultura 
precum şi dezvoltarea industrială a primit un sprijin se-
rios. Reformele au atins apogeul în timpul regelui Fre-
deric al II-lea (cel Mare, 1740-1786) socotit domnitorul 
model pentru absolutismul luminat (de ex. interzicerea 
supliciului). Dezvoltarea țării a făcut posiblă întreținerea 
uneia dintre cele mai puternice armate, iar domnitorii 
Prusiei au alipit noi şi noi teritorii de Prusia  Cele mai 
multe achiziții teritoriale se leagă de numele lui Frederic 
al II-lea (de ex. Silezia, în timpul Războiului de Şapte Ani, 
Posen/Poznan în timpul primei împărțiri a Poloniei). Su-
prafața țării s-a dublat. Datorită războaielor încununate 
de succes şi dezvoltării economice Prusia s-a ridicat în 
rândul țărilor considerate mari puteri  

Pe lângă Prusia cuprinsă de avântul afirmării, cel care 
a determinat raportul de forțe german a fost Imperiul 
Habsburgic care şi-a păstrat în continuare poziția de 
mare putere. După ce habsburgii i-au alungat pe turci 
din Ungaria, centrul imperiului lor s-a mutat în Bazi-
nul Dunării  (Acest fapt nu a fost influențat de achizi-
ționarea unor teritorii în urma Războiului Spaniol de 
Succesiune în sudul şi vestul Europei.) Până la începutul 
secolului al XVIII—lea domnitorii habsburgi au consoli-
dat absolutismul în aşa-numitele provincii ereditare, iar 
în Ungaria au reuşit să îşi întărească autoritatea prin păs-
trarea sistemului stărilor. Cu toate acestea, în războiul 
declanşat pentru obținerea Sileziei (Războiul Austriac 
de Succesiune  şi cel de Șapte Ani) au rămas în inferiori-
tate față de Prusia pornită pe drumul modernizării. În 
vederea întăririi imperiului Maria Tereza (1740-1780), iar 
apoi Iosif al II-lea au introdus reforme iluministe  Aces-
tea au avut efecte pozitive, dar imperiul multinațional 
nu a putut fi uniformizat.   

 
EXPANSIUNEA RUSIEI   Ţarii au dispus de putere nelimi-
tată fără restricția vreunei legi sau a unor instituții astfel 
că în Rusia nu putem vorbi despre absolutism, ci despre 
o putere despotică  Ţarina Ecaterina a II-a (cea Mare) 
(1762-1796) asemenea lui Petru I a încercat introducerea 
unor reforme cu caracter iluminist (noi şcoli, întemeie-
rea unor oraşe, dezvoltarea comerțului). Însă cel mai im-
portant obiectiv al ei a fost continuarea expansiunii 
Imperiului Rus  Una dintre țintele expansiunii ruseşti 
a devenit Polonia care din cauza drepturilor mult prea 
largi ale stărilor (de exemplu, liberum veto) a devenit din 

2  Secolul politicii de echilibru
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ce în ce mai instabilă. La început, politica țaristă sprijinind 
unele familii aristocratice din grupările stărilor a adâncit 
contradicții interne care au măcinat forța de rezistență a 
țării.  După aceea, în mod fățarnic, țarul despotic s-a afi -
şat ca „apărător” al libertăților nobiliare împotriva cercu-
rilor reformatoare dornice de a stopa anarhia. Ecaterina, 
încheind alianță cu regele Prusiei Frederic al II-lea a 
considerat în 1772 că a sosit momentul împărțirii Po-
loniei  În împărțeală – pentru a menține echilibrul de 
forțe – s-a implicat şi Austria smulgându-şi propria pra-
dă (Galiția). Cu această ocazie rămăsese însă încă un mic 
teritoriu, nominal independent, dar ca o Polonie afl ată 
sub infl uența rusească din care în 1793 au fost desprinse 

noi teritorii. În fi nal, cele trei puteri absolutiste în 1795 
şi-au împărțit între ele întreg teritoriul Poloniei. 

Ecaterina a continuat extinderea şi spre sud în de-
trimentul Imperiului Otoman afl at în declin. Ruşii au 
dus la început războaie în alianță cu Austria şi au obținut 
şi o parte importantă a Hanatului Crimeii. Însă Austria 
nu a fost capabilă să obțină teritorii în Balcani. Ba chiar 
şi-a dat seama că expansiunea unei Rusii puternice îi va 
fi  defavorabilă în peninsulă şi a ieşit din război, ba chiar 
a sprijinit în mod indirect Poarta. Astfel, după cucerirea 
litoralului nordic al Mării Negre (1774) expansiunea 
rusească a încetinit în această direcție. 

Arhivă

SISTEMUL POLITICII 
DE ECHILIBRU  

Sistemul politicii de echilibru 

Să adunăm la un loc în baza 
hărții relații durabile de ali-

anță! Să facem un tabel cum s-au 
schimbat aliații şi inamicii Impe-
riului Habsburgic în războaiele se-
colului al XVIII-lea! Să stabilim, ce 
fel de logică poate fi observată în 
apariția sistemelor de alianță!  [ T ]

IMPERIUL BRITANIC 
CONSTITUŢIONAL    

„(…) Conform constituției noastre nu avem nici un ministru principal, ci întot-
deauna va trebui să existe mai mulți miniştri principali sau funcționari de stat. Fiecare 
dintre aceşti funcționari de stat îşi are domeniul său de activitate şi nici unul nu are 
dreptul de a se amesteca în afacerile de stat aparținând portofoliului celuilalt. Dar pre-
cum prea bine se ştie că acest ministru [Robert Walpole, care între 1721-1742 a fost 
prim-ministru] după ce şi-a extins înfluența personală asupra tuturor oficiilor statului, 
a trecut în subordinea sa nu doar afacerile publice, ci i-a schimbat pe toți funcționarii 
de stat care nu s-au supus măsurilor sale, chiar şi în acele chestiuni care aparțineau de 
domeniul lor. În acest fel, a abuzat de bunăvoința coroanei şi şi-a atras în subordinea 
sa dispoziția asupra rangurilor, apanajelor, titlurilor şi a eşarfelor ordinelor precum şi 
cea asupra promovării sau înaintării în rang civil, militar sau bisericesc.”  (Din cuvânta-
rea parlamentară a deputatului opoziţiei Samuel Sandy, 1741) 

„Autoritatea poporului şi suveranitatea populară, contract social, independență 
parlamentară şi putere parlamentară, libertate, rezistență, marginalizarea domnito-
rului, demiterea şi destituirea sa – în acele timpuri au fost toate noțiuni legate de 
whigii care în legătură cu acestea au presupus că sunt neadecvate şi incompatibile 
cu spiritul tory.   

      Drept divin, ereditar şi inalienabil (de neînstrăinat), moştenire directă, supune-
re pasivă, dreptul suveran, interdicția rezistenței, robie, veto parlamentar şi uneori şi 
papistaş  - în ochii multora au fost noțiuni legate de tory şi în mod similar au fost de 
neimaginat, incompatibile pentru spiritul whig.”  (Politicianul tory Bolingbroke: Diser-
taţie asupra partidelor, 1734) 

Să facem un scurt rezumat 
din cuvântarea deputatului! 

Din ce punct de vedere atacă el 
acest fenomen? Apariția cărei in-
stituții a regimului constituțional 
modern poate fi identificată în 
această critică? Să explicăm, de ce 
a fost nevoie de această instituție!  
[ O ]

Care sunt cele două partide 
marcante ale politicii britani-

ce? Să prezentăm caracteristicile 
lor! Să stabilim deosebirea dintre 
cele două partide! Oare putem în 
baza sursei să tragem concluzii re-
feritoare la mediul social şi la origi-
nea acestor partide?  [ O ]
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Funcţionarea monarhiei constituţionale în Anglia secolului XVIII

Să stabilim, prin ce culori indică desenul grafic diferitele ra-
muri ale puterii? Să analizăm relația dintre diferitele ramuri 

ale puterii! Cum funcționează puterea executivă? Să trecem în re-
vistă drepturile regelui! Să prezentăm avantajele şi dezavantajele 
sistemului electoral!  [ O ]

Pictură de epocă prezentând principalele trăsături ale alegerilor engleze

Să adunăm în baza imaginii principalele trăsături ale alege-
rilor! Care ar putea fi cauzele fenomenului prezentat în ima-

gine?  [ O ]

DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A IMPERIU-
LUI ROMANO-GERMAN   

„Statul prusian sub Frederic Wilhem I s-a schimbat cu to-
tul; noul rege a desființat curtea luxoasă iar pensiile mari 
le-a redus cu mult și mulți care până atunci dețineau tră-

sură, acum umblau pe jos încât a început să se spună: regele le-a redat şchiopilor picioa-
rele. În timpul lui Frederic I Berlin a fost Atena nordului, iar în cel al lui Frederic Wilhelm a 
devenit Sparta nordului. Sistemul de guvernare a fost cu totul militar. Regele a mărit cu 
mult efectivul armatei şi pentru că în primul entuziasm al strădaniilor sale au fost încorpo-
rați cu forța şi meşteşugari, (…) mulți au emigrat ceea ce a cauzat în revers mare pagubă 
industriei. Regele a rezolvat rapid problema (…) interzicând cu strictețe exportul lânei; în 
1714 a înființat un depozit din care industriaşii mai săraci au primit lână al cărei preț apoi 
l-au echivalat prin munca depusă. Postavul a găsit uşor clienți siguri în armată, pentru care 
îmbrăcămintea a fost anual înnoită. Postavul a ajuns să fie transportat şi peste hotare; (…) 
comercianții prusieni au trasportat postavul şi pentru trupele ruseşti. Berlinul a devenit 
depozitul lui Marte. Toate produsele de care armata a avut nevoie, au fost produse aici iar 
produsele de echipament militar prusiene au fost căutate în întreaga Germanie. În Berlin 
au fost construite mori pentru praful de puşcă, în Spandau ateliere de confecționat săbii, în 
Postdam fabrici de armament, iar în Neustad fabrică metalurgică şi una de prelucrat piei.”  
(Din memoriile lui Frederic al II-lea)

Să trecem în revistă caracte-
risticile politicii lui Frederic I!  

Să stabilim în ce măsură putem 
considera iluministă domnia lui 
Frederic Wilhem I! Ce consecințe 
a avut această politică pentru Pru-
sia? Ce imagine ne descrie autorul 
despre domnia tatălui său?  [ T ]
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Imperiul Romano-German în secolul al XVIII-lea 

Să caracterizăm în baza hărții Imperiul Romano-German 
din secolul XVIII! Să comparăm cele două state principa-

le ale imperiului având în vedere teritoriile stăpânite în afara 
imperiului! Să comparăm situația lor în interiorul imperiului! 
Să evaluăm poziționarea geografică a capitalelor lor! Privind 
harta ce alte schimbări putem constata în afară de cele teri-
toriale?  [ T ]

Imagine alegorică despre îm-
părţirea Poloniei

Să-i numim pe 
cei trei domni-

tori prezenți în ima-
gine! Ce sugerează 
imaginea? Să evalu-
ăm argumentele! Să 
comparăm mesajul 
imaginii cu cel din 
sursă! [ T ] 

Caricatură engleză despre năzuinţele de politi-
că externă ale Ecaterinei a II-a (cea Mare) 

Cu ce o ispiteşte dracul pe 
țarină? De ce tocmai aceste 

teritorii sunt subiectele ispitei? Să 
facem o comparație între conținu-
tul caricaturii şi cel al hărții!  [ O ]

Expansiunea Rusiei

Să trecem în revistă principalele obiective ale politicii externe 
ruseşti!  Să caracterizăm raportul de interese dintre Rusia şi 

puterile vecine (Imperiul Otoman, Prusia, Austria)! Ce schimbări au 
intervenit de-a lungul secolului în raporturile dintre aceste state?  [ S ]
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Constantinopol

Varșovia
EXPANSIUNEA RUSIEI  

„După ce curtea imperială rusă, în conformitate cu 
propriile sale interese, s-a simțit nevoită să pună ca-

păt cu propriile puteri tulburărilor nesfârşite din Polonia, să împiedice distrugerea țării 
dar totodată să asigure pentru ea însăşi satisfacerea legitimă a drepturilor sale, a ajuns 
la înțelegere perfectă cu curtea imperială şi regală precum şi cu maiestatea sa regală a 
Prusiei că va obține  prin eforturi comune şi prin aplicarea unor reguli unitare realizarea 
acestor obiective atât de indispensabile ce decurg din vecinătatea țărilor lor.

       În baza acestei înțelegeri, aceste trei curți au adus la cunoştința națiunii poloneze că 
doresc atât de mult să întărească existența pe tărâm extern a Poloniei şi să consolideze 
țara conform intereselor vecinilor săi, astfel că intenția noastră este de a restabili liniștea 
şi pacea în Polonia printr-o procedură de comun acord, de a proteja constituția acestui 
stat şi libertatea națiunii sale.  

     În acelaşi timp, țarina tuturor ruşilor (…) neavând posibilitatea să se aştepte la dreptate 
din partea Poloniei fără ca interesele sale să fie ştirbite, a considerat necesar în această 
situație să îşi satisfacă țara şi poporul din care motiv a luat în stăpânire şi ca proprietate 
a sa pământurile şi moşiile mai jos menționate ale Republicii Poloneze (…)”  (Manifestul 
Ecaterinei a II-a, 1772) 

Exprimați printr-o frază ce mesaj transmite manifestul! 
Cum justifică țarina acest pas? Evaluați argumentele! Ce 

factori au influențat trasarea hotarului? La ce se referă aceasta?
[ T ]
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În secolul al XVIII-lea statele, mai cu seamă cele cu un regim absolutist luminat au depus un efort serios în vede-
rea dezvoltării economice şi a creşterii populației. Specific, pentru acea epocă a fost răspândirea, nu odată chiar cu 
forța, a unor noi metode, procedee, precum şi a unor specii noi de animale şi de plante. Acest lucru s-a întâmplat şi 
cu cartoful care conține de patru ori mai mulți carbohidrați decât grâul.cu cartoful care conține de patru ori mai mulți carbohidrați decât grâul.

„Deja în 26 martie iar apoi în anul în curs la 
3 martie v-am dat din nou sarcina să vă ocupați 
după cele mai bune cunoştințe ale voastre, din 
punctul de vedere al țării şi în mod special al 
sărăciei, de cultivarea cartofului ca să aduceți 
la cunoştința locuitorilor țării marele folos al 
acestuia şi să stimulați şi determinați să cultive 
această plantă hrănitoare. Însă, deoarece din 
rapoartele primite am înțeles că cei mai mulți 
oameni nu dispun de cunoştințele necesare 
privind cultivarea cartofului şi sub ce formă 
poate fi acesta întrebuințat în folosul tuturor 
dar mai cu seamă al oamenilor săraci, am în-
tocmit şi trimis spre tipărire instrucții cum tre-
buie cultivat şi eficient valorificat cartoful. Din 
acestea veți primi suficiente exemplare cu cea 
mai grațioasă poruncă, să tipăriți pentru fieca-
re moşie şi comună câte două exemplare. (…)

     Cu toate că mulți oameni de stare mate-
rială inferioară nu au pământ dar fiindcă pen-
tru supraviețuirea lor este folositoare această 
plantă, trebuie dată şi lor dispoziția, ca pe lân-
gă casa lor şi în grădina lor, oriunde va fi un pic 
de loc, să cultive cartoful atât de folositor. Au 
posibilitatea ca în orele lor libere să îngrijească 
plantele din apropierea casei astfel încât vor 
avea mari beneficii de pe urma lor. 

      Dealtfel, nu e voie să rămâneți doar la 
prezentarea instrucțiunilor. Cu ajutorul jandar-
milor şi a altor funcționari districtuali să verificați la începutul lunii mai dacă cultivarea se petrece cu sârguință iar cu ocazia 
controalelor voastre să vă convingeți şi voi înşivă dacă toți îşi desfășoară activitatea corespunzător”.  (Ordonanţa lui Frederic 
al II-lea către regiunea Breslau, 1757)

Să discutăm, de ce au făcut statele din acea epocă eforturi pentru dezvoltarea economică? Să arătăm cu ajutorul hărții care 
a fost rolul statului în răspândirea cartofului! Ce s-a sperat de la adoptarea culturii cartofului? Ce efect a avut cartoful asupra 

agriculturii şi a dezvoltării alimentației populației?  [ O ]

Frederic al II-lea verifică recoltatul 
cartofilor      

De ce a fost impor-
tant cartoful pen-

tru Frederic? De ce a fost 
imortalizată scena într-o 
pictură?  [ T ]

Răspândirea cartofului în Europa

Ce factori au influențat direcția de răspâdire a cartofului? Cum se expli-
că rapiditatea procesului? Ce alte plante la fel de importante au sosit 

din America?( [ O ]
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ECONOMIE ŞI SOCIETATE ÎN TRANSFORMARE  În se-
colul al XVIII-lea economia franceză s-a dezvoltat într-un 
ritm din ce în ce mai accelerat. Populația a crescut de la 
22 de milioane la 26-28 de milioane. S-a creat un sistem 
bancar, s-au răspândit manufacturile, mai ales în tradi-
ționala industrie de lux precum şi în minerit şi industria 
metalurgică aflate în modernizare. Dezvoltarea economi-
că s-a resimțit cel mai puternic în Paris, metropola ce atin-
sese deja un milion de locuitori. 

Majoritatea membrilor societății trăiau însă în provin-
cie între vechile structuri ale societății feudale, dar din ce 
în ce mai mulți s-au implicat în afaceri şi au devenit bur-
ghezi pe când alții au devenit muncitori salariați în oraşe.

Marea burghezie şi-a mărit mereu averea prin arenda-
re şi împrumuturi de stat devenind mai bogată chiar decât 
aristocrația. Ba mai mult, în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea şi domeniile latifundiare (mari domenii de pă-
mânt) au ajuns în mâna burgheziei. Şi burghezia mijlocie 
s-a întărit. Însă cea mai mare parte a industriei franceze 
a continuat să aibă un caracter de industrie mică astfel 
că ponderea micii burghezii care putea cu greu să țină 
pasul cu ritmul de dezvoltare a rămas destul de mare. Nu-
mărul salariaților angajați în uzine a crescut rapid ceea 
ce însă a însemnat de fapt o creştere a sărăcimii oraşelor. 

Aristocrația care s-a aflat în vârful societății nobiliare 
a dispus de moşii întinse. Dar din cauza cheltuielilor enor-
me de la curte mulți dintre aristocrați au putut trăi doar 
din rente asigurate de rege (vezi Istorie 10 pag.181). O 
bună parte dintre ei au constituit corpul de ofițeri ai ar-
matei plătiți bine. Unii şi-au mărit veniturile prin moder-
nizarea moşiilor lor. Marea parte a nobilimii din provin-
cie a dispus de venituri modeste. Cei mai mulți nu s-au 
priceput dar nici n-au vrut din cauza tradițiilor („Noblețea 
obligă”) să se implice în viața economică.    

Grupul intermediar cu particularitățile sale a fost 
nobilimea de robă. Ei au fost burghezi care şi-au cumpă-
rat funcții şi prin aceasta şi titlu nobiliar pe care l-au putut 
păstra până la sfârşitul vieții lor. Însă rangul nobiliar a pu-
tut fi moştenit de către urmaşi pe diferite căi (de exemplu, 
prin cumpărare). 

Cea mai mare parte a locuitorilor țării au constitu-
it-o țăranii. În Franța, în această perioadă deja nu mai 
exista iobăgia în sensul ei clasic. Ţăranii, în schimbul fo-
losirii pământului, au fost datori să plătească chirie sau 
în unele cazuri să livreze produse stăpânului pământului 
(nobil sau burghez). Pătura mai subțire a țăranilor care s-a 
implicat în producția de marfă (mai ales în preajma ora-
şelor mai mari) s-a îmbogățit pe când marea majoritate 
a țăranilor cu greu şi-a dus traiul zilnic şi şi-a putut plăti 
impozitele de stat din ce în ce mai mari.

FALIMENTUL DE STAT   Absolutismul francez nu a reuşit 
nici în timpul domniei lui Ludovic al XVI-lea (1774-1793) 
să iasă din criza financiară permanentă  Cheltuielile 
(armata, întreținerea curții, plata indemnizațiilor) nu au 
fost corelate cu veniturile pentru că acest lucru ar fi lezat 
interesele grupurilor privilegiate. Nu au putut creşte nici 
veniturile căci țărănimea era şi aşa supraimpozitată, iar 

impozitarea nobilimii şi a bisericii s-a lovit de opoziția ce-
lor de la curtea regală. 

Curtea nu a renunțat la politica externă menită să mă-
rească prestigiul dinastiei. Astfel, ea a sprijinit coloniile 
nord-americane ridicate la luptă împotriva Angliei. Im-
plicarea sa în Războiul de Independență din America 
(lecția 9) a adâncit şi mai mult criza financiară  

Ludovic al XVI-lea a numit un bancar (Necker) ca să 
rezolve problemele financiare. Însă nici bancarul n-a pu-
tut face altceva decât predecesorii săi (a încercat să facă 
economii) în urma cărora a fost înlăturat. Aceeaşi soartă 
au avut şi ceilalți politicieni promovați în fruntea finanțe-
lor de către stări. Prăbuşirea regimului a putut fi amânată 
doar datorită noilor împrumuturi. Astfel, ca urmare a mă-
surilor de reformă datoria de stat a continuat să creas-
că, iar stările au atacat guvernul din ce în ce mai virulent.

MIŞCAREA STĂRILOR  Domnitorul, în vederea rezolvării 
crizei financiare, a convocat Adunarea Potentaților la care 
a putut participa doar aristocrația. Însă şi acest organ 
s-a împotrivit solicitând convocarea stărilor (1787) în 
schimbul colaborării. Printre cei care au cerut schimbări 
s-a aflat şi prințul de Orleans (rudă cu regele) marchizul La 
Fayette  [lafaiet] (eroul Războiului American de Indepen-
dență) precum şi marchizul Mirabeau [mirabo] care s-au 
bucurat de simpatia opiniei publice, ba chiar și a unei im-
portante părți a aparatului de stat. În mai multe provincii 
au avut loc mişcări în favoarea respectării drepturilor stări-
lor cu participarea burgheziei şi a nobilimii. Ofițerii arma-
tei au refuzat să ordone deschiderea focului împotriva ne-
mulțumiților. Statul a ajuns în faliment financiar (nu s-au 
mai putut plăti dobânzile şi armata). Neputincios în fața 
păturii conducătoare a mişcării cu o susținere socială 
din ce în ce mai mare, Ludovic al XVI-lea a convocat în 
mai 1789 adunarea stărilor. 

DESCHIDEREA ADUNĂRII STĂRILOR  În momentul 
convocării stărilor absolutismul era mult slăbit. Spiritul 
Iluminismului afectase cea mai mare parte a păturii con-
ducătoare. Prestigiul bisericii care a fost sprijinul ideolo-
gic al puterii absolute fusese grav afectat. În acelaşi timp, 
necesitatea constituționalității în baza dreptului natural a 
devenit pentru contemporani din ce în ce mai evidentă. 
Prestigiul casei regale a fost mult afectat din cauza cheltu-
ielilor considerabile de la curtea luxoasă a regelui pe care 
opinia publică şi-o imagina mult mai mare decât era în 
realitate. Antipatia maselor față de guvern a fost sporită 
şi de către ura acestora față de regina „străină” austriacă, 
Marie Antoinette  [mari antuanet]. 

În acelaşi timp, statul ajuns în faliment a trebuit să se 
confrunte şi cu o criză economică în desfăşurare şi cu 
efectele unor ani consecutivi cu recolte slabe. Ţărăni-
mea şi sărăcimea oraşelor  deja suferea de foamete. 

Alegerea deputaților în adunarea stărilor a activizat 
populația din punct de vedere politic. La alegeri au fost 
întocmite cu miile aşa-numitele caiete de doleanțe. În 
acestea, fiecare categorie şi-a formulat doleanțele. Nobi-
limea cu o gândire tradițională şi-a dorit o monarhie cu 

3  Reforme eşuate şi revoluție în Franța 
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participarea stărilor, nobilimea întreprinzătoare şi-a dorit 
o monarhie constituțională şi egalitatea în drepturi, iar ță-
rănimea şi-a dorit scăderea impozitelor.

În interiorul forțelor reprezentate de stări potrivnice 
absolutismului în scurt timp s-a produs o ruptură punân-
du-se întrebarea, cum să se întrunească stările. Marea par-
te a nobilimii şi clerul înalt a insistat pentru respectarea 
tradiției: deputații celor trei stări (clerul-nobilimea-starea 
a treia) să se întrunească separat şi să voteze în funcție de 
stare la fel precum în secolul al XVII-lea. Însă burghezia, 
nobilimea întreprinzătoare şi preoțimea inferioară a 
intenționat să îşi mărească infl uența în adunarea stă-
rilor  Dorința lor era ca şi starea a treia să trimită tot 
atâți deputați ca şi celelalte două stări, iar stările să 
voteze împreună  Conducerea statului – dovedindu-şi 
incapacitatea – a luat o hotărâre contradictorie. A dublat 
numărul celor din starea a treia, dar a păstrat votul în 
funcție de fi ecare stare în parte. 

În luna mai 1789 la Versailles s-a întrunit adunarea 
stărilor, dar din cauza discuțiilor îndelungate privind or-
dinea consfătuirilor, munca esențială nici nu începuse. 
Deoarece, în virtutea regulilor electorale preoțimea a fost 
reprezentată mai ales de preoținea de jos, şi aceasta, în 
majoritatea ei, a sprijinit burghezia. Reprezentanții stării 
a treia au declarat că ei sunt reprezentanții națiunii şi au 
transformat adunarea stărilor în Adunare Constituan-
tă (17 iunie). 

Domnitorul a hotărât ca pentru clarifi carea situației să 
participe personal la adunare. Pentru pregătirea acestui 
moment sala a fost temporar închisă. În atmosfera din ce 
în ce mai tensionată reprezentanții celei de-a treia stări 
au interpretat închiderea sălii ca pe un refuz. Mutându-se 

în Sala jocului cu mingea (terenul de sport acoperit al pa-
latului de la Versailles) au declarat că adunarea nu se 
dizolvă până nu va fi  adoptată o nouă constituție (Ju-
rământul din Sala jocului cu mingea). Mai târziu, şi nobi-
limea devotată constituționalității condusă de marchizul 
La Fayette a aderat la Adunarea Constituantă.

IZBUCNIREA REVOLUŢIEI  Domnitorul şi-a mărit efecti-
vul de trupe din jurul Parisului. Acest lucru a creat panică 
printre mulțimea de orăşeni. Susținătorii burgheziei mici 
şi mijlocii – jurnalişti, avocați, etc. , care au început să facă 
politică  - au transformat frica parizienilor în agresiune 
contra domnitorului. Masele au început fervent să se în-
armeze pentru a se apăra împotriva armatei. La 14 iulie 
1789, căutând arme, mulțimea s-a deplasat la Bastilia, 
o fortăreață medievală folosită şi pe post de închisoare. 
Garnizoana formată din doar câțiva apărători a inițiat tra-
tative cu masele când deodată s-a declanşat un foc de 
armă. Din acel moment masele au luat cu asalt fortărea-
ța. Apărătorii au fost măcelăriți, capetele lor au fost înfi pte 
în vârfuri de lance. Din ce în ce mai multe trupe armate 
s-au alăturat mulțimii. Burghezia, în contextul prăbuşirii 
vechiului regim a ales un nou primar după care, pentru 
a proteja bunurile şi ordinea publică, a fost creată garda 
națională. În fruntea celei din urmă a fost ales La Fayette. 

Ludovic al XVI-lea, sub presiunea evenimentelor, a ce-
dat şi şi-a retras trupele. Domnitorul s-a deplasat la Paris 
recunoscând noua putere şi conducătorii ei. Simbolic, 
i s-a prins în piept noul simbol național, cocarda tricoloră. 
Revoluția a învins. Mulți dintre contemporani au crezut că 
transformarea s-a încheiat – dar ea abia atunci începea.  

Arhivă

Ponderea proprietăţilor funciare în Franţa în a două jumătate a secolului XVIII

Să sortăm diferitele pături sociale în funcție de proporția domeniilor 
funciare pe care le dețin! Ce schimbare putem observa față de structura 

feudală tradițională? Ce factori se ascund în spatele acestui fenomen?  [ O ]

Transformarea structurii populaţiei şi societăţii franceze

Să prezentăm, cum a evoluat numărul populați-
ei în Franța secolului XVIII! Să comparăm această 

evoluție cu cea a Parisului! Ce schimbări pot fi sesizate 
în privința structurii sociale față de relațiile tipic feuda-
le! Ce procese au cauzat schimbarea? [ O ] 

ECONOMIE ȘI SOCIETATE 
ÎN TRANSFORMARE
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Evoluţia datoriei de stat şi a cheltuielilor în 
Franţa 

Să adunăm la un loc cele mai 
mari cifre ale rubricii pentru 

cheltuieli! Care factori au contri-
buit la creşterea datoriei de stat? 
Cum s-ar fi putut reduce datoria 
de stat? Să evaluăm aceste mo-
dalități în funcție de ce conflicte  
le-ar fi cauzat! Să analizăm legătura 
dintre datoria de stat şi venituri! [ T ]

Portul Marseille (Marsilia) în a doua jumătate a secolului XVIII

Să arătăm cu ajutorul hărții din atlasul istoric ce indică faptul că Marsilia a fost unul dintre cele mai importante porturi ale 
Franței! Ce efecte a avut acest fapt asupra colonizărilor franceze? [ T ] 

FALIMENTUL DE STAT  
„Unele parohii plătesc foarte puțin [impozit] pe când altele 
sunt supuse unor poveri inechitabile încât chiar se poate 

spune: ajung să fie sărăcite, locuitorii lor cad pradă mizeriei. Oamenii aceştia sunt goi 
ca şi viermii, negri ca şi sarazinii, trăindu-şi zilele la limita înfometării cu cea mai slabă 
hrană.”  (Raport al autorităţilor, 1742)   

Cum caracterizează raportul impozitarea țăranilor? Să arătăm care sunt cauzele aces-
tui fenomen?  [ T ]

„(…)Un regat care este alcătuit din provincii cu adunări ale stărilor, din provincii 
fără adunări ale stărilor şi provincii  guvernate amestecat, în care granițe interne îi 
separă pe supuşii aceluiaşi domnitor, în care unele teritorii sunt complet scutite de 
acele poveri a căror greutate este purtată de alții, în care clasa cea mai bogată plă-
teşte cel mai mic impozit, în care privilegiile împiedică orice echitate, în care este 
imposibilă guvernarea consecventă şi voința comună, acel regat nu poate fi decât 
un regat imperfect în care se permanentizează abuzurile şi în care este imposibilă o 
guvernare bună. (...)”   (Calonne: Rezumatul proiectului de redresare a situaţiei finaciare, 
august, 1786)

Să prezentăm, ce probleme constată Calonne, comisarul împuternicit cu redresarea 
situației financiare a statului francez! Care este după părerea lui,motivul principal al 

problemelor? Ce soluție sugerează el? [ T ]
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