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SPANIA

Confedera]ia
german\

Uzin\ metalurgic\ din
Marea Britanie,
utilizând procedeul
Bessemer de producere
a o]elului

Europa `ntre absolutism
[i liberalism

Libertatea c\l\uzind
poporul,
pictur\ de Eugene
Delacroix

Stat [i na]iune

Marea Mediteran\

`n a doua jum\tate
a secolului al XIX-lea

Secolul al XIX-lea a fost numit „secolul revolu]iilor” pentru c\, prin ac]iunea revolu]iilor agrar\, industrial\, din transporturi [i comunica]ii, precum [i a celor social-politice, Europa [i lumea `ntreag\ [i-au
`nnoit structura [i aspectul. Progresele [tiin]ei [i ale tehnicii au f\cut ca, `n industrie, „era” c\rbunelui [i
a fierului s\ fie urmat\ de cea a petrolului [i a o]elului.
Vechea ordine social\ `ntemeiat\ pe privilegii a fost treptat `nlocuit\ prin alte categorii, ordonate dup\
un nou criteriu: averea.
Transform\rile `nnoitoare produse de capitalism s-au extins `n toate ]\rile Europei [i, prin expansiunea colonial\ a marilor state, au cuprins [i celelalte continente. ~n cadrul pie]ei mondiale, contactele [i
rela]iile dintre popoare [i civiliza]ii s-au l\rgit [i diversificat.
Regimurile politice absolutiste au fost `nlocuite treptat de regimuri liberale care au permis o mai mare
participare a cet\]enilor la via]a public\ local\ [i central\, au dezvoltat spiritul civic [i sentimentul
responsabilit\]ii fa]\ de comunitate.
~mpotriva opresiunii exercitate de regimurile absolutiste s-au afirmat valorile [i sentimentele
na]ionale, care au justificat lupta popoarelor oprimate pentru libertate [i pentru dreptul de a-[i crea state
na]ionale.
Concuren]a specific\ societ\]ilor capitaliste a determinat [i evolu]ia rela]iilor dintre marile state, ale
c\ror interese opuse, confruntându-se pe tot globul, au dus la declan[area Primului r\zboi mondial.
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IMPORTAN}A ISTORIC| A REVOLU}IEI FRANCEZE {I A PERIOADEI NAPOLEONIENE

~n prima jum\tate a secolului al XIX-lea, situa]ia politic\ a evoluat pe
`ntreg continentul european sub influen]a Revolu]iei franceze [i a Imperiului
napoleonian.
Pân\ la Revolu]ia francez\, Europa era dominat\ de monarhii absolutiste, adic\ de regimuri `n care `ntreaga putere politic\ era de]inut\ de
rege, potrivit dreptului divin. Era o societate bazat\ pe privilegiul nobiliar al
na[terii. Numai nobilii aveau acces la func]iile `nalte din administra]ie [i
armat\ [i erau scuti]i de plata impozitelor.
Revolu]ia a transformat fundamental aceast\ stare de lucruri. Ea a afirmat principiul suveranit\]ii na]ionale, ceea ce `nsemna c\ puterea politic\
o de]inea na]iunea, regele fiind numai un reprezentant al ei. De asemenea,
suveranul urma s\ fie r\spunz\tor `n fa]a Adun\rii Na]ionale - forul legislativ care exprima suveranitatea na]ional\ - [i nu `n fa]a lui Dumnezeu. Mai
târziu, a fost proclamat\ republica.
Revolu]ia a abolit privilegiile, societatea devenind o comunitate de indivizi egali `n fa]a legii. Au fost desfiin]ate privilegiile feudale [i iob\gia. Au
fost proclamate o serie de drepturi [i libert\]i: dreptul de a se opune despotismului, dreptul la proprietate privat\, libertatea persoanei, a con[tiin]ei, a
presei, toate conducând la o schimbare a condi]iei individului care, din
supus al regelui, a devenit cet\]ean liber al statului ().
~ntr-un interval de mai bine de un deceniu (1789-1799), Revolu]ia s-a confruntat cu numeroase situa]ii dificile. ~n aceste condi]ii, la 18 brumar anul VIII
(9 noiembrie 1799), `n urma unei lovituri de stat, Napoleon Bonaparte s-a
proclamat prim-consul al Fran]ei. ~n 1802, `n urma unui referendum, a devenit prim-consul pe via]\, iar la 2 decembrie 1804 a fost `ncoronat `mp\rat
(). Napoleon a asigurat stabilitatea () de care avea nevoie societatea
francez\, prin revenirea la monarhia ereditar\ [i crearea unei noi nobilimi.
Totodat\, `n vremea Imperiului s-a `ncheiat vânzarea p\mântului
nobililor emigra]i, c\tre noii proprietari burghezi sau ]\rani.
Codul Civil (), adoptat `n 1802, institu]ionaliza noile principii de organizare a vie]ii sociale, pe baza individualismului burghez [i a egalit\]ii
cet\]enilor `n fa]a legii. A fost abolit, de pild\, dreptul de primogenitur\, un
drept de esen]\ feudal\, `nlocuit cu egalitatea succesorilor la `mp\r]irea
mo[tenirii. Codul Civil a devenit simbolul epocii revolu]ionare [i una dintre
principalele ]inte ale atacurilor contrarevolu]ionare. Armatele franceze au
r\spândit ideile revolu]ionare `n mai toate ]\rile unde au ajuns. {i nu numai
ideile, ci [i reglement\rile: `n spa]iul german a fost desfiin]at\ iob\gia, iar
Coduri Civile dup\ model francez au fost adoptate `n mai multe ]\ri ().
~n concluzie, se poate spune c\ Revolu]ia a proclamat, iar Imperiul a
consolidat principiile de organizare social\ a Europei contemporane. ~ntregul secol al XIX-lea a fost o lupt\, `n cadrul fiec\rei societ\]i, `n favoarea
sau `mpotriva acestor principii.

 C\r]i de joc din timpul
Revolu]iei franceze care
simbolizau noile principii
de organizare a societ\]ii.
Ce semnifica apari]ia
acestor c\r]i de joc `n via]a
cotidian\?
 „Constitu]ia e fondat\ pe
adev\ratele principii ale
guvern\rii reprezentative, pe
drepturile sacre ale propriet\]ii, egalit\]ii [i libert\]ii.
Puterile pe care le instituie
vor fi pu-ternice [i stabile,
cum trebuie s\ fie pentru a
garanta drepturile cet\]enilor [i interesele statului.
Cet\]eni, revolu]ia este fixat\ pe principiile care au
`nceput-o. Ea s-a sfâr[it.”
(Proclama]ia primului consul, din 15 decembrie 1799)
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PROBLEME GLOBALE ALE OMENIRII

Re]eaua de raporturi economice care a acoperit `ntreaga planet\ [i
impactul mondial al celor mai multe evenimente sau crize din diferitele ei
zone (difuzate rapid prin mass-media), precum [i ampla dezvoltare a liniilor
aeriene care au redus considerabil timpul necesar str\baterii marilor distan]e au f\cut ca P\mântul, figurat vorbind, din cauza unei interdependen]e
generalizate, s\ devin\ un „sat global“.
Probleme de cea mai mare `nsemn\tate pentru viitorul omenirii nu mai
pot fi rezolvate de c\tre un singur stat sau de c\tre un grup de state, ci
reclam\ solu]ii globale, adic\ la scara `ntregii planete. G\sirea acestor
solu]ii implic\ participarea tuturor statelor, precum [i stricta lor aplicare de
c\tre to]i membrii comunit\]ii interna]ionale.
Cele mai importante probleme globale ce `[i a[teapt\ rezolvarea `n mileniul III sunt: asigurarea `n continuare a progresului tehnologic, des\vâr[irea societ\]ii informa]ionale (), folosirea ra]ional\ a resurselor planetei noastre (), protec]ia mediului `nconjur\tor (prin mijloace ecologice ), combaterea efectului de ser\ (schimbarea climei prin `nc\lzire) prin protec]ia stratului de ozon (), prevenirea lipsei de ap\, atât de necesar\ pentru agricultur\, lupta `mpotriva maladiei SIDA (Sindromul Imunodeficitar
Dobândit - , ), eradicarea traficului [i consumului de droguri (). Sporul
popula]iei, ne`nso]it de utilizarea judicioas\ a resurselor de hran\ ale globului, poate crea mari disfunc]ionalit\]i, cu urm\ri dintre cele mai grave
asupra dezvolt\rii somatice [i psihice a popula]iilor din regiunile defavorizate, cei mai lovi]i fiind copiii. ~nc\lzirea atmosferei este `nso]it\ de
secet\ [i de extinderea de[erturilor, ceea ce are drept urmare reducerea
suprafe]elor cultivabile [i implicit a resurselor alimentare.
Virusul HIV nu numai c\ `mboln\ve[te ireversibil, cel pu]in deocamdat\,
pe cei care l-au contractat, dar afecteaz\ grav raporturile intime dintre
oameni [i creeaz\ o stare de anxietate (nelini[te) colectiv\.
Pentru solu]ionarea problemelor globale este necesar\ elaborarea unor
strategii de durat\, `ntemeiate pe colaborarea guvernelor, a organiza]iilor
non-guvernamentale (ONG) [i, `n general, a societ\]ii civile. Un rol important revine Bisericii () [i organiza]iilor religioase care exercit\ o mare influen]\ asupra credincio[ilor lor [i `i pot, astfel, determina s\ ia parte la
ac]iunile `ndreptate spre solu]ionarea problemelor globale.
Este evident c\ pentru rezolvarea unor probleme ca acelea referitoare la
protec]ia mediului, a protec]iei stratului de ozon, descoperirea tratamentului maladiei SIDA etc. este necesar\ mobilizarea `ntregului poten]ial
[tiin]ific `n vederea elabor\rii unor noi tehnologii, medicamente etc. {tiin]a
devine astfel o component\ esen]ial\ a efortului comunit\]ii interna]ionale
de a asigura resursele de hran\ [i bun\starea membrilor ei. Cei mai valoro[i reprezentan]i ai [tiin]elor [i culturii, precum [i personalit\]ile sau
organiza]iile care contribuie decisiv la eliminarea crizelor [i focarelor beligene sunt distinse cu Premiile Nobel (create de chimistul suedez Alfred
Nobel, inventator al dinamitei, [i acordate anual, din 1901) pentru mari realiz\ri `n domeniile fizicii, chimiei, medicinii, economiei (creat `n 1969), literaturii [i instaur\rii p\cii ().
Solu]ionarea `n mileniul III a problemelor globale, enun]ate mai sus, nu
este posibil\ f\r\ preg\tirea solid\ [i responsabil\ a tinerilor de ast\zi.

 Un copil din zona Cernob`l
la controlul sanitar de verificare a radioactivit\]ii.
Accidentul de la Cernob`l a
fost cel mai mare dezastru
nuclear de dup\ r\zboi.
 „Distrugerea p\durilor planetei se accelereaz\ mereu,
iar de[erturile se extind f\r\
`ncetare. Eroziunea solului
submineaz\ nu numai produc]ia agricol\, dar [i mijloacele de a-[i câ[tiga existen]a a milioane de persoane,
`n timp ce dispari]ia treptat\ a
speciilor de plante [i animale
diminueaz\ rapid mo[tenirea
noastr\ biologic\. Pentru prima dat\ `n istorie, noi modific\m chiar [i structura atmosferei terestre, distrugând stratul de ozon care ne protejeaz\
de radia]iile ultra-violete, [i
provoc\m acumularea «gazelor de ser\» care duc la
`nc\lzirea climei P\mântului.”
(Lester Brown, Starea lumii,
1989)

 „Pu]ine tragedii din istoria
umanit\]ii au captat aten]ia
`n asemenea m\sur\ ca
SIDA. Nici o boal\, trecut\
sau prezent\, nu a generat o
reac]ie interna]ional\ egal\
cu mobilizarea permanent\ a
Organiza]iei Mondiale a
S\n\t\]ii (OMS) pentru combaterea SIDA. Din câte se
[tie pân\ acum, nici o maladie nu a trezit mai mult\
nelini[te, nu a adus mai
multe prejudicii celor afecta]i,
nu a stârnit atâtea dezbateri
pe teme morale, etice [i
juridice, [i nici o alta nu a
obligat cu mai mult\ t\rie
societatea s\ ia `n discu]ie
probleme care, altfel, sunt
ignorate cu mult\ u[u-rin]\:
abuzul de stupefiante, sexualitatea [i condi]ia p\turii
s\race a societ\]ii.”
(Lori Heise, Starea lumii,
1989)

VOCABULAR

 Tragedia unei mame: copilul s\u este infectat
cu virusul HIV.

Document
 Papa Ioan Paul al II-lea, una dintre personalit\]ile emblematice ale
epocii noastre care a implicat
Biserica Catolic\ `n toate marile
probleme ale lumii contemporane,
de la afirmarea valorilor cre[tine [i
a celor democratice la problemele
demografiei.

 Administra]ie public\: ansamblul institu]iilor de stat
care gospod\resc ]ara.
 Beligen: generator de
r\zboi.
 Gestiune economic\: administrarea unei `ntreprinderi;
conducerea unei activit\]i de
produc]ie sau de schimb.
 Internet: sistem de re]ele
de calculatoare - conectate
`ntre ele - care `nlesne[te circuitul informa]iei `n `ntreaga
lume.
 Somatic: care ]ine de corpul uman.
 Tranzac]ie: `n]elegere,
acord.

 Societatea viitorului va avea ca valoare fundamental\ informa]ia, iar computerul va asigura
transferul ei rapid [i eficient. Practic, calculatoarele interfereaz\ - `nc\ de pe acum - toate
domeniile care compun civiliza]ia noastr\ (economic, social, cultural etc.). Exemplific\m cu o
scurt\ list\ de domenii `n care calculatorul are un
rol esen]ial: produc]ia asistat\ de calculator,
robo]i industriali [i inteligen]\ artificial\, gestiune
economic\ [i administra]ie public\, tranzac]ii
financiare [i bursiere, comer]ul electronic
(vânz\ri [i publicitate prin Internet), telecomunica]ii, c\r]i pe compact disc [i Internet,
tehnoredactare computerizat\ (manualul pe care
`l ave]i `n fa]\ a fost realizat pe calculator).
 Ravagiile foametei
lovesc
mai
ales
tinerele genera]ii.

AUTOEVALUARE
 Nelson Mandela (stânga),
pre[edintele Africii de Sud, [i
predecesorul s\u, Frederick
de Clerk, laurea]i ai Premiului
Nobel pentru pace.

1. Ce sunt premiile Nobel?
2. Care sunt marile probleme de rezolvat ale mileniului III?
3. Ce rol revine tinerilor `n
aceast\ direc]ie?

 Autorit\]ile columbiene duc o campanie de distrugere a planta]iilor de
mac folosite la fabricarea drogurilor.
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Cuvânt explicat la vocabular
(de culoare ro[ie)

Notare alfabetic\ [i titlu
(trimiterile la
literele
respective se
reg\sesc `n
textul lec]iei
care include
studii de caz)

S T U D I U de C A Z
A

A. LEXANDER

GRAHAM BELL

~ncerc\rile de a ob]ine sunete care s\ reproduc\ vocea uman\ erau mai vechi.
Ele formau preocuparea simultan\ a mai multor savan]i. Cei care au reu[it, independent unul de altul, s\ realizeze un aparat care transmitea vocea - telefonul au fost americanii Alexander Graham Bell (1847-1922) [i Gray, `n 1876. A. G.
Bell a fost profesor la o [coal\ special\ de surdo-mu]i, fapt care i-a stimulat
interesul pentru cercet\ri privind fiziologia auzului. Rezultatul `ntrep\trunderii dintre acustic\ [i biologie a fost inventarea telefonului. Prioritatea inven]iei lui Bell a
fost recunoscut\ `n urma unui proces la Curtea Suprem\ de Justi]ie a SUA. De
„- Vino aici, Watson, am
la distan]\ `ns\, vocea nu se auzea decât foarte slab. Acustica se confrunta cu
nevoie de tine!“ au fost primele
probleme tehnice dificile, ce trebuiau dep\[ite pentru redarea cât mai fidel\ a
cuvinte rostite la telefon.
glasului omenesc [i a sunetelor muzicale. Compania Bell, produc\toare de telefoane, a cerut lui Edison s\ perfec]ioneze aparatul [i a cump\rat microfonul realizat de acesta.

L

Vocabular Autoevaluare
(se g\sesc la sfâr[itul fiec\rei lec]ii)

 PAGIN| DUBL| - LEC}IE DE SINTEZ| {I FI{| DE EVALUARE

 PAGIN| STUDIU DE CAZ
Studiu de caz
op]ional (la
decizia [colii),
text `nclinat,
verde

P

B. OUIS ASTEUR
La absolvirea {colii Normale Superioare, Louis
Pasteur (1822-1895) [i-a luat diploma `n chimie. Chimia
l-a condus c\tre biologie.
De la studiul cristalelor a trecut la cel al fermenta]iei,
considerat\ pân\ atunci un fenomen pur chimic. El a
demonstrat c\ fermenta]ia era determinat\ de organisme vii - microbi - care se `nmul]eau `ntr-un mediu
prielnic. Ca remediu `mpotriva acestui proces a propus
`nc\lzirea alimentelor la temperaturi care distrugeau
microbii, procedeu numit pasteurizare. El a fost aplicat
vinului, laptelui, berii.
La cererea guvernului, a studiat bolile infec]ioase,
reu[ind s\ izoleze microbii care le produceau [i s\-i cultive artificial. Aceste culturi au fost supuse unei temperaturi ridicate, ob]inând microbi mor]i sau atenua]i. Din ei
a preparat vaccinuri care, inoculate organismului, preveneau `mboln\virea acestuia. {i-a concentrat apoi cercet\rile
asupra turb\rii, boal\ care producea anual mii de victime. Dup\ ani de
experien]e pe animale, `n 1885, a inoculat vaccinul unui copil mu[cat
de un câine turbat, salvându-l.Fecunde sub aspect teoretic,
descoperirile lui Pasteur au fost binef\c\toare sub aspect social. ~n
1881, prin subscrip]ie interna]ional\, la Paris a fost fondat Institutul
Pasteur pentru studiul bolilor infec]ioase.Pasteurizarea s-a aplicat pretutindeni `n lume. Vaccinurile au comb\tut eficient turbarea [i holera.
~n chirurgie, gravele complica]ii ap\rute dup\ opera]ii au fost evitate
prin folosirea dezinfectantelor care distrugeau microbii. Societatea a
`nceput o lupt\ ra]ional\ `mpotriva bolilor, `mpiedicând prin m\suri
igienice riguroase extinderea epidemiilor.

Text de sintez\
(pentru lec]iile
obligatorii, litere
drepte, negre;
pentru lec]iile
op]ionale, litere
`nclinate, verzi)

EUROPA {I LUMEA EXTRAEUROPEAN|
~N EPOCA MODERN|

Anul
1870
1880
1890
1900

Germania
13
13
14
16

Anglia
32
28
22
18

Fran]a
10
9
8
7

Studiu de caz obligatoriu (apar]inând curriculum-ului nucleu), text cu litere `nclinate, negre

SUA
23
28
31
31

RECITI}I LEC}IILE DE LA PAGINILE 8-49 {I:

Lumea arhaic\ [i cea
modern\ se `ntâlneau `n
China.

Biserica s-a preocupat de
problemele sociale ale
muncitorilor - acordarea
repaosului duminical -,
pentru a-i scoate de sub
influen]a spiritual\
[i
politic\ a socialismului
marxist ateu. Astfel s-au
pus
bazele
cre[tindemocra]iei.

O]el\riile Thomas din Germania.

1. Folosi]i reperele cronologice de la paginile 8-49 pentru a
ordona cronologic:
a - Congresul de la Viena;
- `nceputul luptei de eliberare a coloniilor spaniole din America
de Sud;
- revolu]ia condus\ de Tudor Vladimirescu.
b - unificarea Italiei;
- unificarea Germaniei;
- unirea Principatelor.
c - Congresul de la Berlin;
- alian]a celor trei `mp\ra]i;
- proclamarea României regat.
2. C\uta]i informa]ii despre urm\toarele personalit\]i:
- Franz Joseph
- Ludovic Filip
- Abraham Lincoln
- Simon Bolivar
- James Watt
- Giuseppe Verdi
- Otto von Bismarck
- Alfred Krupp
- Marie Curie
3. Ordona]i informa]iile pe care le-a]i g\sit, indicând:
- epoca `n care a tr\it;
- ]ara `n care a tr\it;
- cine a fost;
- cu ce alte personalit\]i a fost contemporan;
- `n cazul conduc\torilor de state, ce regim politic au ilustrat.
4. Analiza]i tabelul din pagina 50 [i preciza]i:
- Care era prima putere economic\ a lumii?
- Pe ce loc se situa Germania, din punct de vedere economic?
- Care ]ar\ a `nregistrat cre[terea economic\ cea mai dinamic\?

Scufundarea „Titanicului“.
Vaporul era considerat un
simbol al for]ei civiliza]iei
europene.
„Speran]a medie de via]\
a crescut mult pe parcursul secolului al XIX-lea. ~n
1801 era de 30 de ani. ~n
1850 este de 38 de ani
pentru b\rba]i [i 41 pentru
femei; `n 1913, ajunge la
48 de ani pentru b\rba]i [i
la 52 de ani pentru femei.“
(Anne
Martin-Fugier,
Istoria vie]ii private)

50
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Rusia
4
3
3
6

Procesul industrializ\rii intensive a fost `nso]it de:
 Muta]ii tehnice - determinate de prima revolu]ie industrial\ (ma[ina cu
aburi) [i a doua revolu]ie industrial\ (o]el, c\rbune [i electricitate);
 Muta]ii sociale - mecanizarea ca [i extinderea pie]ei au fost `nso]ite de
cre[terea num\rului de lucr\tori salaria]i, de exodul rural [i de emigrare. Rela]iile
sociale s-au transformat la rândul lor prin dezvoltarea mi[c\rii muncitore[ti,
crearea sindicatelor, apari]ia legisla]iei muncii. S-a transformat [i modul de via]\
prin urbanizare, modificarea condi]iilor de munc\ [i a rela]iilor sociale.
 Muta]ii economice - au sporit dimensiunile `ntreprinderilor, s-au constituit
mari trusturi, cu rol important `n competi]ia mondial\. S-a intensificat exportul de
capital spre lumea extraeuropean\. Cre[terea productivit\]ii a fost `nso]it\ de
adâncirea diviziunii muncii [i de folosirea benzilor de montaj.
 Transform\rile economice s-au realizat pe fondul unei anumite stabilit\]i
politice. ~n occidentul european existau `n general regimuri liberale `n care erau
recunoscute drepturile [i libert\]ile individuale [i func]iona un sistem constitu]ional parlamentar `ntemeiat pe separarea puterilor. Rolul cel mai important `n
stat `l de]ineau reprezentan]ii marii burghezii, datorit\ sistemului de vot censitar.
~n centrul [i r\s\ritul Europei, `n Rusia, Germania, Austro-Ungaria, existau
regimuri cu tendin]e conservatoare `n cadrul c\rora monarhii aveau largi prerogative, iar parlamentele, un rol secundar. Preponderen]a politic\ o de]ineau marii
proprietari funciari. ~n SUA exista un regim democratic.
 Rela]iile interna]ionale au fost marcate de constituirea a dou\ mari alian]e
politico-militare. Opozi]ia dintre ele a fost agravat\ de expansiunea colonial\,
consecin]\ a superiorit\]ii civiliza]iei europene, necesit\]ii asigur\rii exporturilor
marilor state [i impunerii prestigiului lor `n lume. S-a `ncheiat `mp\r]irea teritoriilor Africii [i Asiei `n colonii [i zone de influen]\, dar au ap\rut aproape imediat
[i noi tendin]e de re`mp\r]ire a acestora. ~n afara Europei „pactul colonial“ impus
de metropole a creat premisele subdezvolt\rii. Economia de planta]ie bazat\ pe
monocultur\, necesar\ industriei europene, a `nlocuit agricultura de subzisten]\.

Joseph Meister, `n vârst\ de 9 ani, a fost primul copil vaccinat de
Pasteur, care i-a f\cut dou\sprezece injec]ii cu vaccinul `mpotriva
turb\rii. Astfel, copilul a fost salvat.
~nainte de aceast\ dat\ (6-16 iulie 1885) se murea de turbare.
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LEC}IE ez\

Secolul al XIX-lea a provocat ample schimb\ri economice [i sociale.
Cre[terea rapid\ a produc]iei a caracterizat toate ]\rile industrializate [i, `ntr-o
mai mic\ m\sur\, lumea extraeuropean\.
Paralel, ierarhia puterilor mondiale s-a modificat. ~n cadrul ]\rilor industrializate, Marea Britanie, unde a avut loc prima revolu]ie industrial\, [i-a pierdut `ntâietatea. SUA, Germania, Japonia, cu o dezvoltare mai târzie, au dep\[it-o.
Contribu]ia marilor puteri la produc]ia industrial\ mondial\ (`n procente):

1. Ce consecin]e sociale au avut descoperirile lui Pasteur?
2. Ce semnifica]ie avea `nfiin]area Institutului Pasteur?

Ilustra]ie referitoare la studiul de
caz respectiv

Ilustra]ie [i
comentariu

Document

Ma[ini agricole engleze.
„Brevetat `n 1841, noul procedeu (fotografic) beneficiaz\, `n urm\torii ani, de o
serie de `mbun\t\]iri tehnice.
Pentru prima dat\, devine
posibil pentru majoritatea
popula]iei s\ aib\ reprezentarea str\mo[ilor disp\ru]i [i
a rudelor sau p\rin]ilor necunoscu]i. Tinere]ea p\rin]ilor
sau a bunicilor, de care te
«izbe[ti» zilnic, devine astfel
perceptibil\“
(Alain Corbin, Istoria vie]ii private)

5. „Imperiul, am spus-o mereu, este o chestiune de stomac. Pentru a evita un
r\zboi civil, trebuie s\ deveni]i imperiali[ti.“
(Cecil Rhodes, declara]ie din 1895, dup\ o `ntrunire a [omerilor care cereau
„pâine, pâine, pâine“.)
a - numi]i cauzele imperialismului colonial la care se referea;
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Sarcini de lucru `n cadrul lec]iei de
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S ecolul al XIX-lea a fost numit „secolul revolu]iilor” pentru c\, prin ac]iunea revolu]iilor agrar\,
industrial\, din transporturi [i comunica]ii, precum [i a celor social-politice, Europa [i lumea `ntreag\
[i-au `nnoit structura [i aspectul. Progresele [tiin]ei [i ale tehnicii au f\cut ca, `n industrie, „era”
c\rbunelui [i a fierului s\ fie urmat\ de cea a petrolului [i a o]elului.
Vechea ordine social\ `ntemeiat\ pe privilegii a fost treptat `nlocuit\ prin alte categorii, ordonate
dup\ un nou criteriu: averea.
Transform\rile `nnoitoare produse de capitalism s-au extins `n toate ]\rile Europei [i, prin expansiunea colonial\ a marilor state, au cuprins [i celelalte continente. ~n cadrul pie]ei mondiale, contactele [i
rela]iile dintre popoare [i civiliza]ii s-au l\rgit [i diversificat.
Regimurile politice absolutiste au fost `nlocuite treptat de regimuri liberale care au permis o mai
mare participare a cet\]enilor la via]a public\ local\ [i central\, au dezvoltat spiritul civic [i sentimentul
responsabilit\]ii fa]\ de comunitate.
~mpotriva opresiunii exercitate de regimurile absolutiste s-au afirmat valorile [i sentimentele
na]ionale, care au justificat lupta popoarelor oprimate pentru libertate [i pentru dreptul de a-[i crea state
na]ionale.
Concuren]a specific\ societ\]ilor capitaliste a determinat [i evolu]ia rela]iilor dintre marile state, ale
c\ror interese opuse, confruntându-se pe tot globul, au dus la declan[area primului r\zboi mondial.

M O D E R N |
Lumea la `nceputul
secolului al XIX-lea

Napoleon Bonaparte

Revolu]ia agrar\ [i
revolu]ia industrial\

Uzin\ metalurgic\ din
Marea Britanie,
utilizând procedeul
Bessemer de producere
a o]elului

Europa `ntre absolutism
[i liberalism

„Libertatea c\l\uzind poporul“,
pictur\ de Eugene Delacroix

Stat [i na]iune
`n a doua jum\tate
a secolului al XIX-lea

Napoleon al III-lea

Civiliza]ia
la r\scruce de secole

Primul r\zboi mondial

Expozi]ia universal\
din anul 1889,
de la Paris

Tran[ee de pe frontul de
Vest, `n timpul primului
r\zboi mondial

L UMEA LA ~NCEPUTUL

1789 − 1815

SECOLULUI AL XIX-LEA

1. IMPORTAN}A ISTORIC| A REVOLU}IEI FRANCEZE {I A PERIOADEI NAPOLEONIENE
~n prima jum\tate a secolului al XIX-lea, situa]ia politic\ a evoluat pe
`ntreg continentul european sub influen]a Revolu]iei franceze [i a Imperiului
napoleonian.
Pân\ la Revolu]ia francez\, Europa era dominat\ de monarhii absolutiste, adic\ de regimuri `n care `ntreaga putere politic\ era de]inut\ de
rege, potrivit dreptului divin. Era o societate bazat\ pe privilegiul nobiliar al
na[terii. Numai nobilii aveau acces la func]iile `nalte din administra]ie [i
armat\ [i erau scuti]i de plata impozitelor.
Revolu]ia a transformat fundamental aceast\ stare de lucruri. Ea a afirmat principiul suveranit\]ii na]ionale, ceea ce `nsemna c\ puterea politic\
o de]inea na]iunea, regele fiind numai un reprezentant al ei. De asemenea,
suveranul urma s\ fie r\spunz\tor `n fa]a Adun\rii Na]ionale - forul legislativ care exprima suveranitatea na]ional\ - [i nu `n fa]a lui Dumnezeu. Mai
târziu, a fost proclamat\ republica.
Revolu]ia a abolit privilegiile, societatea devenind o comunitate de indivizi egali `n fa]a legii. Au fost desfiin]ate privilegiile feudale [i iob\gia. Au
fost proclamate o serie de drepturi [i libert\]i: dreptul de a se opune despotismului, dreptul la proprietate privat\, libertatea persoanei, a con[tiin]ei, a
presei, toate conducând la o schimbare a condi]iei individului care, din
supus al regelui, a devenit cet\]ean liber al statului ().
~ntr-un interval de mai bine de un deceniu (1789-1799), Revolu]ia s-a
confruntat cu numeroase situa]ii dificile. ~n aceste condi]ii, la 18 brumar anul
VIII (9 noiembrie 1799), `n urma unei lovituri de stat, Napoleon Bonaparte
s-a proclamat prim-consul al Fran]ei. ~n 1802, `n urma unui referendum,
a devenit prim-consul pe via]\, iar la 2 decembrie 1804 a fost `ncoronat `mp\rat (). Napoleon a asigurat stabilitatea () de care avea nevoie societatea francez\, prin revenirea la monarhia ereditar\ [i crearea unei noi nobilimi.
Totodat\, `n vremea Imperiului s-a `ncheiat vânzarea p\mântului
nobililor emigra]i, c\tre noii proprietari burghezi sau ]\rani.
Codul Civil (), votat `n 1804, institu]ionaliza noile principii de organizare a vie]ii sociale, pe baza individualismului burghez [i a egalit\]ii `n fa]a
legii. A fost abolit dreptul de primogenitur\, `nlocuit cu egalitatea succesorilor la `mp\r]irea mo[tenirii. Codul Civil a devenit simbolul epocii revolu]ionare [i una dintre principalele ]inte ale atacurilor contrarevolu]ionare.
Armatele franceze au r\spândit ideile revolu]ionare `n mai toate ]\rile
unde au ajuns. {i nu numai ideile, ci [i reglement\rile: `n spa]iul german a
fost desfiin]at\ iob\gia, iar Coduri Civile dup\ model francez au fost adoptate `n mai multe ]\ri ().
~n concluzie, se poate spune c\ Revolu]ia a proclamat, iar Imperiul a
consolidat principiile actuale de organizare social\ a Europei. ~ntregul secol
al XIX-lea a fost o lupt\, `n cadrul fiec\rei societ\]i, `n favoarea sau `mpotriva acestor principii.
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 C\r]i de joc din timpul Revolu]iei franceze care simbolizau
noile principii de organizare a
societ\]ii.
Ce semnifica apari]ia acestor
c\r]i de joc `n via]a cotidian\?

 „Constitu]ia e fondat\ pe
adev\ratele principii ale guvern\rii reprezentative, pe
drepturile sacre ale propriet\]ii, egalit\]ii [i libert\]ii. Puterile pe care le instituie vor fi
puternice [i stabile, cum trebuie s\ fie pentru a garanta
drepturile cet\]enilor [i interesele statului.
Cet\]eni, revolu]ia este fixat\ pe principiile care au
`nceput-o. Ea s-a sfâr[it.”
(Proclama]ia prim-consulului, din 15 decembrie 1799)

 Codul Civil:
„Art. 544. Proprietatea este
dreptul de a folosi [i dispune
de un lucru `n chipul cel mai
absolut, cu condi]ia s\ nu i se
dea o `ntrebuin]are oprit\ de
legi sau de regulamente.
Art. 545. Nimeni nu poate fi
constrâns s\ o cedeze decât
numai pentru cauz\ de utilitate public\ [i `n schimbul unei
juste [i prealabile desp\gubiri.
Art. II34. Conven]iile legal
`ncheiate au putere de lege
pentru cei care le-au `ncheiat.
Ele nu pot fi revocate decât
prin consim]\mântul mutual ...
Ele trebuie executate cu bun\
credin]\.
Art. II84. Patronul se crede
pe cuvânt pentru câtimea
salariului, pentru plata salariului pe anul trecut [i pentru
conturile date pe anul `n curs.”
(Codul Napoleon)
1. Ce principii revolu]ionare
consacrau articolele 544, 545
[i II34?
2. Ce principiu era `nc\lcat
prin articolul II84?

 Napoleon [i mare[alii s\i pe câmpul de lupt\.
Ce raporturi `ntre `mp\rat [i apropia]ii s\i v\ sugereaz\ imaginea?

VOCABULAR

 Cod Civil: ansamblu de
norme juridice care reglementeaz\ raporturile sociale civile
dintre indivizi (contracte, obliga]ii, mo[teniri etc.).
 Drept de primogenitur\:
drept feudal `n virtutea c\ruia,
la moartea tat\lui, fiul n\scut
primul mo[tenea `ntreaga
avere.
 Drept divin: norm\ care afirma puterea absolut\ a regelui
`n virtutea calit\]ii sale de
reprezentant al lui Dumnezeu
pe p\mânt.

AUTOEVALUARE
1. ~n ce condi]ii a ajuns
Napoleon Bonaparte la putere?
2. Ce principii ale Revolu]iei
a p\strat Imperiul napoleonian?
3. Prin ce s-a schimbat situa]ia politic\ a individului `n
urma Revolu]iei?

 IMPERIUL FRANCEZ ~N ANUL 1811
Fran]a

Teritoriile `n care s-a aplicat Codul Napoleon

Numi]i trei state `n care s-a aplicat Codul Napoleon.
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2. IDEOLOGII, REGIMURI POLITICE {I SENTIMENTUL NA}IONAL
Secolul al XIX-lea a fost marcat de polemica dintre curentele politice
liberal, democratic [i contrarevolu]ionar.
Liberalismul sus]inea c\ to]i oamenii sunt egali `n drepturi [i liberi s\
gândeasc\ [i s\ fac\ orice, atât timp cât faptele lor nu afectau persoana
altcuiva. De aici au rezultat dou\ concluzii politice. Prima: dac\ to]i oamenii
sunt egali `n drepturi, atunci to]i trebuie s\ participe `n mod egal la via]a
politic\; aceasta `nsemna un regim democratic, bazat pe votul universal (), `n care puterea legislativ\ s\ fie exercitat\ de un parlament reprezentant al na]iunii, iar cea executiv\ de un guvern - responsabil `n fa]a
parlamentului. A doua concluzie: dac\ to]i oamenii sunt liberi, atunci to]i trebuie s\ se bucure, f\r\ restric]ii, de drepturile [i libert\]ile individuale fundamentale: dreptul de a se `mpotrivi conducerii despotice, dreptul la proprietate privat\, libertatea persoanei, a exprim\rii, a scrisului etc. Astfel, liberalismul a `mbinat democra]ia - care privea regimul politic, [i libertatea care privea persoana.
~n practic\, `ns\, democra]ia [i libertatea nu au mers mereu `mpreun\.
Napoleon, de exemplu, pe baza democratic\ a unor plebiscite, a instaurat
regimul s\u absolutist care a limitat libertatea. Poporul a aprobat politica
autoritar\ a lui Napoleon. Din acest motiv, `n prima jum\tate a secolului
al XIX-lea, mai mul]i gânditori liberali - francezul Benjamin Constant, de
pild\ (, ) - au manifestat ne`ncredere `n popor [i au renun]at la revendic\rile democratice. Mai mult decât democra]ia i-a preocupat libertatea.
Pentru a evita instaurarea unor noi regimuri autoritare, sprijinite de
popor prin votul universal, cum a fost cel al lui Napoleon, ace[ti gânditori au
sus]inut votul censitar (vot pe baza censului) care permitea accesul `n via]a
politic\ numai persoanelor cu avere. De asemenea, trebuia men]inut\
monarhia, iar parlamentul trebuia s\ fie bicameral, cu o camer\ superioar\
rezervat\ nobilimii care s\ modereze tendin]ele `nnoitoare ale deputa]ilor
burghezi. Regimul era unul monarhic-constitu]ional [i oligarhic, dar asigura
exercitarea libert\]ilor individuale.
Liberalismul s-a manifestat ca un curent de centru. El a avut o variant\
radical\, democratic\ - care accentua ideea egalit\]ii politice, sus]inea votul
universal (pentru b\rba]i) [i instaurarea republicii - `n tradi]ia liberalismului
din vremea Revolu]iei franceze.
~n opozi]ie cu liberalii s-au situat contrarevolu]ionarii (). Ace[tia refuzau orice compromis cu principiile [i institu]iile afirmate de revolu]ie [i se
pronun]au pentru un regim monarhic absolutist, sus]inut de nobilime [i de
Biseric\. Ei comb\teau atât republica, cât [i monarhia constitu]ional\.
O personalitate reprezentativ\ pentru acest curent de gândire a fost francezul Joseph de Maistre (, ).
~n func]ie de curentele politice definite mai sus, se pot preciza [i tipurile
de regimuri politice existente la `nceputul secolului al XIX-lea.
La acea dat\, Statele Unite ale Americii ofereau modelul democra]iei.
Alegerile se f\ceau prin vot universal, f\r\ s\ existe condi]ii de avere
pentru a putea alege sau a fi ales. Puterea legislativ\ era de]inut\ de
Congres (), alc\tuit din Senat [i Camera Reprezentan]ilor, iar cea executiv\ de pre[edinte, ales prin vot universal ( ).
~n Elve]ia, regimul politic s-a apropiat mai mult de democra]ia american\.
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 Benjamin Constant.
 „Când se recunoa[te principiul suveranit\]ii poporului,
adic\ suprema]ia voin]ei generale asupra oric\rei voin]e
particulare, este necesar s\
se `n]eleag\ bine natura acestui principiu, [i s\ i se determine corect `ntinderea /.../.
~ntr-o societate fondat\ pe
suveranitatea poporului este
sigur c\ nici unui individ, nici
unei clase nu-i apar]ine dreptul de a-i supune pe ceilal]i
voin]ei sale particulare; dar
este fals c\ societatea `n `ntregime are asupra membrilor
o suveranitate f\r\ limite.”
(Benjamin Constant, Curs
de politic\ constitu]ional\)
Care era raportul dintre
societate `n ansamblu [i individ? Comenta]i.

 Joseph de Maistre.

 „Omul fiind, a[adar, `n mod
necesar asociat* [i `n mod
necesar guvernat, voin]a sa
nu conteaz\ `n stabilirea regimului; c\ci din moment ce
popoarele nu au posibilitatea
alegerii [i suveranitatea rezult\ direct din natura uman\,
suveranii nu mai depind de
gra]ia popoarelor; suveranitatea nu mai este rezultatul
voin]ei acestora, ci al societ\]ii `nse[i...
Nici un suveran f\r\ na]iune, nici o na]iune f\r\ suveran. Aceasta datoreaz\ mai
mult suveranului decât suveranul na]iunii; c\ci ea `i datoreaz\ existen]a social\ [i
toate bunurile care rezult\ din
ea...”
(Joseph de Maistre, Despre
Pap\)

*

„asociat”, `n cazul de fa]\, are

`n]elesul de membru al unei comunit\]i.

Care era raportul dintre suveran [i na]iune `n viziunea lui
Joseph de Maistre?

„~n Statele Unite, societatea
ac]ioneaz\ prin ea `ns\[i [i
asupra ei `nse[i. Nu exist\ putere decât `n\untrul ei... Poporul particip\ la alc\tuirea
legilor prin alegerea legiuitorilor [i la aplicarea lor prin
votarea agen]ilor puterii executive, `ncât se poate afirma
c\ el `nsu[i guverneaz\,
`ntr-atât este de slab\ [i
restrâns\ partea l\sat\ `n
seama administra]iei [i `n a[a
m\sur\ este administra]ia
con[tient\ de originea ei popular\ [i dispus\ s\ asculte
de puterea de la care eman\.
Poporul domne[te peste
lumea politic\ american\ ca
Dumnezeu peste univers.
Este cauza [i ]elul tuturor
lucrurilor; totul provine de la el
[i se `ntoarce la el.”

 Cabin\ de vot `n Anglia.

 Afi[ contrarevolu]ionar reprezentând caricatural
Republica.
Presa politic\ a fost folosit\ ca un mijloc de propagand\.

(Alexis de Tocqueville, Despre
democra]ie `n America)

1. Care era sursa puterii
politice `n Statele Unite?
2. Pe ce c\i se exercita suveranitatea poporului?

 Sediul Congresului SUA (construc]ie realizat\ `n 1793).
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Modelul statului liberal l-a oferit Marea Britanie, unde suveranitatea
apar]inea na]iunii, care o exercita prin intermediul Parlamentului, dar unde
aveau acces la via]a politic\ numai cei cu avere, pe baza votului censitar.
Parlamentul, forul legislativ al ]\rii, se compunea din Camera Lorzilor, cu
membri pe via]\ (func]ia fiind transmis\ ereditar), [i Camera Comunelor (), format\ din deputa]i ale[i. Executivul era reprezentat de un
Cabinet de mini[tri, desemna]i de Camera Comunelor dintre membrii s\i.
~n Fran]a, regimul politic s-a definit printr-un amestec de absolutism
monarhic [i liberalism. Charta (un fel de constitu]ie), acordat\ de rege `n
1814, stabilea c\ puterea era de]inut\ de monarh, `n virtutea dreptului
divin, numai c\ acesta nu o exercita singur, ci `mpreun\ cu un Parlament.
Parlamentul era alc\tuit din Camera Pairilor, compus\ din nobili numi]i de
rege, [i Camera Deputa]ilor, ai c\rei membri erau ale[i prin vot censitar.
~n majoritatea ]\rilor europene erau regimuri absolutiste, `n care
monarhii de]ineau singuri puterea, pe baza dreptului divin, sprijinindu-se pe
nobilime, armat\ [i administra]ie. A fost cazul statelor germane (mai ales al
Austriei [i Prusiei) [i al Rusiei ().
Imperiul otoman era un stat despotic oriental: sultanul concentra `ntreaga putere, de care dispunea aproape f\r\ nici o restric]ie.
China [i Japonia erau [i ele imperii. ~n China domnea dinastia manciurian\. Regimul se caracteriza, la `nceputul secolului al XIX-lea, prin centralism administrativ [i corup]ia func]ionarilor. ~n Japonia, de[i formal `mp\ratul era [eful statului, puterea era de]inut\ de un conduc\tor militar
([ogun), sprijinit de casta aristocratic\ a samurailor.
O dat\ cu Revolu]ia francez\, `n politic\ au ap\rut partidele. De[i nu
dispuneau `nc\ de o structur\ organizatoric\ riguroas\, partidele moderne
erau deja diferite fundamental de grup\rile care existaser\ `nainte, `nc\ din
antichitate: ele nu mai reprezentau interese personale sau de familie, ci
interese politico-sociale [i economice generale, pe baza unei anumite
ideologii.
~n Marea Britanie, de pild\, partidul tory (viitorul Partid Conservator)
sus]inea interesele aristocra]iei funciare, iar partidul whig (viitorul Partid
Liberal), pe cele ale burgheziei or\[ene[ti. ~n Statele Unite, Partidul
Democrat reprezenta `n mare m\sur\ interesele proprietarilor de planta]ii
din sud, iar Partidul Republican pe cele ale industria[ilor din nord. ~n
Fran]a, partidele au exprimat mai mult orient\ri politice decât interese economice: liberalii doreau o monarhie constitu]ional\, democra]ii o republic\,
iar contrarevolu]ionarii o monarhie absolutist\.
Revolu]ia a oferit exemplul na]iunii franceze luptând `mpotriva interven]iei str\ine. Apoi, st\pânirea napoleonian\ a determinat apari]ia sau
`nt\rirea sentimentului na]ional, ca urmare a efortului popoarelor de a se
elibera de sub ocupa]ia sau domina]ia francez\ ().
Ideea egalit\]ii `ntre indivizi a fost transpus\ la nivelul rela]iilor dintre
na]iuni, afirmându-se c\ nici o na]iune nu are dreptul s\ asupreasc\ o
alta (,,).
Na]ionalismul s-a manifestat nu doar `n politic\, ci [i `n cultur\, sub
forma romantismului literar [i istoric.
Toate acestea au f\cut ca despre secolul al XIX-lea s\ se poat\ vorbi
nu numai ca despre „secolul revolu]iilor“, ci [i ca despre un „secol al na]ionalit\]ilor“.
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 „Trebuie s\ anun] Maiest\]ii
Voastre despre entuziasmul
izbucnit `n Var[ovia la apari]ia
trupelor noastre. N-am v\zut
`n via]a mea un spirit na]ional
atât de puternic `ntrebuin]at.
Atunci când le-am transmis c\
Maiestatea Voastr\ va proclama independen]a Poloniei,
când va fi sigur de 40 000 de
oameni bine `narma]i, ei mi-au
replicat: «Noi vom da 100 000,
numai marele Napoleon s\ nu
ne abandoneze».”
(Mare[alul Murat c\tre
Napoleon, 1806)
De ce i-au primit polonezii
cu simpatie pe francezi?

 Copii de nobili polonezi ridica]i
pentru a fi deporta]i `n Rusia.
 „Suntem un popor numit din
vremuri imemoriale popor italian... `ncadrat `ntre grani]e
naturale... vorbind aceea[i
limb\... având acelea[i credin]e, acelea[i moravuri, acelea[i obiceiuri... mândri de cel
mai glorios trecut politic,
[tiin]ific, artistic care a fost
cunoscut `n istoria european\.
Nu avem drapel, nici un
nume politic, nici un rang printre na]iunile europene. Nu
avem o capital\ comun\, o
constitu]ie comun\, o pia]\
comun\. Suntem `mp\r]i]i `n
opt state. Unul dintre aceste
state... apar]ine Austriei; celelalte, unele prin leg\turi de
familie, toate prin sentimentul
sl\biciunii lor, sus]in orbe[te
influen]a acesteia.”
(Giuseppe Mazzini, Italia,
Austria [i Papa)
Care erau argumentele `n
favoarea unit\]ii Italiei? Dar
obstacolele?

 PRINCIPALELE
TIPURI DE REGIM POLITIC
~N ANUL 1815
democratic
liberal
liberal [i absolutist
absolutist

Preciza]i câte un stat pentru fiecare tip de regim politic indicat.

VOCABULAR

 Cens: impozit direct, `n
func]ie de care s-a acordat
dreptul de vot.
 Democra]ie: regim politic `n
care puterea este de]inut\ de
popor [i exercitat\ prin vot universal [i un sistem de drepturi
[i libert\]i.
 Ideologie: ansamblu de idei
[i principii politice, morale,
economice.
 Na]ionalism: gândire [i ac]iune care promova [i ap\ra
identitatea [i interesele unei
na]iuni, pe plan politic, economic sau cultural.

 Camera Comunelor.
La masa din centru st\teau mini[trii, iar
laturile erau ocupate, fiecare `n parte, de
c\tre reprezentan]ii câte unui partid.

AUTOEVALUARE
1. Ce loc rezerva liberalismul
individului `n via]a politic\?
2. Care a fost pozi]ia liberalismului fa]\ de democra]ie?
3. Enumera]i principalele
tipuri de regim politic. Ar\ta]i
ce deosebiri existau `ntre ele.
4. Defini]i partidul politic
modern.
5. De ce secolul al XIX-lea
poate fi considerat un „secol
al na]ionalit\]ilor”?

 „2 mai 1808“, pictur\ de Francisco Goya.
O reprezentare sugestiv\ a rezisten]ei spaniolilor `mpotriva ocupa]iei franceze.
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