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ILUMINISMUL 
            Ideologie a secolului  al XVIII-lea, urmăreşte transformarea societăţii condusă raţional , dreaptă şi tolerantă , 
cetăţenii să se bucure  de drepturi şi libertăţi . 

Definiţia: Iluminismul este o ideologie a secolului al XVIII-lea care urmăreşte transformarea societăţii astfel încât 
aceasta să se conducă raţional, pentru a îndeplini idealurile de dreptate şi toleranţă, asigurând drepturi şi libertăţi 
tuturor.Ideologie – totalitatea ideilor şi conceptelor specifice unei perioade sau unui grup de oameni . Raţional – 
logic, bine chibzuit  

Caracteristicile iluminismului: 

1. Raţional: logic – iluminiştii explicau lumea cu ajutorul raţiunii 

2. Antibisericesc – împotriva bisericii ca instituţie, se pronunţă pentru toleranţă religioasă. 

3. Antiabsolutist – împotriva absolutismului monarhic  

ILUMINISMUL este ideologia dominantă a sec. al XVIII-lea care are ca valoare centrală RAŢIUNEA. 

IDEI CENTRALE: 

 Optimismul gnoseologic;  

 Afirmarea personalităţii umane;  

 Libertatea şi demnitatea individului. 

IMPLICAŢII PRACTICE: 

 Control mărit al omului asupra mediului natural;  

 Necesitatea organizării raţionale a societăţii umane.  

FACTORII  DETERMINANŢI AI ILUMINISMULUI 

• Transformările produse în societatea umană, pe multiple planuri, în perioada Renaşterii. Umanismul. 

• Ascensiunea economico-socială a burgheziei  

• Modelele politice oferite de state precum Provinciile Unite (Olanda) sau Anglia, ca urmare a revoluţiilor 
burgheze desfăşurate pe cuprinsul lor. 

• Progresele înregistrate în gândirea ştiinţifică de-a lungul secolelor XVII – XVIII, menite să pună în evidenţă 
forţa raţiunii. 

                      REPREZENTANŢI AI  ILUMINISMULUI 

CHARLES DE MONTESQUIEU    (1689 – 1755) 

              OPERA : “Scrisori persane” , “Spiritul legilor”  

            CONŢINUT:  

– Atitudine critică la adresa instituţiilor şi moravurilor franceze, impregnate încă de mentalitatea 
feudală.  

– Atitudine critică la adresa absolutismului monarchic şi intoleranţei religioase.  
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– Promovează principiul separării puterii în stat.  

“SPIRITUL LEGILOR”  “Atunci când în mâinile aceleiaşi persoane sau aceluiaşi corp de dregători se află întrunite 
puterea legiuitoare şi puterea executivă, nu există libertate… Nu există, de asemenea, libertate, dacă puterea 
judecătorească nu este separată de puterea executivă…” Ch. De Montesquieu 

VOLTAIRE (François Marie Arouet)    ( 1604 – 1778)  

            OPERA: “Tratatul despre toleranţă” , “Candide” , “Scrisori filosofice”  

           CONŢINUT:  

– Atitudine critică faţă de fanatismul religios.  

– Critică la adresa moravurilor şi instituţiilor “vechiului regim”.  

– Promovarea unor valori liberale şi a modelului politic al monarhului luminat.  

ENCICLOPEDIŞTII 

– D. DIDEROT (1713 – 1784)  

– J. R. d’ALEMBERT ( 1717-1783 ) 

                     OPERA:  

• “Enciclopedia” sau “Dicţionarul raţional al ştiinţelor, artelor şi meseriilor”  

• Lucrare cuprinzând 28 de volume şi semnată de 130 de autori. 

                   CONŢINUT:  

• Promovează valorile ştiinţifice, tehnice rezultate din progresele înregistrate pe plan cultural în sec. XVII –
XVIII.  

• Critică obscurantismul, superstiţiile, mentalităţile şi instituţiile vechiului regim.  

• Caracterul său contestatar a făcut ca publicarea să fie oprită în mai multe rânduri (1752, 1759, 1781). 

• J. J. ROUSSEAU (1712 – 1778) 

                               OPERĂ:  “Noua Eloiză” , “Emil” , “Contractul social”  

         CONŢINUT:  

– Dubla natură a fiinţei umane: raţională şi afectivă.  

– Noi principii în educaţia copilului.  

– Critica întregului sistem social al vechiului regim.  

– Promovarea ideilor de libertate şi de egalitate a căror aplicabilitate se poate realiza numai în baza 
unui contract social, încheiat între membrii societăţii cu drepturi egale.  

– Principiul suveranităţii naţionale.  

– Propune ca formă de guvernământ, republica.  

ILUMINISMUL ÎN ŢĂRILE ROMÂNE 

           ŞCOALA  ARDELEANĂ - Mişcare culturală de emancipare  civică şi politică a românilor  transilvăneni. 
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REPREZENTANŢI AI ŞCOLII  ARDELENE 

         ION BUDAI DELEANU  (1760-1820) , SAMUIL MICU   (1745-1806) ,  PETRU MAIOR  (1756-1821)  

IMPACTUL POLITIC AL ŞCOLII ARDELENE - SUPPLEX LIBELLUS  VALACHORUM - Memoriul înaintat  în anul 1791 Curţii 
de la Viena,  în cadrul mişcării de   emancipare  a     românilor   transilvăneni  

 

 

Revoluţia industrială 

 
           Revoluţia industrială este procesul tehnic complex prin care munca manuală este înlocuită cu maşinismul. În 
acest proces muncitorului îi revenea rolul de supraveghere, reglare şi alimentare a maşinii.  

Apariţia revoluţiei industriale a avut ca efect: 

  creşterea producţiei,  

  dezvoltarea oraşelor şi a ştiinţei. 

Începută în Anglia, după 1750, revoluţia industrială s-a extins la proporţii planetare abia în cea de a doua jumătate a 
veacului următor,când a schimbat faţa lumii, dându-i ,în linii mari, desigur, înfăţişarea de astăzi. 

Prima revoluţie industrială: civilizaţia maşinilor 

• Anglia celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea a fost locul în care s-a produs schimbarea, iar maşina 
cu aburi a fost factorul declanşator. Pentru prima data în istoria umanităţii,  o maşină putea funcţiona de 
sine stătător, fără intervenţia directă a omului. 

Industria textilă - noi utilaje 

• "Suveica zburătoare" a lui John Kay (1733) a făcut procesul de ţesere mai rapid  

•  "spinning jenny" (1767), roata de tors creată de James Hargreaves, a îmbunătăţit procesul de tors.  

•  sistemul lui Arkwright (1769) de menţinere a umidităţii în procesul de fabricaţie; în acţionare se foloseau 
caii, apa sau forţa aburilor.  

• Războiul de ţesut electric inventat de Edmund Cartwright (1785) a dezvoltat procesul de ţesere. 

James Watt - 1736-1819 

• Originar din Scoţia, autodidact, a inventat în 1769 maşina cu abur: a creat un condensator capabil să menţină 
constantă temperatura în cilindrul principal, transformă forţa liniară a aburului într-una circulară.  

•  A pornit de la cercetări anterioare aparţinând lui Denis Papin şi Thomas Newcomen. 

• în anul 1815, George Stephenson adaugă civilizaţiei industriale un nou simbol: Locomotiva. Construirea 
primei căi ferate între Manchester şi Liverpool - primul pas spre crearea unei reţele de transport feroviar ce a 
acoperit în scurt timp întreaga Europă şi America de Nord  

• prima cale ferată publică – de la Stockton la Darlington – a fost dată în funcţiune în 1825  

Avându-şi rădăcinile în Anglia, noua civilizaţie industrială bazată pe maşina-unealtă s-a răspândit ulterior în Franţa, 
Belgia, Elveţia, apoi în SUA şi în spaţiul german. 
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FIERUL 

• simbol important al revoluţiei industriale din Marea Britanie  

• procesul de obţinere (topire pe baza cărbunelui) era ineficient şi distrugea pădurile 

• în 1709, Abraham Darby descoperă în cocs o metodă eficientă de topire a fierului  

 

A doua revolutie industriala 

           Secolul al XIX-lea a înregistrat un remarcabil progres în domeniul ştiinţei şi tehnologiei. Noi savanţi se adaugă 
listei celor ale căror descoperiri au marcat istoria lumii. De asemenea ,se impun noi surse de energie, precum 
petrolul, gazul natural si energia electrica. 

OŢELUL 

• Adevãratul pãrinte al otelului a fost Henry Bessemer, a cãrui inventie, realizatã în 1856, a constituit o 
adevãratã revolutie în metalurgie  

• în 1851 realizeazã prima sa inventie prin îmbunãtãtirea fontei  

• în 1858 obtine otelul maleabil suflând aer printr-un tub de argilã în cuptorul de argilã care contine fontã 
topitã  

BICICLETA 

• Idea a două roţi ce sunt în linie provine de la un domn francez cu numele de Sivrac, din jurul anului 1690. 

• Un secol mai târziu, germanul Karl von Drais, a construit un vehicul bazat pe aceleaşi principii, fiind 
propulsată de picioare, dar el a montat pe vehicul un ghidon la roata din faţă, iar acest lucru a făcut posibilă 
circulaţia pe străzile oraşelor   

• În 1839 scoţianul K. Macmillan a perfecţionat bicicleta adăugând pedalele.  

• În 1870 au fost introduse spiţele de oţel (W. A. Cowper).  

• Este completată în 1888 cu cauciucul gonflabil de către scoţianul J. B. Dunlop  

Mendeleev: cunoscut prin contribuţii importante în studiul atomului. 

Volta şi Ampere, deveniţi celebri în domeniul electricităţii. 

Graham Bell: Inventatorul telefonului  

                       Toate aceste descoperiri vor conduce către cea de a doua revoluţie industriala. Oţelul înlocuieşte fierul 
în construcţia căilor ferate, a vapoarelor sau în domeniul construcţiilor.  

După 1900 ,industria atomobilului va deveni una dintre cele mai dinamice din lume. 

Efecte ale revolutiei industriale 

• Introducerea in productie a masinilor-unelte, aparitia fabricii, diversificarea surselor de energie, aparitia si 
dezvoltarea cailor feratre si a automobilului,transport la distanta a energiei electrice au determinat 
schimbari fundamentale in organizarea productiei , dar si in aspectul habitatului uman, in structura sociala si 
demografie, in modul de viata si in mentalitatile oamenilor. 

Impactul revoluţiei industriale 

• Trecerea de la meşteşug la industrie şi de la atelier la fabrică 
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• Creşterea producţiei industriale 

• Dezvoltarea comerţului 

• Afirmarea economiei de piaţă 

• Schimbări de natură socială – apare o nouă clasă – muncitorii industriali  

 

 

REVOLUTIA GLORIOASA DIN ANGLIA 
 

Razboiul civil dintre rege si Parlament  

Anglia- 1603- dinastia Stuart, rege Carol I 

Cauze: - interesele economice ale noii burghezii parlamentare  

          - conflict intre burghezie si monarhul cu puteri nelimitate  

          - conflictul dintre protestanti si catolici          

PETITIA DREPTURILOR 

 … regele sau urmasii sai nu pot impune sau percepe impozite fara consimtamintul arhiepiscopilor, 
episcopilor, contilor, baronilor, cavalerilor, burgheziei si a altor oameni liberi din comunele acestui regat  

 … in acest caz va rugam cu umilinta pe maiestatea Voastra ca, in viitor, sa nu mai fie nimeni constrins la vreo 
donatie, nici sa se plateasca vreo taxa sau impozit in afara celor stabilite de Parlament si nimeni sa nu fie 
arestat sau molestat daca va refuza sa plateasca.  

1641- Carol I Stuart- mustrarea cea mare 

- Izbucneste conflictul rege – Parlament  

 Carol I – paraseste Londra  

- Puterea preluata de Oliver Cromwell 

- 1649 – Carol I – judecat si condamnat la moarte  

Oliver Cromwell (1599 – 1658) a fost una dintre marile personalităţi ale istoriei Angliei,paricipant direct la 
evenimentele din timpul Revoluţiei şi figura centrală a Protectoratului. 

- Născut la Huntington, lângă Cambridge, într-o familie din noua nobilime, Cromwell a urmat studii de drep; 
de confesiune puritană, el a fost ales mereu deputat în Parlament, graţie popularităţii şi caracterului său 
energic. 

- El a manevrat şi armata, obţinând titlul de Lord-Protector, funcţie pe care a îndeplinit-o din 1653 până la 
moarte. În această calitate, Cromwell avea prerogative care le depăşeau pe cele ale unor suverani din 
Europa.  

- El a manevrat şi armata, obţinând titlul de Lord-Protector, funcţie pe care a îndeplinit-o din 1653 până la 
moarte. În această calitate, Cromwell avea prerogative care le depăşeau pe cele ale unor suverani din 
Europa.  
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PROTECTORATUL lui Cromwell 

 Dictatura militara- putere detinuta de un lord protector 

 Parlamentul – puterea legislativa  

 Consiliul de Stat – puterea executiva  

 Burghezia preia puterea politica . Cromwell – cucereste – Scotia, Irlanda                                 . 1651 -  Actele de 
navigatie- suprematia engleza pe mare 

 20 aprilie 1653 – dictatura lui Cromwell 

Restauratia Stuartilor 

 1658 – Cromwell – moare  

 Carol al II- lea Stuart  ( 1660 – 1685 )– regele Angliei – raporturi bune cu Parlamentul  

   -1673- TEST ACT – excluderea romano- catolicilor din orice functie de stat 

   - 1679- HABEAS CORPUS ACT 

 Orientări politice- WHIG- supremaţia parlamentară      - TORRY- regalişti  

  Iacob al II –lea ( 1685 – 1688 ) – conflict cu Parlamentul - inlaturat  

 

HABEAS CORPUS ACT 

 Se declară că... de fiecare dată când cineva va prezenta în scris o cerere de Habeas Corpus unuia dintre 
ofiţerii sau dintre şerifii închisorilor ...pentru o persoană aflată în detenţie preventivă.... Ofiţerul sau şeriful 
va trebui, conform legii prezente, să elibereze acest prizonier.. În cele trei zile care vor urma prezentării 
acestui înscris....  

REVOLUŢIA GLORIOASĂ 

 1688 – alungarea Stuarţilor de pe tronul Angliei 

 Whilhelm de Orania şi soţia sa Maria – Stathuderul Olandei 

 Victoria Parlamentului 

 1689- DECLARAŢIA DREPTURILOR 

            BILL OF RIGHTS  

ANGLIA -  MONARHIE CONSTITUŢIONALĂ 

 Suveranitatea naţiunii 

 Parlament - Camera Comunelor  

                                  - Camera Lorzilor 

           - vota legile 

          - aproba bugetul 

 Regele 
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1689- ACTUL DE TOLERANŢĂ- libertate cultelor 

1701- ACTUL DE INSTALARE – succesiunea la tron 

1707- ACTUL DE UNIRE- Regatul Unit al Marii Britanii 

 1801- Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei  

BILL OF RIGHTS 

,, Lorzii ecleziastici, cei laici şi Comunele... declară mai întâi, pentru a-şi asigura vechile lor libertăţi: 

 Că puterea de a suspenda executarea legilor de către autoritatea regală, fără consimţământul Parlamentului 
este împotriva legilor. 

 Că orice încasare de bani în folosul Coroanei fără ca ea să fie acordată de Parlament este împotriva legii 

 Că a recruta şi a întreţine armată în Regat, pe timp de pace fără aprobarea Parlamentului e un fapt potrivnic 
legii 

 Alegerile de deputaţi în Parlament trebuie să fie libere.  

 1714- dinastia de Hanovra- George I 

 Au existat tensiuni- rege – cabinet- Parlament 

Anglia model al libertăţilor şi parlamentarismului, respectul legilor 

 Sec.XVIII- Anglia – monarhie constituţională  

Anglia în sec. XVIII 

 Prima revoluţie industrială din lume 

 Conflict militar şi diplomatic cu Franţa (1689 – 1815 ) 

 Principala putere maritima 

 Cel mai întins imperiu colonial 

 Revoluţia culturală- John Locke 

                                                 - Isaac Newton  

Concluzii: 

         În planul gândirii politicii universale, revoluţia engleză a proclamat principiul că nimeni nu este mai presus de 
legi şi nu se poate sustrage efectelor lor, anticipându-l şi pe acela că participarea la viaţa şi decizia politică este in 
drept cuvenit tuturor cetăţenilor.  

 

 

 

REVOLUŢIA AMERICANĂ (1774-1783) 

FORMAREA S.U.A. 
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SITUAŢIA COLONIILOR AMERICANE 

• În perioada 1584-1733, pe coasta răsăriteană a Americii de Nord s-au intemeiat 13 colonii populate cu 
europeni proveniţi din vestul Europei. Treptat, toate aceste colonii intră sub stăpânire engleză. 

CAUZELE COLONIZĂRII 

• Situaţia economică precară a imigranţilor; 

• Persecuţiile politice sau religioase. 

RAPORTURILE DINTRE COLONIŞTI ŞI AMERINDIENI 

• Populaţia  amerindiană avea  un mod de viaţă  primitiv. 

• Coloniştii europeni au profitat de superioritatea lor economică şi militară:  

• Le-au confiscate pământurile;  

• Au aplicat un veritabil program de exterminare;  

• Prezenţa europenilor a produs şi răspândirea unor boli care au crescut rata mortalităţii în rândul 
amerindienilor.  

EVOLUŢIA COLONIILOR PÂNĂ LA MIJLOCUL SEC. XVIII 

     SITUAŢIA ECONOMICĂ 

• Se înregistrează o dezvoltare economică rapidă, însoţită de un proces de urbanizare remarcabil (Boston, New 
York, Philadelphia) . 

                 Factori:  

• Resursele economice abundente din America de Nord;  

• Experienţa burgheză a imigranţilor colonişti.  

• Dezvoltarea economică rapidă transformă coloniile în veritabile concurente ale Angliei. 

CAUZELE REVOLUŢIEI AMERICANE 

• CAUZE ECONOMICE  

– Interdicţia extinderii coloniştilor dincolo de Munţii Alleghany;  

– Restricţiile în ceea ce priveşte înfiinţarea unr noi stabilimente industriale;  

– Limitarea severă a libertăţii comerciale a coloniilor americane;  

– Introducerea unor taxe şi impozite împovărătoare, mai ales după războiul Angliei cu Franţa. (Ex.: 
taxa pe timbru, taxa pe zahăr, taxa pe ceai) 

- Răspândirea ideilor iluministe în America de Nord. 
 

EXPONENŢI AI ILUMINISMULUI AMERICAN 

BENJAMIN FRANKLIN, THOMAS JEFFERSON, PATRICK HENRY, THOMAS PAINE 
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PROLOGUL RĂZBOIULUI DE INDEPENDENŢĂ 

• Reacţii faţă de politica fiscală excesivă şi, mai ales, faţă de taxa pe ceai.  

• Refuzul americanilor de a cumpăra ceai de la reprezentanţii companiilor engleze;  

• Contrabanda;  

• “Partida de ceai” de la Boston (16 decembrie 1773).  

• Anglia reacţionează:  

• Adoptă împotriva coloniştilor “Legile inadmisibile”;  

• Trimite forţe militare în America pentru a reprima starea de revoltă.  

DECLANŞAREA STĂRII DE RĂZBOI 

• În anul 1774, la Philadelphia, se reuneşte primul Congres Continental. 

• Sunt declarate nule “Legile inadmisibile” şi este negat dreptul Angliei de a se amesteca în problemele interne  
ale coloniiilor americane. 

• Populaţia americană se grupează în functie de poziţia avută faţă de idea rupturii de metropolă:Partizanii 
independeţei coloniilor americane; Indecişii; Loialiştii. 

ÎNCEPUTUL CONFLICTULUI ARMAT 

• Coloniştii americani încep pregătirile de război. Aceste pregătiri sunt susţinute de o intensă proagandă 
pentru crearea unui tot mai puternic curent de opinie antienglez. 

• În aprilie 1775 au loc bătăliile de la Concord şi Lexington.  

• Armatele engleze sunt nevoite să se retragă. 

• În iunie 1775 are loc bătălia de la Bunker Hill.  

• Armatele engleze obţin  o victorie “à la Pyrrus”. Ulterior, situaţia militară evoluează defavorabil pentru 
americani. 

 

DESFĂŞURAREA RĂZBOIULUI  

• Bătălia pentru Boston (1775) se încheie cu victoria Angliei. 

• În anul 1776, în urma unor grele bătălii americanii pierd New York-ul. 

CAUZELE EŞECURILOR MILITARE 

 Lipsa de experienţă şi coeziunea insuficientă a  armatei americane;  

 Acţiunile grupării loialiste;  

 Atacurile amerindie-nilor întărâtaţi de englezi;  

DESFĂŞURAREA RĂZBOIULUI 

• În paralel cu operaţiile militare se desfăşoară unele demersuri diplomatice. Reprezentanţi ai Congresului 
încearcă să ajungă la o înţelegere cu George al III-lea. Acesta respinge orice compromis, ceea ce stârneşte un 
nou val de ură împotriva englezilor.  
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• Se fac eforturi diplomatice pentru atragerea în războiul contra Angliei a Franţei şi a altor state europene. 
Pentru moment solicitările de alianţă sunt respinse.  

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ 

• În asemenea momente critice, pentru a redresa moralul scăzut al armatei americane, reprezentanţii celor 13 
colonii se reunesc într-un nou congres la Phiadelphia. La 4 iulie 1776 este adoptată “Declaraţia de 
independenţă”. 

 

 

DESFĂŞURAREA RĂZBOIULUI 

• Declaraţia a avut un impact pozitiv asupra armatei americane dar efectele nu s-au resimţit imediat. În 
perioada  următoare “Declaraţiei de independenţă” armatele engleze reuşesc să ocupe Philadelphia. 

• Răsturnările de situaţie apar abia în 1777, la Saratoga.Batălia desfăşurată aici se încheie cu o răsunătoare 
victorie a armatei americane. 

• Între 1778-1780 intră în război, alături de americani, Franţa, Spania şi Olanda. Contribuţia franceză a fost 
remarcabilă. 

• În 1781, în bătălia de la Yorktown, armatele americane şi franceze obţin   o victorie decisivă. 

• Până în 1783 s-au mai desfăşurat operaţii militare pe mare. 

• Acestea nu au schimbat situaţia critică a Angliei, care este nevoită să-şi declare înfrângerea. 

SFÂRŞITUL RĂZBOIULUI 

• În 1783 s-a încheiat tratatul de pace de la Versailles, prin care Anglia recunoaşte independenţa fostelor 
colonii.  

ORGANIZAREA S.U.A. DUPĂ RĂZBOI 

• Între fostele colonii au apărut unele disensiuni, privind forma lor de organizare. S-au conturat trei orientări:  

• Organizarea fiecărei foste colonii ca stat independent;  

• Unirea tuturor  coloniilor într-un singur stat;  

• Organizarea fostelor colonii într-o confederaţie.  

• A fost adoptată ultima soluţie: organizarea S.U.A. ca stat federal. 

CONSTITUŢIA S.U.A. 

• Un moment important al noului stat a fost adoptarea Constituţiei. Redactarea ei a fost realizată de 
reprezentanţii de frunte ai Congresului. 

• În 1787 se adoptă Constituţia S.U.A. 

ASPECTE DE CONŢINUT 

• Aplicarea principiului separării puterii în stat.  

– Puterea legislativă este deţinută de Congres, compus din: Senat şi Camera Reprezentanţilor. 
Atribuţii:votarea legilor, stabilirea taxelor, emiterea de monedă, declararea războiului.  

– Puterea judecătorească aparţine Curţii Supreme de Justiţie.  



12 
 

• Constituţia adoptată în 1787 a intrat în vigoare în anul 1789, fiind valabilă şi astăzi. De-a lungul timpului a 
fost supusă unor amendamente. 

 

S.U.A. PÂNĂ ÎN  SECOLUL XIX 

• După independenţă, S.U.A. şi-au extins teritoriile de la ţărmurile Atlanticului, la cele ale Pacificului, devenind 
o mare putere economică, politică , militară  şi un reper în organizarea democratică a celorlalte state ale 
lumii. 

  

 

                REVOLUTIA FRANCEZA 1789-1799 

 
Revolutie=inceputul unei schimbari a   societatii  

 Renuntarea la absolutismul monarhic  

 modernizare a sistemului politic 

 o noua intemeiere a natiunii franceze sub influenta Iluminismului  

 emanciparea individului, transformarea lui din supus in cetatean  

Cauze 

 Opozitia sistemului politic francez fata de ideile iluministe  

 Contradictia dintre incercarea de uniformizare intreprinsa de stat si existenta societatii de ranguri  

 Burghezia nu participa la viata publica  

 Criza financiara (scaderea preturilor agricole) 

 Somajul A 

Etape 

INCEPUT: regele Ludovic al XVI-lea convoaca Adunarea Starilor Generale - 5 mai 1789- 

 - reprezentantii starii a III-a se declara Adunare Nationala Constituanta  

 - regele a mobilizat armata pentru a dizolva Adunarea, dar populatia Parisului se opune, ridicandu-se la lupta si 
formand Garda Nationala  

  14 IULIE 1789 –caderea BASTILIEI, inchisoarea politica a Frantei (astazi este Ziua Nationala a Frantei) 

1. Monarhia constitutionala 
26 august 1789 –se adopta “Declaratia Drepturilor Omului si Cetateanului” 
Regele accepta Declaratia drept Constitutie  
 

2. Republica 
-Adunarea Constituanta devine Adunare Legislativa  
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-Franta intra in razboi cu Rusia si Prusia --se declansaza o criza (regele a mobilizat pe cale diplomatica 
armatele celor doua tari pentru a intra in Franta si a instaura Vechiul Regim) 
-regele incearca sa fuga din tara, dar este prins, arestata, suspendat din functie si executat  

 
       3. Conventia Nationala 

-Adunarea Legislativa devine Conventie Nationala si aceasta proclama REPUBLICA 

- Are 2 orientari:  

• Girondinii –moderatii- 1792-1793 

• Iacobinii  -radicalii- 1793-1794 

                -condusi de Robespierre;au instaurat teroarea ca  forma de guvernare, obtin succese militare , sunt 
inlaturati la 27 iulie   1794 (ghilotinarea lui Robespierre) 

                   In 9 noiembrie 1799, Napoleon preia puterea printr-o lovitura de stat. El doreste sa apere principiile 
revolutiei si elaboreaza o noua constitutie cu caracter conservator. 

 

Principalele momente ale Revolutiei franceze 
 1789 

 5 mai –Adunarea Starilor Generale(se proclama Adunare Constintuanta la 9 iulie) 

 14 iulie –Paris cucerirea Bastilia 

 26 august – Declaratia Drepturilor Omului si ale cetateanului 
 1791 

 21 iunie: Fuga regelui. Prinderea sa la Varennes 

 3 septembrie : adunarea Constintuanta adopta constitutia 
 1792 

 20 aprilie Franta declara razboi Austriei 

 20 septembrie : Victoria Franceza de la Valmy 

 21 septembrie: Proclamarea Republici Franceze  
 1793 

 21 ianuaie: Executarea Regelui 

 6 aprilie : Infiinterea Comitetului Salvarii Publice 

 2 iunie: Inlaturarea Inlaturarea girondinilor de catre iacobini 

 24 iunie: constitutia anului 2 (neaplicata) 
 1794 

 27 iulia inlaturarea lui Robespierre si a iacobinilor 
 1795 

 August : Constitutia anului 3.Instituirea Directoratului 
 

1774-1792                 1789                        1790   1791                            1792 

     

  Domnia               Declansarea         Constitutia       Franta devine                  Proclamarea 

   Regelui                Revolutiei                       civila                        monarhie                   primei Republici 

         Declaratia Drepturilor Omului si Cetateanului proclamata la 26 august 1789 este unul dintre cele mai 
importante documentele ale lumii. 
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Ea stabilea in mod solemn, sub forma de organizare a societatii democratice: 

 Legalitatea oamenilor in drepturi 

 Recunoasterea natiunii ca izvor al suveranitatii 

 Stabilirea celor mai importante drepturi ale omului: libertatea, dreptul la proprietate, rezistenta la 
opresiune 

 Proclamarea libertatii de cunostinta si de expresie. 
 

Prevederile Decalaratiei stau la baza democratiei moderne si a sistemelor politice de astazi 

 

1792-1795  1795-1799  1796-1797  1798-1799  1799-1804               

 

  Perioada                      Perioada                    Campania                   Campania                     Perioada 

Conventiei                Directoratului                  franceza                     franceza                   Consulatului 

 Nationale                                                         din Italia.                   din Egipt.            

   

                     EPOCA  NAPOLEONIANA(1799 – 1815) 

CONSULATUL (1799 – 1804) 

                   Intors din Egipt, profitând de criza Directoratului, la 18 brumar 1799 Napoleon recurge la lovitura de stat 
care îl propulsează în fruntea statului francez.  

   În anul 1802 Napoleon se proclamă prim consul pe viaţă. 

   Regimul politic instituit de Napoleon, în calitatea sa de prim consul, este unul de dictatură militară şi pregăteşte 
terenul pentru « cariera » sa imperială.  

In lovitura de stat din 9-10 noiembrie 1799, impreuna cu colegii sai au preluat puterea si au stabilit un nou regim, 
Consulatul. Bonaparte, primul consul, avea aproape puteri dictatoriale. Constitutia a fost refacuta, in 1802 facandu-l 
pe Napoleon consul pe viata iar in 1804 facandu-l imparat. 

IMPERIUL (1804-1815) 

Legea Franceza a fost standardizata sub forma Codului Napoleonian sau codul civil si inca alte sase coduri. Acestea 
garantau drepturile de libertate castigate in Revolutie, incluzand egalitatea in fata legii si libertatea religiei. 

In 1810 imperiul a atins cea mai mare expansiune. 

In anul 1814  Napoleon a fost exilat pe insula Elba din Marea Mediterana. 

In 1815 a evadat de pe insula Elaba, a ajuns in Franta si s-a indreptat catre Paris, invingand trupele care venisera sa-l 
capturezae. Napoleon a cerut pace aliatilor, dar ei l-au renegat si el s-a decis sa loveasca primul. Rezultatul a fost 
Campania din Belgia care s-a sfarsit prin infrangerea in batalia de la Waterloo, la 18 iunie 1815. 

In Paris multimea l-a rugat sa continuie lupta dar politicienii i-au retras ajutorul. Napoleon a fugit catre Rochefort, 
unde s-a predat capitanului navei Britanice, Bellerophon. El a fost apoi exilat pe insula Sf. Elena din Oceanul Atlantic 
unde a ramas pana la moartea sa, la 5 mai 1821. 

Influenta Napoleoniana in Franta mai este evidenta inca si astazi. Pentru comemorarea victoriilor sale, s-a construit 
Arcul de Triumf, in centrul Parisului. Astazi impactul Codului Napoleonian este simtit in legile tuturor tarilor Europei. 



15 
 

Napoleon a fost un om care ducea totul la bun sfarsit, niciodata sigur si niciodata satisfacut. 

Napoleon a fost un dictator, dar a crezut in conducerea oamenilor prin ordine. Putin sunt aceia care nu recunosc ca a 
fost un geniu militar. El a spus “Waterloo va sterge memoriile victoriilor mele”, dar bineinteles ca se insela deoarece 
este recunoscut ca general si nu ca guvernator. 

 

           RELATIILE INTERNATIONALE IN SECOLUL AL XIX-LEA 

CONGRESUL DE LA VIENA 
          (1814 – 1815) 

• Organizat după înfrângerea lui Napoleon Bonaparte, cu scopul de a reorganiza Europa  

• PRINCIPIUL LEGITIMITĂŢII care viza restabilirea monarhiei de drept divin. 

• Menţinerea statu quo-ului european  

• PRINCIPIUL ECHILIBRULUI EUROPEAN care consta în stabilirea unui asemenea raport de forţe între statele 
europene, încât să nu se permită instalarea hegemoniei unei puteri, în defavoarea celorlalte.  

• Forma definitivă a negocierilor s-a concretizat în « Actul final » adoptat la 9 iunie 1815. 

• State semnatare:Anglia, Austria, Prusia, Rusia, Franţa, Portugalia şi Suedia. 

SCOPURILE CONGRESULUI DE LA VIENA 

• Izolarea politică a Franţei ; 

• Împiedicarea răspândirii ideilor revoluţiei franceze.  

PREVEDERI 

        FRANŢA :  

• Este readusă la graniţele ei din 1789 ;  

• Este nevoită să plătească importante despăgubiri de război ;  

• Suportă trupe de ocupaţie.  

    CONFEDERAŢIA GERMANĂ, recunoscută la 8 iunie 1815 (38 state), este menţinută pentru a împiedica 
expansiunea Franţei spre răsărit şi trece sub hegemonia Austriei. 

    Instituţiile sale sunt :  

Dieta federativă – for legislativ ;  

Consiliul intern – organ executiv.  

• PROVINCIILE UNITE (OLANDA) şi BELGIA alcătuiesc REGATUL ŢĂRILOR DE JOS. Înfiinţarea lui are acelaşi scop 
al blocării tentativelor expansioniste ale Franţei.  

• ITALIA păstrează fărâmiţarea statală. Regatul lombardo-veneţian din N şi NE intră sub stăpânirea Austriei. 

• PRUSIA mai anexează Westfalia, Renania, Saxonia.  

• RUSIA mai anexează Finlanda şi i se recunoaşte stăpânirea asupra Basarabiei.  

• ANGLIA primeşte din spaţiul european : Insula Malta, Insulele Ionice şi Gibraltarul. 
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Prevederile « Actului final » contraveneau aspiraţiilor de libertate şi independenţă împărtăşite de naţiunile 
europene.  

SFÂNTA ALIANŢĂ 

• La 26 septembrie 1815, la Paris, Rusia, Austria şi Prusia pun bazele Sfintei Alianţe.  

SCOPURILE SFINTEI ALIANŢE 

• Menţinerea statu-quo-ului ;  

• Combaterea oricăror idei şi mişcări revoluţionare  

• Anglia a aderat la SFÂNTA ALIANŢĂ 

• Franţa-1818- Congresul de la Aachen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


