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Confruntarea electorală din finalul anului 1852 aduce la rampă ţrei candidaţi
supremă în Statele Unite ale Americii. Astfel, Partidul Democrat a
1111 11 pe Franklin Pierce, Partidul Liberal (Wbig) îl susţinea pe generalul Winfield
1111, considerat unul dintre eroii Războiului mexican, iar Partidul Libertăţii, Free Soii
11y, aboliţionist, creat în 1840, s-a prezentat cu John P.Hale.
Vic19r:_ia a revenit justiţiarului reprezentând statul New Hampshire, Franklin
'I 1 •• Oatorită_. succesului obţinut, a completat, pentru prima oară cu acest perimetru,
1 hloul american al locurilor de unde provin preşedinţii. New Hampshire, numit şi
111 111 de Granit, este considerat fondator al Federaţiei, făcând parte, de pe poziţia 9,
11111 •ole 13 colonii care au ~eclanşat Războiul de Independenţă faţă de metropola
h1ll 11nică. Va cunoaşte o evoluţie concludentă mai ales după 1788, când este acceptat să
11 1 în Uniune. Are reşedinţa .oficială în oraşul Concord, iar cea mai importantă
1 1re urbană, amintind zona engleză de unde sunt originari mulţi locuitori din statul
1 w I lampshire1 este Manchester.
,
Franklin Pierce a devenit, în urma sufragiului majoritar din 1852, cel de al
prezecelea preşedinte , al S.U.A., mandf!tul său începând, efectiv, în 1853 . Partidul
ttl crat ajungea, ~şadar, din nou la guvernare după patru ani, timp în care Federaţia
Oase sub zodie libera,lă. De altfel, începând cu perioada noului preşedinte,
11 111 craţii americani au luat un su stanţial avans faţă de Partidul Whig, ce se va
I ima cu tot mai puţină vigoare pe scena politică federală, ajungâlld, treptat, la
1 dizolvare.
.
Frank cel Chipeş, cum l-au alintai susţinătorii, se născuse în ziua de 23
111 mbrie 1804, împlinind, atunci când a ajuns pe culmi, în 1853, numai 49 de ani. Era,
1 1 urmare a acestui fapt, cel ·mai tânăr preşedinte al S.U.A., devansându-i pe James ·
11 x Polk şi Miliard Fillmore, care aveau, la preluarea funcţiei, cinci decenii de viaţă.
Problema cardinală a mandatului exercitat de Franklin Pierce, între 18531H 7, a fost evitarea adâncirii crizei politice privind susţinerea sau combaterea sclaviei.
11 ntru prima oară, asemenea contradicţie a cunoscut conflicte militare deschise,
1uzate, în primul rând, de conţinutul restrictiv al legislaţiei în domeniul acordării unor
d1 pturi şi Libertăţi pentru negrii aflaţi, preponderent, pe plantaţiile de bumbac, orez,
tutun, ricÎil sau indigo.

uu 1 funcţia
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Din punct de \;'edere economic, la mijlocul secolului XIX există o 11 I
departajare a preocupărilor celor două mari structuri teritoriale americane, în sensul
partea de Nord îşi crease un suport benefic pentru evoluţia industrială modernă, iar
de Sud conserva activităţile cu caracter agrar, bazate, în principal, pe efortul li
sclavilor africani. Evoluţia unitară nu se putea însă concepte fără interfer li
programelor productive la nivelul Federaţiei.
Ca urmare, se dovedea oportună operarea cu modalităţi asemănătoar ln
domeniile folosirii şi salariz.ării forţei de muncă, modernitatea presupunând, din t 11
inexistenţa sclaviei. Cu toate acestea, Congresul american, dar şi preşedinţii , 11
perseverat în compromisuri, având dorinţa, precum şi obligaţia, de a păstra un echillh111
între principalele componente economice enunţate, dependente unele de celelalte. Î111t
un asemenea c-orsaj, greu de evitat, a fost implicat şi Franklin Pierce.
Adăugăm aspectul că Partidul Democrat nu a încercat niciodată, pe du11 f
mandatelor prezidenţiale dobândite, începând cu cele ale lui Andrew Jackson, 18
1837, şi până la ~el câştigat în 1853, să emită legiJiri care să incrimineze sclavia. I it
contră, atât democraţii, dar şi liberalii, au g~it soluţii tranzitorii, inclusiv l>entru n
state ataşate Federaţiei, referitoare la menţinerea şi chiar extinderea unui atare sistem.
După cum s-a precizat în paginile precedente, Compromisul de la Missourl
martie 1820) şi Compromisul din august l 8ŞO au creat un suport permiti·; ori restri t ,
în ceea ce privc;:şte olosirea sclaviei în state învecinate şi chiar în interiorul acelor I
entităţi teritori'lle. Asem~nea.. modalităţi s-au 'continuat şi sub patronajul preşedinl h
1
democrat provenit din New Hampshire.
'
~
Ca dovadă, la 30 mai '1 854, Camera Reprezentahţilor din Congresul S.U .A
vo,tat Legea Kansas-Nebraska, având precizări co privire la posibilitatea extind 111
muncii sclavilor Şi.Re 1alte teritorii decât cele autorizate prin reglementările anterio I
Disputa s-a focalizat până la urmă, exclusiv pentru situaţia din NeBraska, aflată 11
controlul administraţiei prezidenţiale, <!ar car~ încă nu era stat creat şi cuprin~,' oti I I,
în Uniune.
,.,
'
·
Soluţia~·a venit din partea senatorului St.ephen Douglas. Acesta a propu.
redimensionare a viitoarelor state Kansas şi Nebraska, în aşa fel încât Paralela 3 I
grade şi 30 de minute, luată ca reper privind' ac e~tarea sc,laviei în teritoriile sud
existente la 1820, să delimiteze asemenea stare de lucruri şi pentru cazul aflat 1j
dezbatere. Ca urmare, s-au co'nstituit cele ~ două entităţi amintite, Nebraska fi 11 1 I
consid,erată ca-flcând parte din spţiţialităţile nordice, iar; Kansas din grupul celeilul
emisfere.
'"
Preşedintele Fr~lin P lerce se va 'racorda la hotărârile legislativului, reuşin I
astfel un nou compfQmis politic, având 1 însă repercusiuni în domeniile social •
economie. Ca urmare,. s-a alimentat discordanţa dintre Nord şi Sud, aboliţioniştii 11
devenit mult mai activi, iar în Europa se constitµie ade_vărate' celule de interese privind
monitorizarea situaţiei din S.U.A.,, care tindea să devină explozivă.
Astfel, după trecerea la aplicarea legii amintite, în 1854 s-a declanşat Războilll
civil din Kansas, prelungit până în 1856. Casa Alb'ă a folosit unităţi lţl.ilitare ale ~rmat
federale, aflate sub controlul ministrului de război, Jefferson Davis, pentru a reinstaur
liniştea în teritoriile intrate sub incidenţa Legii Kansas-Nebraska.
O altă problemă federală majoră, din vremea mandatului prezidenţial exercit I
de Franklin Pierce, a fost decizia realizării unei linii complexe de comunicaţii

www.cimec.ro

I

INI PREZIDENŢIALE AMERICANE (1853-1868)

343

111lnentale, de la Atlantic, până la Pacific. Asemenea lucrare, având amploare ş i
considerabile, era dorită de toate cele 31 de state ce cofupuneau Feeferaţia îh
'· a creat o adevărată con_ urenţă naţîonală tŢ.ansformată în dispută olitică,
<tiv li în raport de puterea economică şi regimul social din zonele pe care le traversa
111 11 a sistem rutier şi feroviar. ,
pecialiştii de la Central Pacific RaiJroad Company, agreat de Uniune pentru a
eastă premieră mondială, au avansat patru posibile rute. Prima pornea de la
, cel mai important oraş al statului Ilinois, urca spre Nord-Vest·Ia Saint Paul,
1 11
oficială a statului Minnesota, apoi, direct spre Vest, ajungea pe ţărmul
11 ·,în aşezarea Salem din Oregon. Următoarea variantă, pornea tot de la Chicago,
u 11 pre Sud-Vest până la Sajnt Louis, centru _urban de primă mărime din statul
I 1 ri, de unde, continuând spre Vest, se oprea în Calif6rnia, la San Francisco. Cel
ul 1re ilea traseu constituia o linie dreaptă între Memphis, mare centru economic al
1lul Nashvile, ş( Lqs Angeles, aşezare Cle maximă itnportanţă 'pentru California.
li
o luţie unea .două celebre porturi, New qr1eans, de petcoasta Atlanticului, din
na, cu San Diego de ~a Pacific, în California· de Şud, la graniţa cu Mexicul.
I
Cele mai multe opţiuni, aprobate în final ~i de preşedintele Franklin Pierce, lel111t unit ruta dintre New Orleans şi San Diego .. Demonstraţia acestei bportunităţi
1111 1 de la faptul că se consolida, J n continuare: graniţa mexicană, eraµ unite două
1 l ze navjlle, folosite~ în egală măsură, pentru p rsoane, mărfuri şi tekică militară,
11l u ndu-se multiple ppsibilităţi privipd legăturile "transoceapicl atât cu Europa, dar
11 lări le din Extremul Qrient. Lucrările ,Primului Drum, Transcontinental se vor
I 11 I / jn 1869. Etape~e l!flllătoare, pe măsura creşterii potenţialufui economic şi
•1 iii dării upităţii Federaţiei; au favorizat aplicarea altor proiecte viabile. ... ''
În. domeniul politicii extern • :Fr.a'.nkiin Pierce a continuat extenil~ influenţei
ne în statele din f31cific. Dacă în iulie 1844, preşedwî~i~ lib~ral ~ohn· Tyler
I 1 n·ese, privil~giat, pe piaţa ,Chinei, la începutul anu ut 1854 · sunt finalizate
11iile dipJomatice cu guvernul ~poniei, favora6iie, şi i.de această dată, S.U.A.
dint~le Franklin Pierce 1-aiîmpu ~mi;it atunci pe ~o~andorul Matthew Perrj să
t prin discuţii CU shog~ul A;be ~a~a iro, COfldipile,unei C01aborărţ bilaterale,
')C'
,C a urma e, la 31 martie , 1854 s-a şemnat, în . localitatea . niponă Kanagawa, ,
I 11l 1Lul COII!erciaJ.. dintre nord-pmericâni şi japonezi, mikado· fiind. Komei Tenno
11 17- 1867). Lua astfel sfărşit definitiv politica izolaţionistă a Japoruei, practicată şi pe
11 1 ul împăr,atului Ninko Tenno (1817-1846). Prin,T,ratatuJr din "1'854 se redefineau
I' 11 lpiile Convenţiilor dintre cele două state, încheiate în perioada 1797-1809, când
I I rutia îşi croia primele .drumuri comerciale externe ca natiune modernă dlstinctă'.1
Preşedintele Franklin Pierce reprezenta deja, în 1854, o Mare Putere a
111 11 ului, de aceea noile rel.aţii cu Japonia, ori C!J alte state de pe Glob, se realizau' d~ pe
111 Iii incomparaqile cu şfârşitul sec?lului XVIII - . începutul secolul i XIX. Ca
h1v dă, Tratatul cuJ ?ponja din 18~4 ~ fost precedat, în 1853, de ofensiva unor vase
1
11111 rciale americanţ, echipa e cu tunuri,'în Qolful Uraga, timp în care flota unperială
III forţa intrarea în oraşul Nagasaki. .ţ\cţiune.a s-a repetat la '13 februarie 1854, 'când
H I ş i comandor, Matthew Rerry, patrulează pe litoral~ njp~n: ~
„1.;'
r' ·
Folosind asemenea metode amic,!'lle,1 1P.reşedintele Uniunii obţine, în favoarea
111 li' natului federal, inaugurarea activităţilor omerciale sistematizate în Japonia
11me concretizat!!
1854,
poiturilof Shlrnoaa 11şi
,._, la 31 martie
1,
(~
q print deschiderea
...
„
0
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Hakodate special pentru vasele americane. Nu după multa. vreme, frontul afacerilor
în Ţara Soarelui RAsare se va extinde considerabil. Ca urmare, importante state
europene au dobândit facilităţi diversificate, luându-se ca reper cele practicate de
S.U.A.
Tot în 1854, guvernul federal a perfectat un Proiect pentru invadarea Cubei,
aflată sub stăpânirea Spaniei. Documentul s-a elaborat de James Buchanan,
ambasadorul Uniunii în Anglia, viitor preşedinte, James Masson, ambasador în Franţa,
Patrick Soul, ambasador în Spania. Acţiunea se va amâna însă până la 1898. in schimb,
William Walter din California a ocupat în 1855-1857 Nicaragua, proclamându-se
preşedinte şi introducând sclavia. Este înlăturat de generalul Tomăs Martinez.
În ceea ce priveşte păstrarea doctrinei politice a democraţilor din care
provenea, preşedintele Franklin Pierce s-a confruntat, după 1854, cu o puternică
reactivare a republicanilor, având un Program schimbat radical faţă de anul 1828,
atunci când avusese loc scindarea Partidului Democrat-Republican. Propunându-şi ca
suport ideologic aboliţionismul, în iulie 1854, pe fundalul adversităţii faţă de Legea
Kansas-Nebraska, Partidul Republican, a fost restructurat din temelii redevenind astfel
principalul opozant al democraţilor. Aceştia din unnă se aflau în fruntea administraţiei
americane, prin alternanţă cu liberalii, din 1829.
La 22· februarie 1856 s-a desfl\şurat în oraşul Pittsburgh, statul Pennnsylvania,
Convenţia Naţională a Partidului Republican, având reprezentări organizatorice în toate
zonele Federaţiei Americane. Practic, începând cu aceasta· dată, sistemul politic al
Uniunii se va polariza, în special, spre Partidul Democrat şi Partidul Republican, care
se diferenţiau însă esenţial în ceea ce priveşte optica asupra selaviei. Deşi în deceniile
următoare, doctrinar, cele două partide importante din S.U.A. se vor afla pe poziţii
apropiate, acestea continui totuşi să existe şi astăzi, uneori succedându-se, din patru în
patru ani, ori după câte două mandate, la guv'ernarea Federaţiei.
Pentru ultimele luni ale exerciţiului său, preşedintele Franklin Pierce a fllcut
fată cu greu acţiunilor alx?liţioniste, mai ales că în partea finali a anului 1856 au avut
loc noi alegeri. Astfel, în Kansas se produce o recrudescenţ! a confruntărilor civile,
dublate de unele încleştări militare, iar în Virginia, sub conducerea liderului sclavilor,
John Brown, sunt iniţiate primele mişeliri de amploare. De asemenea, Congresul devine
un adevărat focar al dezbaterilor cu tentă socială, printre cei remarcaţi în acest context
fiind renumitul senator Charles Sumner.
Pentru alegerile prezidenţiale din 1856, Franklin Pierce a făcut parte din
potenţialii candidaţi ai democraţilor la un nou mandat. Totuşi, în sufragiul din interiorul
acestei formatiuni politice, învingător devine James Buchanan. Ca unnare, Frank cel
Chipeş îşi va încheia activitatea de conducere a Federaţiei în 1857, continuând să fie
unul dintre membrii marcanţi ai Partidului Democrat.
Reîntorcându-se la bara instanţelor de judecat!, în calitate de avocat, Franklin
Pierce colaborează cu noul executiv al Uniunii timp de peste un deceniu. Va deceda
însă la 8 octombrie 1869, având 65 de ani, vârstă egală cu cea la care devenise
preşedinte liberalul Zachary Taylor. Era, dupll fostul şef al Federaţiei, James Knox
Polk, mort la 54 de ani, cel mai tânllr preşedinte plecat definitiv în Lumea Umbrelor.
Lăsa în urmii un adevArat continent statal, consolidat pe timpul exerciţiului
său, 1853-1857, între Atlantic şi Pacific, între Canada şi Mexic, dar şi dincolo de
graniţele existente spre finalul deceniului Şapte al secolului XIX. Cei care l-au succedat
străine
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democraţi

devenită

ori republicani, aveau menirea să tranşeze
cea mai controversată realitate a acestei
I

Cu toate că societatea americană era în ultima vreme destul de frământată, la
din 1856 învingător devine, şi de această dată, Partidul Democrat.
111tlu11tarea a implicat trei candidaţi la preşedinţie, respectiv: James Buchanan din
li 1 democraţilor, reprezentând statul' Pennsylvania, John C. Fremont, militar şi
ploi or, din partea republicanilor, personalitate desemnată de statul vestic
I rnia, precwn şi Miliard Fillmore, avocat, fost şef liberal al naţiunii între I 8501, propus de Native American Party, constituit special de către emigranţii etapei
t I

0•1850.
Succesul a surâs juristului James Buchanan, devenit, pentru perioada 1857I, ce l de al cinsprezecelea preşedinte al Statelor Unite ale Americii. L-au votat 174
mari electori, comparativ cu l.14 care vor opta pentru John C.l Fremont,
h IZătorul campaniilor militare din 1842-1848 în Oregon şi California, iar 8 mari
·1wi au susţinut pe Millard Fillmore, revenit, pentru o clipită, în prim-planul vieţii
11 I e la nivelul Federaţiei.
James Buchanan se născuse în ziua de 23 aprilie 1791, când pe scena politică a
I l1111nii apăreau Partidul Federalist şi Partidul Democrat-Republican. Era catalogat,
m nător şi altor preşedinţi, ca făcând parte din noua generaţie a militanţilor pentru
t rea rolului S.U.A. în lume, cu toate că atunci când a fost ales avea deja 66 de ani.
t t prin studji şi profesia practicată multă vreme, preşedintele ales în 1856, al cărui
11 ur mandat a început, oficial, în 1857, se menţineâ conservator în ceea ce priveşte
IHH.liţia socială ' a lucrătorilor de pe marile proprietăţi . funciare. De ~ceea, va cont~nua
1pl rea Programului Partidul\li Democrat stabilit, iniţial, în 1852,. preze~tat atunci
"
1 libil electoratului ce îl susţinea pe Franklin Pierce.
1
Aşa cum s-a precizat, James Buchnan, numit de arnicii politici Preşedintele
IHwlac, a fost propulsat spre vârful piramidei jie statul Pennsylvania, una dintre primele
11tll!lţi ale Federaţiei, care intrase în Uni\lile încă din 1787, considerat cel de al doilea
t niponent, după Delaware, al acesteia. Oraşul său reprezentativ, Pbiladelphia, a
1.duit reuniuni politice de mare importanţă pentru perioada Războiului de
111 I pendenţă, ori cea suprapusă anilor .elaborllrij Constituţiei şi organizării teritoriale a
1111 I naţiuni americane,.fiind folosit uneori drept Capitală a S.U.A., până aproape de
111 ·eputul secolului XIX.
·
Deşi avea asemenea valoare esenţială pentru demersurile ce au cond~, spre
li I orizonturi, politica teritoriaJă în diferite etape temporale, totuşi, statul Pennsylv1µ1ia
1111 lansase până în 1856 per.sonalitatea primordială a americanilor. În consecinţă, James
lluchanan va contribui în manda ţ s~u din 1857-1861, sub diferite . modalităţi, la
vo luţia zonei amintite, intrată într-o anumită letargie după transferarea reşedinţei
, .U. A. la Washington.
Eformrile prezidenţiale 'S-au concretizat, printre altele, în ,relans~ea rolului
şului Philadelphia, devenit unul dintre cen,trele economice reprezentative ătât în'
Pennsylvania, dar şi pentru statele apropiate. De asemenea, se va consolida aşezarea
urbană Harrisburg, unde erau aduse instittiţiile administraţiei locale, degrţvând' astfel
f' ctorii decizionali din Philadelphia de ceea ce nu presupunea, prioritar, grija faţă de
ndustrie, comerţ, transporturi.
1
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Dorinţa preşedintelui Jaines Buchanan, aceea de a ciea o altă imagine sti}tul ll
Pennsylvania în angrenajul Federaţiei, a fost excepţional susţinută prin depistu1
zăcămintelor de petrol în această zonă, premieră absolută pentru Uniune. Astfe l, 1
august 1859. 'Edwin Drak~ unu1'cfmtre cunoscuţii ofiţeri ai <Ulllatei american ,
descoperit1 în localitatea Titusville din Pennsylvania, indiciile încurajatoare I
existenţei autului negru.
•
•
f
Cu aproximativ un deceniu în urma, la 24 ianuarie 1848, se găs~au prim I
filoane ale aurului strălucitor pe văile Californiei'. Şansa era, aşadar, încă o datl!, 11
1859, de partea americanilor lansaţi, irezistibil, ca Mare Putere a Mapamondului. Aur I
şi petrolul deveneau moneda forte a economiei acestei părţi de lume, considerat , I
începuturile colonizării, inospitalieră. Insistenţele europenilor albi, cu deos b 1
britanici, de a transforma Noul Continent într-6 ţară a beneficiilor, dădea ro d
in ontestabile!
1
'
Pentru a obţine · atare progrese, trudiseră însă şi africanii, transferati 11
Federaţie ca ' sclavi •negri. " După numeroase legii.Jiri adoptate de Congres, situ I
acestora se deteriorase sistematic, iar mişcările lor protestatare au avut, spre mijlo 111
secolului XIX, o curbă ascendentă. Aşa, de exemplu, în anii când James Buclianiu
fost pr~şedinte, âtât atitudinea celor ce lucrau pe plantaţii, dar şi riposta autorităţilor 111
1'
cunoscut exprimări deosebit de incisive.
r
L~ 16 .octombrie 1859, aboliţidnişfi.i extremişti âin statul Virginia, exponenti
intereselor jmediaţe aţe sclavilor, organizează- un atac prelungit asupra Arsenalulu
Harpers F~rry, având ca scop asigurarea de arme - şi muniţie pentru declanşar 11
răscoalei generalizate a negrilor. Liderul amplei mişcări radicaleo devenise John Brow11,
remarcat şr'în alte acţiuni asemănătoare din anii precedenţi. De aceastli dată 1 c.u acord I
preŞ~dinte ui James Buchana~, autorităţile au intervenit în forţă; pe un front foarte la 1
însă confruntările s-au prelungit până' la sffirşitul lunii octombrie I 859 .'
-În ziua de 2 decembrie 1859, John Brown, capturat cu puţin timp în urmă, 1
f<;>st .executat din ordinul oficiaJilor ' Federaţiei. Era un semnal suficient de vizibil
prol:Hemutica scla'.trilor negri deverlise cfeosebît âe acută, complicându-se pe deplin n
anii-următori
,, ' .']'laţiunea dezl3inată pregătea astfel o primă -şi majoră criză a Uniunii.
Semnale puternice se propagau, în toate partidele, statele şi categoriile social ·,
din partea instituţiilor ' foarte importante tle la New York. Astfel, Curtea. Supremă d
Justiţie era · obligată, sub presiuni morale, să motiveze constituţionalitat
Compromisului Missouri din 1820. Printre cei care au perseverat în acest sens s-a atl
şi Dred Scott, .intelectual de,seamă ral statului Missouri, component al unei familii d
sclavi negri. Şub influenţa mentorului_său, dr. John Emer-son, care se integrase mişcăr
aboliţioniste, Dred Scott a părăsit iniţial zona amintită, 'ajungând, succesiv, în lllinoi I
Wisconsjn, considerate state libere pentru locuitorii domiciliaţi în părţile sudice!
Demersul lui Dred Scott s-a dezbătut pe larg de opinia publică, în cercuri!
·
politice şi administrative, tăcând obiectul unui renumit proces ajuns pe rol la cel m I
înalt for al tlrepiăţii. Prohunţafea s-a dat la 6 martie 185Tîn-aefavoarea lui Dred Scott ,
obligat astfef"să revină în Nfissouri, dar rămas un caz tipic al adversităţii faţă de statutul
sclavilor' din Federaţia Americană.
"l
'
J
1
Aspectele prezentate' au fost privite cu îngrijorare de preşedintele Jam
Buchanan! Dorea să nienţiriă echilibrul între forţele politice ale timpului, deoarece-Ca
Albă rămânea responsabilă faţă de păstrarea şi consolidarea· Uniunii, integrată dej
•J
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111 I r mondiale modeme. El se baza, în continuare, pe doctrina Partidului
r t, verificată în alegerile din 1856, dar care, treptat, prezenta fisuri ideologice şi
11 tice, exploatate copios de republicanii ce pierduseră în campania electorală

11111
1

11 I .

Etapa

hotărâtoare

a disputelor, mai ales

după

finalizarea episodului Dred Scott

li I K 7 şi executarea; în 1859, a lui John Brown, a devenit etapa pentru stabilirea

I I 1t lvului federal. Atunci s-au consumat, la începutul anului 1859, argumentele
lve privind viitorul structurii societăţii americane. Erau promovate, demonstrativ,
tr candidaţii pentru Senat, Abraham' Lincoln, republican, şi Stephen Douglas,
11111 Tat, ambii reprezentând statul Illinois. .
PrimtJ.1, Abraham Lincoln, care a pierdut în campania senatorială din februarie
IM , ora un aboliţionist convins, iar cel de al doilea, Stephen Douglas, rărn_ânea un
11 i111lonalist consecvent privind păstrarea sclaviei în statele sudice şi, parţial, în cele
111 1 • Începuturile confruntării lor a precedat exprimarea sufragiului din partea finală
1 1lul 1860, fiind astfel înscris în analele preşedinţiei lui James Buchanan. Deşi nu
1 lltl orator de excepţie, Abraham·Lincoln îşi expunea punctele de vedere logic, exact,
I · 1t11clesul tuturor categoriilor de receptori. Reprezenta noul val politic al influenţei
o I du lui Republican definit, ca forţă opozantă, în februarje 1856.
La rândul său, Stephen Douglas se încadra în categoria vorbitorilor de largă
1 ·li r ţie, după modelul celebrilor parlamentari din Europa. Era un democrat ce ,
1 •1 cta blazonul marilor proprietari funciari, pentru care promovase Legea KansasI 1u ka în 1854. Cu toate acestea, partidul lui se va prezenta dezbinat în alegerile din
I O, ceea ce constituia o grea lovitură inclusiv pentru preşedintele în exerciţiu, James
I 11 luanan.
. ,
Federaţia cunoscuse în timpul mandatului său o anumită consolidare, prin
III rarea zonelor Minnesota, în 1858, şi Oregon, în 1859, totalizând atunci 33 de state.
11111 rul locuitorilor S. U. A. a ajuns, în 1860, la 31 443 321 de persoane, cu peste C!Pt
111 I 1>nne mai mulţi decât în 1850. Minnesota este un spaţiu aflat .·în partea _central111 11di ă a Uniunii, are sediul tradiţional, administrativ în oraşul Saint P,aul, iar ·cel mai
lltlp rtant centru urban, integrat marilor localităţi americane, rămâne Minneapolis.
l ritor la statul Oregon, amintit de mai multe ori în paginile anterioare, face parte din
1 I de pe litoralul vestic, riveran Oceanului Pacific, esţe, condus din reşedinţa Salem,
tlvitatea economică esenţială radiind înş_ă de-la Portland.
În politica externă, preşedintele · James Buchanan a continuat iniţiativele lui
11 nklin Pierce. Un. singur exeqiplu este edificator. În 1858, S.U.A. au ,încheiat cu
I p nia Tratatul multilateral, prin care, practic, toate marile porturi ale acestei ţări erau
tl ·• hise relaţiilor economice pentru oamenii de afaceri din Federaţie . Noul document
p lasează în continuarea celui din 1854, asigurând astfel consistenţă colaborării dintre
I lnl une şi Japonia. După modelul americanilor, tratate identice au semnat, tot atunci,
M 1rea Britanie, Imperiul Ţarist, Olanda şi Franţa. La Kanagawa, Shimoda, Nagasaki şi
I I 1kodate, devenite porto-franco, se stabilesc active comunităţi americane, preocupate
tl comerţul mondial.
." '
~
Cel mai important eveniment al etapei finale din preşedinţia ·Jui Jame.s
llu banan îl constituie alegerile din 6 noiembrie 1860. Întrucât P.reşedintele Burlac
11lplinea, în 1861, şapte decenii de viaţă, urmau as~ avansa alte propuneri pentr~ Casa
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Albă. Astfel, în aprilie 1860 se organizează la Charleston, important oraş din Caroll11 1
de Sud, Convenţia Democr-ată.
Deoarece la acest eveniment partidul era divizat, au fost propuşi să candid 'I
pentru cea mai înaltă demnitate în stat, democraţii Stephen Douglas din partea stat l 11
nordice, respectiv, John C. Breckenridge, pentru zone1e sudice.
în replică, Partidul Republican s-a prezentat la Convenţia .de la Chicago, d 11
1860, ca o formaţiune politică matură, deşi, sub noua siglă activa, practic, numai I
patru ani. A fost nominalizat să candideze la preşedinţie Abraham Lincoln, din part 1
statului Illinois. Platforma-program a republicanilor era succintă şi concretă, av 11d
numai cinci puncte, cel mai important vizând desfiinţarea sclaviei.
~
La alegerile din noietnbrie 1860 au participat şi alte partide mai mici d 11
S.U.A„ care vor prepune însă un singur candidat, în persoana lui John B li,
reprezentant al statului Tennessee. Dintre acestea se detaşau: Partidul Lib.e11al (Whl ,
Partidul Constituţional al Uniunii, Native American Party. De reţinut scăder
vertiginoasă a influenţei liberalilor, ca dovadă, la numai şapte ani. de la încheier
mandatului prezidenţial realizat de Miliard 'fii Im ore ( 1850-1853), se aflau deja I1
periferia vieţii politice a Federaţiei.
Opţiunea populară îl detaşa pe· Abraham Lincoln, având I 866 425 de voturi,
comparativ cu Stephen Douglas, 1 375 OOO de susţinători, John C. Breckenridge, 84'1
OOO de adepţi, John Bell, 589 OOO de partizani. La rândul lori 180 de mari elect
oficiali, din totalul de 303,· s-au pronunţat pentru Abraham Lincoln.
Mandatul lui James Buchanan s-a încheiat, oficial, în ziua de 4 martie 186 1,
când, după tradiţie, i-a-transferat la Capitoliul din Washington, însemnele puterii nou lu i
preşedinte Abraham Lincoln. Fostul şef al executivului îi oferea, totodată, o Uniun
realmente scindată, cauza principală fiind modul în care se aborda problema sclaviei.
Retrăgându-se parţial din viaţa politică, James Buchanan va fi martor I
Războiului de secesiune, apoi al uciderii primului preşedinte republican, Abraham
Lincoln, dar şi al noului succes obţinut <ie democraţi îh 1865, prin alegerea lui Andrew
Johnson în calitate de conducător al naţiunii 'americane. James Buchanan a decedat n
ziua de l iunie 1868, având 77 de ani.
Datorită succesului în alegerile din 6 noiembtie 1860, Abraham Lincoln
devenea, în T86 l, cel de al şaisprezecelea preşedinte pentru Statele Unite ale Americii.
Preluarea înaltei responsabilităţi s-:a făcut prin amintita festivitate oficială de I
Washington, datată 4 martie 1861. De reţinut aspectul că la puţină. vreme dup
câştigarea alegerilor de către Abraham Lincoln, statul Carolina de Sud a dezavuat dej
Uniunea la 20 decembrie 1860. Era urmată, jn ziua de 4 februarie 1 861, de Mississippi 1
Florida, Alabama, Louisiana, Georgia şi Texas, <earer formează împieună, pentru
menţinerea sclaviei, Confederaţia Statelor din Sud, condusă de la 9 februarie 1:861, ca
preşedinte secesionist, de către Davis Jefferson. În lunile aprilie şi mai 1861 s-au
alăturat Confederaţiei statele Virginia, Carolina.de Nord, Arkansas şi Tennessee.
Aceasta era situaţia delicată a Uniunii, greu. de decelat, dar nu imposibil d
condus, atunci când Abraham Lincoln îşi asuma, efectiv, responsabilităţi prezidenţial
din partea Partidului Republican; aflat pentru întâia oară la guvernare. · Succesul era,
deopotrivă, al personalităţii amintite, dar şi al formaţiunii sale politice, originea
acesteia-aflându-se în iniţiativa lui Thomas Jefferson Ciin 1791. Atunci, după cum am
precizat în paginile anterioare, s-a creat Partidul Democrat-Republican, dezbinat însă în
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li prin departajarea; ca structură distinctă, a Partidului Democrat. Datorită adaptării
11ullc cerinţe ale modernităţii, republicanii îşi redefinesc doctrina şi strategia în
dt 111 Convenţiei N aţionale din 22 februarie :1'856, amintită anterior, organizată la
11111 hurgh, re°'umit centru 1' urban din bazinul carbonifer al Munţilor Apalaşi,
I' 1111 ylvania.
Victoria lui AbraHam Lincoln la alegerile prezidenţiale din 1860 aducea, pe
I llJ.1 superioritatea, în premieră, a republicanilor, înscrierea unui nou areal pe lista
1 lnr ce propuneau naţiunii americane liderul 'momentului. Era vorba de tradiţionala.
1111 nordică Illinois, aflată în Uniune din 1818. Reşedinţa administrativă r se găsea la
pd ngfield. Suprafaţa de 146 100 kmp gravita mai ales spre marele centru urban
I hi ·ugo, port la iacul Michigan, având rol important în viaţa politică şi economică a
1l111p11lui . Pe teritoriul statului Illinois, prezentând încă de la mijlocul secolului XIX un
11 h111rcabil potenţiaţ industrial, financiar şi agrar, era interzis sclavajul. <Ca urmare,
111o ramul electoral al noului preşedinte a prevăzut, în principiu, obligaţia
111 111u nităţilor sudice de a ac6rda anumite drepturi sociale tuturor locuitorilor,
1111• upunând 'inclusiv libertatea personală a negrilor.
Abraham Lincoln s-a născut la ' 12 februarie 1809 în localitatea rurală Nolin
I tl•ck, din statul Kentucky, care aderase la Uniune încă din 1792. Apoi , în 1816 familia
va ajunge în statul Indiana, unde, peste doi ani, mama lui Abraham, Nancy, a
I cedat. Ulterior, în februarie 1830, tatăl său, Tom Lincoln îşi stabileşte domiciliul în
prop ierea orăşelului Decatur din statul Illinois. Aici, tânărul Abraham Lincoln
mdi dează, în 1832, iliră succes, pentru un loc de deputat în Adunarea Legislativă a
r111u lui Illinois, din partea Partidului Liberal (Whig).
Noile alegeri, care au avllt loc în 1834, îi sunt însă favorabile, dev.enind astfel
1111ul di ntre susţinătorii liberalilor în forul local din Springfield. Este reales deputat, în
11ntinuare, îrlcă de patru ori. Se · va opune, începând din 1837, dezavuări i
1h liţionismului . În 1846-1849 a fost, pentru o legislatură, din partea 1statului Illinois,
111 t•mbru al Camerei Reprezentanţelor Federaţiei Americane. Aderă, .în I 856, la doctrina
l1111 tidului Republican. De aceea, la 16 iunie !858 acceptă să candideze pentru un loc
d senator al 'statului Illinois în Congresul Uniunii de la Washington, fiind însă învins
rl Stephen Douglas, susţinut de Partidul Democrat.
Anul 1860 îl aduce, totuşi, aşa cum am văzut, în fruntea executivului, ca
preşedinte al S.U.A. Unul dintre colaboratorii săi de marcă a fost Hannibal Hamlin,
11lcs, în 1860, vicepreşedinte: Instalarea lui Abraham Lincoln la Casa Albă s-a flicut
T11 s ă pe fundalul unor profunde contradicţii între statele Federaţiei ; -nodul gordian..fiind
·lavia existentă, preponderent, în zonele din Sud. După cum a declarat la începutul
primului său mandat, avea certitudinea solidarităţii poporului american, iar ca urmare,
·onchidea: „N-aş vrea să fiu nici sclav, dat nici stăpân. Aceasta este părerea mea despre
de mocraţie" .
·
Discursul de la „inaugurarea preşedintelui" cum denumesc americanii
Instalarea câştigătorului alegerilor la Casa Albă, definea clar, pentru început, intenţiile
pacifiste ale lui Abraham LincolÎl. Forţat de împrejurări, el va învăţa însă şi <1rta
razboiului, întrucât secesioniştii nu doreau să renunţe la menţinerea sclaviei. Astfel, la
12 aprilie 1861 sudiştii americani au declanşat Războiul civil, trupele Confederaţiei
mintite mai sus atacând Fort Sumter, bază militară a guvernului de la Washington,
utlat lângă oraşul Charleston care aparţinea atunci Carolinei de Sud. Acţiunea avea loc
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lună şi câteva zile de la preluarea prerogativelor Uniunii de c!\11
Abraham Lincoln.
.
,
Confruntările militare, devenite in~vitabile, aveau ca scop, din par1
executivului republican, menţinerea · unităţii naţionale. dar şi abolirea sclaviei. li
schimb, Confederaţia Statelor din Sud urmărea dislocarea guvernului format în urnii
alegerilor din 6 noiembrie 1860, readucerea la putere a democraţilor, menţinerea I
extensia sclaviei în noile state intrate în Uniupe după Compromisul Missouri din 1820,
ori în urma Legii Kansas-Nebraska adoptată în 1854.
Luptele fratricide s-au purtat terestru şi naval, angajând sute de mii d
combatanţi albi, dar şi negri, iar atitudinea europenilor ori asiaticilor a fost, în ge(]erul,
de abţinere faţă de taberele intrate în dispută, cu excepţia Angliei, Franţei, Germaniei I
Spaniei. Capitala secesioniştilor s-a stabilit Ia Richmond, în statul Virginia, de unde
coordonau, administrativ şi militar, cele 11 state desprinse din Uniune, cu o popula\
de aproximativ nouă milioane de persoane, circa 3 800 OOO fiind sclavi. În Nord
aflau, aşadar, statele majoritare, locuite de peste 22 de milioane de cetăţeni.
Statisticile timpului ilustrează că la preluarea puterii supreme, Abrah 111
Lincoln avea de gestionat interesele a 31 443 321 de pc;rsoane, 71% aflându-se t11
spaţiile nordice. Alţi itemi arată că 85% din manufacturi, 65% din fermele agricol ,
81 % din fondurile bancare, 72% din căile de transport, 91 % din sursele de afaceri .
găseau, de asemenea, în statele din Nord.
Pentru a adopta anumite decizii urge_nte, dar oportune guvernului oficiul
american, Abraham Lincoln a convocat, la 4 iulie 1861, o sesiune extraordinară a celu i
de al 37-lea Congres al S.U.A., folosindu-se astfel semnificaţia Zilei Naţionale n
scopul consolidării ideii unităţii Federaţiei. Lucrările foruluj legislativ se vor relu 1,
printr-o şedinţă obişnuită, lâ 22 iulie 1861.
În strategia sa politico-militară, Abraham Lincoln a urmărit, pe timpul
Războiului civil, câteva obiective- primordiale. Dintre acestea se deţaşa păstrar '
controlului în statele de graniţă, dintre Nord şi, S,ijd, respectiv, Delaware, Maryland,
Kentucky şi Missouri, ceea ce a constituit un importaţlt succes al cabinetului s!\u ,
Totodată, a fost reorganizată armata naţională, s-au deschis mai multe fabrici d
armament, altele, inclusiv particulare, se reprofilau pe producţia de război, iar flota r 1
mai bina dotată.
Pentru început, comanda annatei Uniunii s-a încredinţat, de către Abrahan1
Lincoln, generalului Winfield Scott, remarcat, după cum s-a precizat, în Războiul
mexican• din 1846-1848, .apoi generalului George B. MeClellan. Un rol deosebit 1
revenit însă generalilor Ulysses S.Grant şi William Sherman, implicaţi direct În luptei
contra secesioniştilor. Confederaţia sudistă s-a bazat, în special, pe capacitat
apreciatului general Robert E.Lee. Acesta, după terminarea războiului, va comerciali 1
vastul său domeniu funciar, în favoarea proprietăţii obşteşti, pentru un dolar.
La 9 martie 1862, cele două tabere s-au confruntat în bătălia navală de 111
Hampton Roads, statul Virginia, când, în premieră mondială, sunt folosite în lupt
vasele cuirasate. Victoria a aparţinut marinarilor din Nord, ambarcaţiunea lor, numit
Monitor, surclasând pe cea sudistă, Virginia. Mesajul adresat de Abraham Lincoln
învingătorilor a determinat optimizarea şi a altor structuri militare.
Un moment bine exploatat de preşedinte a fost insuccesul armatei. di11
Washington suportat în încleştarea de la Bull Rum, 21 iulie 1862, din apropieren
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11 lei. Ca urmare, la 23 iulie 1862, a s9licitat Congresujui şi a obţinut acordul
I I tivului pentru: chemarea sub arme a 500 OOO de luptători „pe timp de nu ma.i
11 11 I.ie şase luni, dar nu mai mult de trei ani", lansare11 unui împrumut de 250 de
1 lh mc de dolari, creşterea impozitelor, majorarea taxelor vamale la ceai, zahăr şi
I , plicarea unor pedepse foarte aspre celor ce urmăreau dezfutegrarea Republicii
I rtttive Americane şi răsturnarea guvernului Uniunii, confiscarea averii rebelilor şi
11 r rea sclavilor acestora, care, la rândul lor, puteau intra în armata_ Nordului. La 17
I 111brie 1862, eşecul de la Bull Rum a fost răzbunat prin victoria armatei Uniunii de
mietam, unde s-a aplicat planul generaluhii George B. MeClellan.
Efectele unor asemenea demersuri s-au repercutat atât în viaţa civilă, cât şi pe
111 11 mil itar. De exemplu, după Legea bunului familial (Homestead Act), intrată în
1 1r la 20 mai· 1862, pe baza căreia se vor acorda coloniştilor, în uanătorii zece ani,
I 40 de milioane de acri de pământ mai ales în statele vestice, un document de
mă importanţă devine Proclamaţia emancipării.
Datorită- acestei decizii prezidenţiale, datată 22 septembrie 1862, Abraham
I 11 oln a rămas pentru totdeauna în istoria modernă universală, întrucât a hotă~ât
llh rurea negrilor din sclavie începând cu 1 ianuarie 1863. Ca urmare, peste 200 OOO
I 1111 aceştia vor intra în armata Uniunii. .
~
Iniţiativa · strategică a republica.nilor s-a transferat apoi, din incinta
t 11 l fiului, pe câmpurile de luptă, începând cu anul 1863 acţiunile fiind favorabile
1 I l lităţilor constituţionale. Aşa se explică, de exemplu, succesele obţinute de armata
lh I sub controlul direct al preşedintelui Abraham Lincoln la Gettysburg, l-3 iulie
I 1 , unde oştirea secesionistă, condusă de generalul Robert E. Lee, a capotat
I 11 ntabil. În ziua următoare, 4 iulie 1863, Sărbătoarea Naţională a S.U.A se celebra
111 11 ocuparea fortului Vicksburg, deţinut de sudişti mai bine de şase luni. S-au
1 11 11rcat în continuare, prin tactica folosită, colaboratorii lui Abraham Lincoln,
11 rafii Uliysses S.Grant şi William Sherman.
Ulterior se vor obţine, succesiv,_victoriile Uniunii de la Chattanooga, 23-25
mbrie 1863, şi Nashville, 15 decembrie 1864, ambele aflate în statul Tennesşee,
1 aderase ta Confederaţie în mai 1861. Apoi, la 2 1 decembrie 1864, ca urmare a
1 1111paniei militare numită „de la Atlanta la mare", trupele credincioase preşedintelui
hr ham Lincoln ocupă portul Savannah din Georgia, unul dintre statele
I 111damentaliste ale secesioniştilor .
Paralel cu asemenea acţiuni majore, întreprinse pentru menţinerea unităţii
I I raţiei, inclusiv prin folosirea armelor, viaţa politică a cunoscut an.urnite nuanţări.
tfol, în rândurile republicanilor se conturează aripa radicalilor, într.unită în Convenţia
1111 oraşul Cleveland, statul Ohio, la 31 mai 1864. A propus să candideze la funcţia de
11 edinte al S.U.A., în alegerile dn finalul anului 1864, pe gene!'alul John C. Fremont,
1110 1 dintre combatanţii de elită remarcaţi în acţiunile privind extinderea Uniunii din
I pa 1842-1848 .
. Cei mai mulţi republicani, consid~raţi loialişti, susţin, totuşi, pentru un nou
111 ndat, pe Abraham Lincoln. Ca dovadă, Convenţia Naţională. a partidului său,
11 fhşurată oficial m zilele de 7-8 iunie 1864 la B4ltitnore, . statul · Maryland, îl va
11uminaliza să participe la noile alegeri cu o Platformă electorală apropiată ideologic
1 lei din 1860. La 22 septembrie 1864, republicanii radicali au convenit să susţină şi ei
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candidatură,

scontându-se

câştigarea

unei noi legislaturi în defav

democraţilor.

La 8 noiembrie 1864, când electoratul a fost solicitat, constituţiona l ,
exprime sufragiul, competiţia avea în prim-plan, pentru preşedinţie, pe Ab1 '" li
Lincoln, din partea Partidului Republican, şi pe generalul George MeClellan, racol I
Partidul Democrat. Votul popular i-a adus lui Abraham Lincoln 2 203 943 de opt 11
iar 212 mari electori s-au pronunţat pentru continuitatea la Casa Alb
reprezentantului republicanilor provenit din statul Illinois. Abraham Lincoln a d 1 I
vicepreşedinte să fie de această dată Andrew Johnson. Alături .de generalul
111
MeClellan, care a obţinut însă numai 1 796 562 de voturi, urma să lucrez ,
vicepreşedinte, senatorul democrat Pendleton.
Primul mare succes politic al aboliţioniştilor, înregistrat după alegeri i 111
noiembrie 1864, a devenit amendamentul la Articolul 13 al Constituţiei .U
aprobat, după Senat, şi de Camera Reprezentanţi lor, în ziua de 31 ianuarie IK
Rezultatul a fost următorul: 109 voturi pentru, 56 contra, 8 abţineri. Era consolld I
astfel decizia preşedintelui Abraham Lincoln din li septembrie 1862, referitoo1 I
Proclamaţia emancipării .

Prin amendamentul amintit, urma ca Legea fundamentală a Federaţi
oficializeze interzicerea sclaviei pe teritoriul tuturor statelor Uniunii. Practic, Art! 111111
13 va deveni operabil, fn noua formulare, începând cu 18 decembrie 1865: „Pe t 1 t
întinderea Statelor Unite ale Americii sau în orice loc supus jurisdicţiei lor, nu va . I
nici sclavie, nici servitute forţată".
Contextul intern şi internaţional devenise favorabil victoriei arm 11
guvernamentale. Înainte de a ordona asaltul final asupra poziţiilor secesionişt ll111 ,
Abraham Lincoln a iniţiat pertractările din 3 februarie 1865 cu vicepreşedi nl I
Confederaţiei Statelor din Sud, Alexander Stephens. întâlnirea a avut loc la Hamt1111
Roade în Virginia, pe puntea unui vas al Uniunii, dar tratativele au eşuat.
Noul mandat al preşedintelui Abraham Lincoln s-a inaugurat la 4 martie 18 1
Peste o lună, la 3 aprilie 1865, superioritatea efectivelor nordice şi pierd r I
semnificative ale sudiştilor, determină ocuparea oraşului Richmond folosi t, li 1
februarie 1861, ca reşedinţă oficială a guvernului condus de Davis Jefferson.
Finalul Războiului civil din S.U.A. survine la 9 aprilie 1865, când genernlul
Robert E. Lee, comandantul trupelor secesioniste, capitulează necondiţion at 11
localitatea Appomattox din statul Virginiă . Pentru a aduce zonele sudice la un niv I
apropiat de cele nordice, Abraham Lincoln prezentase, în campania electorală d 11
1864, proiectul Legii reconstrucţiei. Dorea să realizeze multiple obiective majore în I
de al doilea mandat prezidenţial.
Opozanţii i-au hărăzit însă un moment fatal. În seara zilei de vineri, 14 april
1865, orele 22, Abraham Lincoln, care participa la un spectacol în Teatrul Ford din
Washington, a fost împuşcat mortal de actorul John Wilkes Booth. Concomitent 011
agresat, în locuinţa sa, William Seward, secretar al Departamentului de Stat. Planul
complotiştilor prevedea lichidarea şi a vicepreşedintelui Andrew Johnson, dar I 1
domiciliul acestuia nu s-a petrecut nimic deosebit.
Decesul preşedintelui Abraham Lincoln a survenit sâmbătă dimineaţa, I.
aprilie 1865, ora
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' I '', în casa unui croitor din apropierea teatrului amintit. A fost depus la Casa
I 1 I n!l la 19 aprilie 1865. Înhumarea va avea loc în ziua de 4 mai 1865 la Cimitirul
I dge din Springfield, statul Jllinois. Trenul mortuar a realizat astfel drumul de
1 1 t re al lui Abraham Lincoln spre oraşul din care plecase în 1861 . Avea atunci 52
o , i r când a fost ucis împlinise 56 de ani, două luni şi trei zile.
Pe timpul cât Onestul Abe a condus destinele naţiunii sale, Federaţia îşi
111 11deşte demnitatea prin victoria militară obţinută împotriva secesioniştilor, este
11 111 t!l sclavia, modificându-se în acest sens Constituţia, a fost iniţiat Planul
1111 trucţiei zonelor sudice, iar numărul statelor care formau Uniunea ajunge la 36,
I 1 nd, în 1861, Kansas, în 1863, West Virginia, iar în 1864, Nevada. Noile entităţi
11t11rl 1le au stabilit centrele administraţiei la Topeka (Kansas), Charleston (West
1 11111), Carson City (Nevada). Cele mai importante oraşe ale acestor state vor deveni
, u timpul, Wichita, Charleston, Las Vegas.
Memoria lui Abraham Lincoln, primul preşedinte american ucis în timpul
lttlrii supremei demnităţi , este perpetuată viguros prin numeroase modalităţi . Aşa ,
mplu, centrul administrativ al statului Nebraska este eponimul Lincoln, iar în
111 Potomac din Washington s-a construit, în stil clasi~, Templul Abraham Lincoln.
I ·otul Henry Bacon va înnobila acest edificiu, printre altele, cu 36 de coloane,
11 r nd numărul statelor aflate în Uniune la moartea preşedintelui. Perimetrul faţadei
. 1·lpale este dominat de statuia ce îl înfăţişează pe Abraham Lincoln, aşezat, înalt şi
11 111, ca în vfaţa de toate zilele, într-un fotoliu identic cu cel folosit pe timpul cât s-a
li t Io Casa Albă.
Asemănător lui George Washington, nenumărate scrieri de pe toate
111 1 lianele fac ample referiri la personalitatea lui Abraham Lincoln, considerat un .
11 Vftrat simbol pentru renaşterea modernităţii Statelor Unite ale Americii.
' În virtutea prevederilor constituţionale, la 15 aprilie 1865 vicepreşedintele
1 111blican Andrew Johnson a ajuns cel de al şaptesprezecelea conducător al Federaţiei
1I ricane, devenind astfel, de iure şi de facto, succesorul direct al lui Abraham
I 11 oln. După depunerea jurământului! noul preşedinte a selectat, din raţiuni politice
1111 ' iate, promulgarea legilor adoptate de Congres, cele mai multei fiind inspirate de
!1111 •ramul electoral al lui Abraham Lincoln din 1864.
Ca dovadă, Andrew Johnson s-a eschivat în 1865 de la semnarea Legii privind
1 ordarea dreptului de vot pentru negri, motivând că asemenea facilitate era de
u mpetenţa guvernelor din statele sudice. Totodată, a blocat hotărârea Congresului
1 I ritoare la distribuirea unor ajutoare băneşti foştilor sclavi ce nu aveau încă de lucru.
I I pute prelungite, între Andrew Johnson şi deputaţi s-au .înregistrat în ceea ce priveşte
luderea posibilităţilor ca lideri secesionişti reprezentativi să ocupe, timp de cinci ani
tl 11pă încheierea Războiului civil, funcţii publice.
Atitudinea noului locatar instalat la Casa Albă în 1865 a devenit total opusă
I i asemenea optici a legislativului, ceea ce s-a finalizat prin decretare.a, de către
11 şedinte, în. 1868, a amnistiei generale. Ca urmare, fostul' conducător al Confederaţiei
.'Iutelor_ din Sud, Davis Jefferson, care încercase în 1865 să părăsească domiciliul
Ir vestit în femeie, obţine, după o scurtă perioadă de acuzare justiţiară, libertatea de
1 11lşcare datorită acystei amnistii. Fără să fie străin de complotul favorizant uciderii lui
braham Lincoln„ preşedintele secesionist şi-a prelungit existenţa personală până în
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1889, supravieţuind aproape un sfert de veac tragediei naţionale de la Teatrul Ford d 11
Washington.
Comparativ cu Abrahm Lincoln, care a asigurat un echilibru judici
1
conducerea Uniunii pe timpul evenimentelor dramatice din perioada 1861 -1H(1
preşedintele Andrew Johnson Vll realiza, predilect, un compromis bine cal ul 1t
favorabil grupării moderate din Partidul Republican, pllisată la interferenţa de int r
cu puternicii fermieri ai Sudului.
În interior, Andrew Johnson a derulat o politică prudentă, dar energică. I
aceea, mulţi americani îl vor eticheta ca fiind Regele Andrew I. Se născuse ln
decembrie 1808, fiind de vârstă apropiată cu Abraham Lincoln. Devine preşedinte ln , I
de ani, egalând, din acest unghi de vedere, pe George Washington. Pentru început, pt 11
1845-1855, a cochetat cu Partidul Liberal (Whig), dar în 1856 se alătură structu1 I
republicane din statul Tennessee, fiind cel de al treilea lider al acestui teritoriu ajun I
Casa Albă, după democraţii Andrew Jackson (1829-1837) şi James Polk (1845-1849)
Aşa cum s-a precizat anterior, Andrew Johnson l-a secondat în alegerile din "
noiembrie 1864 pe Abraham Lincoln, devenind atunci vicepreşedinte. Progra11111 I
electoral al acestui tandem oferea locuitorilor Uniunii perspective tentante. Di nh
acestea se detaşau: continuarea războiului împotriva secesioniştilor din Sud pân I
victoria finală, ceea ce conducea la garantarea unităţii Federaţiei, respectarea t
aplicarea Constituţiei care instituise forma de stat republicană, abolirea legislativ 1
sclaviei pe tot teritoriul dintre Atlantic, Pacific, Mexic şi Canada, acordarea de dreptu l
civile negrilor, primirea unui număr cât mai mare de imigranţi ai popoarelor asuprll ,
distribuirea anumitor ajutoare materiale, pe viaţă, răniţilor şi invalizilor rl\Zboaielor
au favorizat consolidarea naţiunii, aprecierea, iliră deosebire de culoare, a tutur< 1
soldaţilor, reconstrucţia şi modernizarea statelor sudice, accelerarea ritmului penll 11
finalizarea lucrărilor la calea ferată transcontinentală, contracararea tendinţelor uno1
puteri europene de a instaura sisteme monarhice în unele spaţialităţi din America d
Sud şi Centrală, transformarea Partidului Republican în Uniunea Naţională.
Obiectivele enunţate în 1864 reactualizau principiile politicii executivul u
condus de Abrabam Lincoln, adaptându-le noilor cerinţe ale etapei istorice respectiv
Unele dintre acestea s-au realizat, aşa cum s-a scris mai înainte, încă din perioada 8
noiembrie 1864 - 15 aprilie 1865 de preşedintele încă aflat atunci la Casa Albă. Altei
deveneau însă provocări ale mandatului dobândit de Andrew Johnson, într-un momout
considerat crucial în primul rând de către electoratul republican.
Paleta politică naţională s-a densificat în anii imediat următori finalizăr i
Războiului civil, care consfinţea victoria susţinătorilor unităţii Federaţiei şi
partizanilor desfiinţării sclaviei. Ca dovadă; paralel cu disputele dintre republicani ş
democraţi, sau dintre Congres şi Preşedinţie, Andrew Johnson va avea de suport
presiunile unor forţe extremiste. Astfel, în 1865 s-a înfiinţat organizaţia Ku Klu )(
Klan, care se opunea emancipării negrilor, declanşând în acest sens multiple aoţiun
teroriste, asasinate, maltratări, atât în lumea foştilor sclavi, cât şi în rânduril
militanţilor albi.
Din 26 august 1866 s-a manifestat şi în Federaţia Americană extrema stângă,
fiind creată atunci Uniunea Naţională a Muncii. Aceasta s-a aflat, încă de la început,
sub patronajul ideologic al Internaţionalei I, înfiinţată la Londra, în 1864, din iniţiativ
lui Karl Mru;x şi Friedrich Engels. De remarcat aspectul că Abraham Lincoln a primit,
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o preşedinţiei sale, mai multe scrisori de la Karl Marx, ~are îi aprecia, cu
hlre, demersurile privind desfiinţarea sclaviei şi emanciparea negrilor. Ulterior,
1 ,, 11 llU soci<1listă şi Il!UDcitorească din S.U.A. va cunoaşte fluxuri şi refluxuri raportate
I n menologia naţională ori mondială.
.
În anii 186ţ) - 18,67, j'\ndrew Johnson a aprobat ofensîva armatei fed'erale
•III 1rlva triburilor ameridienilor, formate din siouxi, conduşi de Sitting Bull. Aceştia,
, • 111 I uneod dakota, constituiseră o Uniune distinctă a indienilor, aflată pe teritoriul
1111
Fluviul Mississippi, râul Missouri şi Munţii Stâncoşi. După mai multe
1111 1 u ntări, structura administrativă înjghebată de siouxi este desfiinţată, numeroşi
111 cn i sunt ucişi în lupte, iar zona amintiţă s-a integrat statelor adîacente. Se repetau
li I evenimente din 1832-1839, când preşedinţii Andrew Jackso,n .(1829-1837) şi
1 11 n Van Buren (1837-1841) au dispus intervenţia în forţă pentru înfrângerea
ii seminolilor lui Osceola.
Co111.parativ cu primii ani ai mandatului său, Andrew Johnson s-a dovedit, în
111 111 etapă a guvernării , cât mai fidel faţă de prevederile Programului electora din
l, elaborat atqpci împreună cu Abraham L,incoln.
dovadă, la 28 iulie 1868, după
li pute virulente în . Congres, preşed~ele a reuşit să însqrie în Cons~ituţie un
111 ndament la Articolul 14, prin care erau acordate drepturi civile negrilor. Aşadar, în
111 1111 amendării conţinu,tului Articolului 13, obţinută , de Abraham Lincoln fa începutul
u 1lui 1865, nou.a cpmpletare a Constituţiei ~i,n 1783 finaliza, printr-o modalitate
1
1111111 ·ro ă, progresis~, controversa dogn;iatic;ă şi lupte~ sângeroase asupra sclaviei.
'
Pentru a grăbi adoptarea unei ase~enea decfzii foarte importante îh Senat şi în
u11cra Reprezentanţilor, Andrew Johnson, asemănător'~lt r preşedi.riţi care au condus
I 1 loraţia după 1841, s-a opus vehemenţ filibusterismului."practicat de opqzanţii din
111111 leg~lativ. Este vorba de tactica temporizării dezbatţ ii ae fon d a Proiectului a dus
111 fu\a Senatului, prin divagaţii prelungite, urmărindu-se astfel blocarea votului final.
RepublicaniL au dovedit pe cţeplin 1 ,în vara anului IS68, maturitate politică şi
1 111 lfCvenţă privind strategia ,, consolidării teritoriale şi · sociale • a Federaţiei, iar
1 l ptarea a~endamentului la Articolul 14 al Constituţiei ră~âne- un . merit atesta al
pt şedintelui
Andrew Johnson.
~..,
'
- •
1 ,..
'
,,
,..
1n domeniul folosirii relaţiilor externe ca factor al creşterii puterii Uniunii,
11drew JQhnson a realizat unul „d~tre dezideratele predecesorilor săi, ~xtînzând
1 niţele naţionale asupra Peniqsulei Alaska. Teritori!ll, aceasta se află pe coasta nordLlcă a Americii de Nord, fiin~ despărţită de extremitatea asiatică a Imperiului Ţarist,
1 tre stăpânea atunci Alaska, prin Str~toarea Bering.
_
Tratativele pentru CUJOpărarea Peninsulei au fost purtate la Washington, în
11umele preşedintelui Andrew Johnson, de către şeful Departamentului de Stat, William
.' ward. G uvernul suveranului Alexandru
II (1855-1881), primea, la 30 martie 1867,
)
urna de 7 200 OOO de dolari din trezoreria Statelor l.T,ţlite ale Americii, <;are ajungeau
lfel în vecinătatea nord-estică a Rusiei imperiale, lă aproximativ 35 de km, în linie
dreaptă, distanţă navală.
.., · ,
·
Casa Romanoyilor ,stăpânea Alaska, descoperită de navigatorul şi exploratorul
1us Vitus Jonassen Bering, de origine daneză, din 1740. Prin tranzacţia amintită, s-au
pus bazele viitorului stat Alaska, al Federaţiei Amedcane, format atât din Peninsulă, cât
I di ntr-un mare număr de insule apropiate Canadei, ori răspândite prin Marea Bering.
11

1 , ,
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Primirea în clubul select a acestuia se va face însă peste aproape -un secol, timp în care
infuzia' mode~izării americane se dovedeşte benefică Marii Puteri.
~·
De asemenea, în 1867 Uniunea ajunge la 37 de state, acceptând să respecte
Constituţia, precum şi celelalte legi, ori alte decizii ale preşedintelui Andrew Johnson,
zona Nebraska. Aflat în perimetrul central al Lumii Noi, teritoriul enunţat cuprindea,
spre mijlocul veacului XIX, 200 OOO de kmp, devenind subiectul unor aprige dezbateri
parlamentare cu privire la folosire& ori interzicerea sclaviei, finalizate cu Legea
Kansas-Nebraska din 1854, descrisă 1n paginile anterioare. Reşedinţa oficială a statului
va primi, la propunerea-lui Andrew Johnson, numele de Lincoln, iar cel mai important
centru urban rămâne oraşul Ohama. Pentru economia americană, Nebraska a
reprezentat, de întotdeauna, un important ofertant al produselor specifice preocupărilor
rurale.
Perioada prezidenţială a lui Andrew Johnson a presupus iniţierea aplicării
Progr:amului reconstrucţie'i ' şi modernizării fostelor state secesioniste. Amplele acţiuni
intitulate -Pentru un nou Sud au cuprins, p rintre altele, implementarea industriei,
mecanizarea lucrărilor agricole, redefinirea sistemului educaţional, facilitarea
schimburilor comerciale cu statele din Nord, extinaerea căilor de transport.
Obiectivele merifionate au detenninat preocupări insistente pentru formarea
unor specialişti, capabili să admin~streze fondurile alocate de la bugetul Federaţiei, ori
din surse private. Ca urmare, preşedintele Andrew Johnson a lansat o adevărată
campanie naţiol).ală de promovare a 'persoanelor compatibile, inclusiv din familiile
negrilor eliberaţi, în diverse funcţii publice ale stat~lor sudice.
Expertul. rţsurselo , umane, angajate în redimensionarea acestor zone, a
devenit George Washington Carver, intelectâal de culoare, format, ca om liber, la
Colegii.le din lo~a şi Alabama, arhetip înscris în analele americane ulterioare
Războiului civil (1861-1865).
Guvernarea Regelui Andrew I a cuprins şi alegerile prezidenţiale din 1868.
Conducerea Partidului Republican îl va nominaliza însă, pentru funcţia supremă în
S.U'.A., pe generalul Ulysses S. Grant. 'Acesta va obţine 3 012 833 de voturi populare,
comparativ cu democratul Horatio Seymour, guvernatorul statului New York, cel ce s-a
bucurat de adeziunea a 2 703 249 de cetăfeni. La rândul lor, 214 mari electori l-au
susţinut pe Ulysses S.Grant, iar 80 au fost pentru Horatio Seymour. Peste 500 OOO de
sclavi eliberaţi s-au exprimat în favoarea candidatului republican. ·
Andrew Johnson 'a continuat şi după alegerile prezidenţiale din 1868 să
coordoneze administraţia Federaţiei, în special Programul reconstrucţiei Sudului,
finalizându-şi mandatul, efectiv la începutul anului 1869, când a transferat însemnele
puterii generalului Ulysses S. Qrant. Retras din viaţa politică statală, va rămâne militant
al Partidului Republican până la 31 iulie 1875, când a decedat. Avea 67 de ani. ·
În panoplia preşedinţilor americani, Andrew Johnson este apreciat mai ales
pentru menţinerea şi extinderea Uniunii în urma asasinării lui Abraham Lincoln,
relansarea legislaţiei de factură socială, specifică tranziţiei spre o democraţie reală,
precum şi adoptarea unor măsuri ~conomice favorabile reconstrucţiei statelor din Sud.
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AMERICAN PRESIDENTIAL ACTIONS IN THE PERIOD 1853-1868
FROM FRANKLIN PIERCE TO ANDREW JOHNSON
Abstract
The autbor achieved a historical introspection about the succession of the main
p11ll tical actors on the Confederation's stage, pointing out the most important social on
1111litary fulfillment. The author carried ant this article during the American presidential
I ·clion of 2004. The university professor Petre Popa selected from such an extensive
(11tnp le) study for the present ARGESIS volume the American presidential actions in
1he period 1853-1868, when the government relied an the Programs proposed by F. P.
(I he Democrat Party) J. B. (Democrat Party), A. L. (The Republican Party) and A. J.
( I he Republican Party).
lt is for the first time when such transatlantic suspect is put in evidence în a
.1·ssion of the Argeş County Museum. This the readers have the possibility to get
11 tl ormed especially on the pragmatic sense of the steps of the American presidents
11umbers 14, 15, 16, 17, representative personalities ofthe 19th century who decisively
1 untributed to the consolidation of the nation which dominates more and more
111sistently the world.
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