https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

„Eliberarea naţională a poporn

lui român, înfăptt1,irea unităţii sale
illcepînd din secolul
problemă

în

impus,

s-aze

statale

la ordinea

special

trecut,

ca o

=ilei,

ca o

necesitate imperioasă ridicată de

însăşi dezvoltarea _societăţii, ca o

condi ţie indispensabilă de care de

pindea înscrierea poporului român
pe orbita progresului, alătttri de
ţtlrile m•ansate ale Europei".

NICOLAE CEAUŞESCU
(Expunere la Şedinţa
jubiliară

a

Marii Adunări Naţionale
consacrată sărbătoririi
semicentenarului
l"nirii Transilvaniei
cu România,

29 noiembrie 1968)

„Legităţile

dezvoltării

istorice

impuneau cu striugmţă

înclieie-

rea procesztlrti de formare a statelor

naţionale aflate sztb dominaţia ma
rilor imperii din EHropa. ln miş
carea popoarelor europene pmtr11 ___,__ :.-..,:
d1tfodetermi11are--naţio11ală şi SC'IJftlrtirea dominaţiei străi11e se t:

--..HWR:

drează şi ltlpta maselor po,
di1i Romtitria şi diti

t'îlt.�m1ta.:..tt1

ritorii romii11eşti aflate
411e

străină,

tat11lui

pentru

nai,· nat

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

Afirmarea

statelor

nationale

independente unitare
din centrul şi sud-estul Europei
(1821-1923)

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

INSTITUTUL DE STUDII ISTORICE ŞI SOCIAL-POLITICE
DE PE LÎNGĂ C.C. AL P.C.R.
STUDII DE ISTORIE UN IVERSALĂ,
MODER NĂ ŞI CO NTEM PORANĂ

Voi.

I

AFIRMAREA ST ATELOR NAŢIONALE
INDEPENDENTE UNITARE
DIN CENTRUL ŞI SUD-ESTUL EUROPEI
(1821-1923)
Coordonatori:

E D ITUR A AC AD EM I EI

VIORICA MOISUC
ION CALAFETEANU

R EPUBLICII SO CIALISTE
B u c u r e ş t i, 1979

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

ROMÂNI A

THE ASSERTION OF INDEPENDENT UNITARY NATIONAL STATES
OF CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE (1821-1923)

YTBep>1<JJ.ett11e eJJ,11HbIX ttau11ottaJibHbIX tteaas11c11MbIX
rocyuapcTB B uettTpe 11 IOro-socToI<e EsponbI
(1821-1923 rr.)

Editura Academiei Republicii Socialiste România
71 021, Bucureşti, Colea Victoriei 125, sectorul I

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

CUPRINS

PREFAŢA
Viorica Moisuc .
.
.
ROMÂNIA
Mircea Muşat, Gheorghe Zaharia .
GRECIA
Constantin Botoran
IUGOSLAVIA
Viorica Moisuc
BULGARIA
Crişan Iliescu
ALBANIA
Gelcu Maksutovici .
CEHOSLOVACIA
Constantin Botoran, Milică Moldoveanu
AUSTRIA. UNGARIA
Eliza Campus
POLONIA
Milică Moldoveanu
TURCIA
Ion Calafeteanu
Listă de prescurtări
Indice . . . . .
Contents . . . .
Table des matieres
.

.

.

7

.

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

13
44
74
111
129
145
177
202
228
.

259
261
275
276

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

PREFAŢĂ

„Dacă naţionalitatea este sufletul unui popor (subl. ns.) - spunea
Nicolae Bălcescu - cită vreme el păstrează acest semn caracteristic al
individualităţii sale, acest spirit de viaţă, el este investit cu dreptul
imprescriptibil de-a trăi liber, unitatea naţională este chezăşuirea liber
tăţii lui (subl. ns.), este trupul lui trebuincios ca sufletul să nu piară şi
să amorţească, ci din contră, să poată creşte şi a se dezvolta" . În adevăr,
principiul naţionalităţilor consacrat ca lege internaţională fundamentală,
pentru crearea statelor naţionale unitare independente şi suverane în
timpurile moderne, are adînci rădăcini istorice. Sentimentul naţional,
voinţa naţională s-au manifestat în forme specifice în istoria tuturor
popoarelor, de-a lungul timpului. Patria - noţiune veche, cu semnifi
caţii foarte largi - este teritoriul pe care există o comunitate de oameni
cu o civilizaţie comună, este locul unde s-a dezvoltat această civilizaţie ;
conservarea şi apărarea acestui teritoriu, alungarea invadatorului este o
veche formă a patriotismului, reacţia firească şi colectivă a celor invadaţi.
In centrul şi sud-estul Europei fenomenul amintit există din vremuri
străvechi. La români, statul are o vechime bimilenară ; civilizaţia lor se
dezvoltă pe unul şi acelaşi teritoriu, teritoriu apărat de fiecare generaţie
de-a lungul istoriei şi păstrat prin multiple şi variate mijloace. In sud
estul Europei, grecii dezvoltă tradiţiile vechii Elade ; în sudul Dunării, la
Marea Adriatică, în Boemia şi Moravia, în nordul Carpaţilor Nordici, în
Cîmpia Panonică, civilizaţia traco-romană este preluată şi dezvoltată în
forme specifice în cadrul noilor state ce se formează în ultimele secole ale
mileniului întîi. Bulgarii, sîrbii, croaţii, slovenii, cehii, slovacii, polonezii,
ungurii, albanezii se constituie în state cu specificul 101·, cu teritoriu deli
mitat, care apar şi se afirmă în istorie ca entităţi de sine stătătoare.
Comunitatea de limbă, cultură, de civilizaţie, de teritoriu, de interese
şi viaţă economică, este factorul determinant şi dinamizator al luptei
pentru apărarea pămîntului strămoşesc, pentru că libertatea şi neatîrna
rea patriei este condiţia sine-qua-non a dezvoltării normale a societăţii.
Mai mult decît în oricare altă parte a lumii, în această zonă central
sud-estică a Europei, condiţiile istorice au determinat o colaborare multi
laterală între state şi popoare, în virtutea unui scop comun : apărarea
sau uneori conservarea fiinţei naţionale. Sînt numeroase faptele care
atestă cooperarea militară între români, iugoslavi, polonezi, unguri, secui,
bulgari, albanezi, greci împotriva unor duşmani comuni. Dar mult mai
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multe sînt faptele care ilustrează neîntreruptul schimb de valori mate
riale şi spirituale între aceste state şi popoare, contribuţia fiecăruia la
tezaurul civilizaţiei europene şi mondiale. Acest fenomen cu caracter de
permanenţă se manifestă cu pregnanţă şi în perioada în care Imperiul
otoman şi regatul ungar, iar mai tîrziu Imperiul habsburgic, Imperiul
german şi Imperiul ţarist au supus prin forţă unele dintre aceste state.
Paralel şi în legătură nemijlocită cu dezvoltarea economică şi socială,
principiul naţionalităţilor, ca criteriu determinant al ordinii politice şi
teritoriale a lumii, se afirmă puternic în secolul al XVIII-iea. Jean
Jacques Rousseau opune concepţiei retrograde a esenţei divine a puterii,
pe aceea potrivit căreia puterea vine de la popor, concepţie liberală şi
democratică din care rezultă ideea libertăţii şi egalităţii naţionale fundament al principiului naţionalităţilor. Doctrina este îmbrăţişată de
masele populare, de toate naţiunile pentru că ea corespundea propriilor
lor aspiraţii. Constituţia poloneză din 1791 proclamă : orice putere in
societate emană de la voinţa naţională. In acelaşi an, un document emis
de Cancelaria Ţării Româneşti, în timpul războiului austro-ruso-turc,
ilustrează prin cererile ce le formulează o concepţie democratică, înain
tată : guvern indigen, ţara să nu mai ajungă teritoriu de ocupaţie pentru
armatele străine, să se constituie armata naţională „căci aici nu e nici
paşalîc, nici sangeac, ci este teritoriul naţiunii valahe" . In 1 804, revoluţia
naţională a iugoslavilor de sub conducerea legendarului Karadjeordje are
caracterul unui adevărat război de eliberare naţională şi unificare. Cauza
iugoslavă este cauza tuturor naţiunilor din această zonă, aflate sub stă
pînire străină. Hotărîrile Congresului de la Viena din 1 8 1 5 au fost o
manifestare elocventă a negării principiului naţionalităţilor, devenit atît
de dăunător politicii de forţă şi dictat a marilor puteri, combinaţiilor
diplomatice şi ale echilibrului forţelor. Dacă protocoalele Congresului
amintesc din cînd în cînd de principiul naţionalităţilor, atunci i se dă o
falsă interpretare : Alexandru I îl invocă pentru a-i absorbi pe polonezi,
Prusia pentru a încorpora şi ea regiuni străine. Dealtfel, secolul al XIX-lea
este secolul luptei între principiul echilibrului forţelor, cu corolarul său :
hegemonia marilor puteri, şi principiul naţionalităţilor cu consecinţa sa
legică : constituirea statelor naţionale, independente şi suverane.
In centrul şi sud-estul Europei, zonă în care ciocnirile de interese
între marile imperii - otoman, ţarist şi habsburgic - devin tot mai vio
lente, caracterul naţional al luptei popoarelor devine predominant ; con
ştiinţa eliberării naţionale nu călăuzeşte activitatea doar a unor cercuri
restrînse de revoluţionari, ci a maselor largi populare. In 1821 , românii şi
grecii se ridică împotriva „protectoratului" şi stăpînirii străine ; în 1 827
şi 1 829, independenţa Greciei anunţă un răsunător triumf al principiului
naţionalităţilor ; tot atunci Partidul Naţional din Ţara Românească cere
unire şi independenţă deplină ; în 1 830 insurecţia poloneză se ridică
pentru libertate naţională împotriva politicii de forţă şi dominaţie a celor
trei mari imperii.
Anul revoluţionar 1 848 se înscrie ca o piatră de hotar în istoria afir
mării principiului naţionalităţilor. Programele revoluţionare pun pe pri
mul plan problema eliberării naţionale, politice, problema constituirii
statelor unitare . Intervenţia brutală a marilor imperii înfrînge revoluţia
dar nu forţa de acţiune a ideilor revoluţionare. Ca urmare, în 1856 prin
cipiul naţionalităţilor se află pentru prima dată în dezbatere interna
ţională, la Congresul de la Paris : era chestiunea românească ce se cerea
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a fi rezolvată. Deciziile din 1 857 ale Divanurilor ad-hoc din Moldova şi
Ţara Românească - organisme de concretizare a voinţei naţionale -,
care aveau ca punct central - unirea, rămîn ca un document de valoare
deosebită în practica şi teor.i a principiului naţionalitătilor. În 1 859, opi
nia internaţională a fost pusă în faţa unui fapt împlinit : românii reali·
zaseră primul pas hotărîtor spre refacerea unităţii lor naţional-statale.
„Trebuia, după tradiţia Vienei, ca Europa să se constituie, să examineze
procesul şi să pronunţe sentinţa în faţa căreia toţi să se încline, accep·
tînd-o aşa cum era. Dar acum, pentru prima dată
subliniază Nicolae
Iorga - un popor apărea susţin'..lt doar de dreptul său şi impunea „faptul
împlinit•• al hotărîrii sale, realizată imediat, in loc de a prezenta o simplă
petiţie de revizuire. Era un element nou in dezvoltarea principiului naţio
nal. Şi noi eram cei ce îl dădusem" .
Peste cîţiva ani, confruntarea între politica de forţă şi dictat şi
principiul naţionalităţilor se manifestă din nou, cu violenţă. In 1 863,
insurecţia poloneză se ridică cu putere împotriva asupririi ţariste pentru
eliberarea naţională şi refacerea unităţii statului . ln 1877, romanii, bulga
rii, şi iugoslavii ·într-o impresionantă solidaritate �i conlucrare obţin o
dublă victorie : împotriva Imperiului otoman şi împotriva politicii de
dictat a marilor puteri. Congresul de la Berlin (1878), dominat de Germa
nia bismarckiană, deşi refuză să accepte participarea micilor naţiuni care
avuseseră o contribuţie importantă la înfrîngerea Turciei, deşi taie arbi
trar părţi din teritoriul lor naţional, recunoaşte hotărîrea prin care poporul
român îşi proclamase la 9 mai 1877 independenţa absolută, recunoaşte
independenţa Serbiei şi a Muntenegrului, precum şi autonomia Bulgariei.
Pentru toate naţiunile din centrul şi sud-estul Europei, această nouă con
sacrare a principiului naţionalităţilor constituia o victorie, un îndemn
pentru continuarea luptei de eliberare naţională.
In ultimul pătrar al secolului al XIX-lea avea loc o competiţie
strînsă între marile puteri pentru dominaţie şi influenţă în centrul şi
sud-estul Europei. „Foarfeca inteligentă a diplomaţiei - spunea N. Iorga�
crea hărţi cu fel de fel de întortocheri posibile pentru a lua cit mai mult
din drepturile unui popor de a fi stăpîn pe pămîntul său" ; această zonă
a Europei devine o mare tablă de şah unde Austria, Rusia, Turcia,
Germania erau marii jucători, iar popoarele, statele de aici, piese in jocul
lor politic şi diplomatic. Confruntările, ciocnirile de interese între marile
puteri, în politica pentru cîştigarea cursei spre Constantinopol şi Strîm
tori, spre Marea Adriatică, Marea Egee şi Mediterana, spre Golful Persic,
se află în contradicţie totală cu procesul obiectiv de constituire şi afirmare
a statelor naţionale, independente şi unitare. Din contrapunerea acestor
interese pe plan diplomatic, politic, militar, reflectată în grupări şi regru
pări de forţe, în alianţe şi pacte secrete, din politica de sugrumare, prin
mijloace brutale sau subtile a luptei popoarelor central şi sud-est euro
pene pentru emancipare naţională şi politică, din amestecul direct şi indi
rect al marilor puteri în treburile interne ale acestora, în reglementările
politice şi teritoriale ce priveau exclusiv pe cei în cauză, a rezultat trans
formarea Balcanilor în ceea ce impropriu a fost denumit „butoiul cu
pulbere al Europei" . Impropriu, pentru că situaţia explozivă din centrul
şi sud-estul Europei la sfirşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-iea se datora nu contradicţiilor dintre popoarele balcanice ci con
tradicţiilor dintre interesele generale ale popoarelor, statelor din centrul
şi sud-estul Europei şi interesele marilor puteri imperialiste, se datora
-·
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contradicţiei ireconciliabile între principiul naţionalităţilor şi politica de
forţă şi dictat în viaţa internaţională. Aici, aceste contradicţii s-au mani
festat violent pentru că procesul de constituire a statelor naţionale şi
unitare, independente şi suverane, care se terminase în vestul Europei,
în sud-estul continentului era în plină desfăşurare şi lui i se opunea
politica retrogradă a unor formaţiuni politice anacronice --- irnperiile
multinaţionale.
in 1 9 1 3, Pacea de la Bucureşti încheiată de statele din ::;uu-estul
Europei reglementează problemele din zonă fără participarea marilor
puteri. Independenţa de acţiune a acestor state subminează direct politica
şi interesele marilor puteri atît în ceea ce prive5te dominaţia şi influenţa
in Balcani cit şi în ceea ce priveşte politica faţă de naţionalităţile aflate în
stăpînirea imperiilor multinaţionale.
Modul în care s-a produs în iulie 1 9 1 4 agresiunea marelui Imperiu
habsburgic împotriva micii Serbii independente a ilustrat perfect politica
de sugrumare a mişcărilor naţionale de eliberare şi constituire a statelor
unitare independente ; a ilustrat în acelaşi timp tentativa de a se repune
în „drepturile ei, politica de forţă şi dictat " . Modul în care celelalte mari
puteri şi-au definit poziţia faţă de j ustele aspiraţii naţionale ale
popoarelor din această zonă, în anii 1 9 1 4--1 918, a demonstrat încă o
dată acestora că drepturile nu şi le pot cuceri decît prin propriile lor
forţe ; se confirma adevărul spus de Nicolae Bălcescu cu mai bine de o
j umătate de secol în urmă că „libertatea naţionalităţilor nu poate veni
de la curţile împărăteşti şi din mila împăraţilor şi a despoţilor, c:i numai
într-o unire strînsă între toţi românii şi dintr-o ridicare a tuturor îm
preună şi în solidaritate cu toate popoarele împilate"
Ascuţirea contradicţiilor interimperialiste în timpul primului război
mondial, adincirea crizei interne a marilor imperii multinaţionale au fost
fenomene cu implicaţii largi şi profunde asupra mişcărilor de eliberare
naţională. In acest context, căderea ţarismului şi victoria revoluţiei socia
liste în Rusia a introdus un element nou, de o covîrşitoare importanţă în
problema naţională : eliberarea popoarelor asuprite, garantarea dreptului
acestora de a se autodetermina, de a-şi constitui state naţionale, indepen
dente, de a-şi organiza viaţa conform propriilor aspiraţii şi idealuri, erau
pentru prima dată în istorie legiferate, devenind obligatorii pentru statul
sovietic. Declaraţia drepturilor popoarelor din Rusia - cel mai înaintat
document al timpului în problema naţională - a creat cadrul le�al pentru
autodeterminarea naţiunilor asuprite de pe întinsul fostului imperiu ţarist,
constituind în acelaşi timp un stimulent puternic pentru lupta de emanci
pare naţională în Austro-Ungaria.
Moment hotărîtor în lupta naţională, anul 1 918 avea să finalizeze
în centrul şi sud-estul Europei procesul de constituire a statelor naţionale
unitare independente şi suverane pe ruinele fostelor imperii multinaţio
nale. Prin ele însele, naţiunile îşi cîştigaseră dreptul la libertate, se afir
maseră ca entităţi de sine stătătoare în concertul european. Trăsătura
dominantă şi caracteristică este că toate hotărîrile de autodeterminare şi
unire care s-a\u produs în 1918 au avut caracter plebiscitar, au fost emanaţia voinţei naţiunilor în totalitatea lor ; ele au fost un rezultat legic
al dezvoltării naţiunilor, iar statele ce s-au constituit prin voinţa acestor
naţiuni au creat cadrul organizatoric-politic, economic, administrativ,
pentru afirmarea şi înflorirea lor. Conferinţa de Pace de la Paris a venit
10
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să sancţioneze faptele împlinite, să dea o consacrare juridică internaţio
nală hotărîrilor naţiunilor.
Noile state naţionale unitare independente au sfărimat izolarea în
care naţiunile fuseseră obligate să trăiască în cadrul marilor imperii ;
rămăsese de domeniul trecutului politica practicată constant de curţile
imperiale după principiul „divide et impera". Individualitatea naţională
s-a afirmat cu vigoare, statele din centrul şi sud-estul Europei s-au inte
grat activ în viaţa internaţională, în schimbul de valori materiale ş i
spirituale. P e măsura dezvoltării lor, a consolidării independentei econo-
mice şi politice, aceste state au adus o contribuţie tot mai substanţială
la dezvoltarea colaborării pe multiple planuri între toate statele ş i
popoarele lumii. Este un adevăr confirmat d e istorie, de practica inter
naţională că cu cît un popor este mai independent, se dezvoltă mai rapid,
cu atît el poate participa mai activ la colaborarea internaţională. „Cola
borarea internaţională - preciza tovarăşul Nicolae Ceauşescu - nu tre
buie să limiteze, ci dimpotrivă, trebuie să contribuie la afirmarea perso
nalităţii fiecărei naţiuni şi popor".
*

In istoria milenară a popoarelor din centrul şi sud-estul Europei.
istorie atît de frămîntată, cei o sută de ani, asupra cărora şi-au îndreptat
atenţia autorii în lucrarea de faţă, reprezintă tocmai perioada cind lupta
pentru emancipare naţională şi politică, pentru eliberare, a intrat în faza
sa finală, faza în care, după ·cum spunea un mare patriot român, „valoa
rea unui popor nu se discută, ea se afirmă" . Realizarea statelor naţio
nale independente şi unitare în această zonă a continentului - operă a
cuprinde în ea o experienţă istorică de o deosebită
maselor populare
valoare practică, cu largi rezonanţe în istorţa prezentă şi viitoare. Docu
mentele, faptele cerc etate de autori pun în lumină cu pregnanţă trăsă
turile caracteristice generale ·ale istoriei acestor popoare : solidaritatea
-

şi colaborarea permanentă, 'dar cu deosebire în momentele de răscruce
ale luptei pentru libertate, respectul reciproc, stima pentru · individuali
tatea naţională ; pun în lumină capacitatea lor de a-şi rezol va cu fotţe
proprii� pe bază de deplină şi reală egalitate, toate problemele, de orice
natură ar fi fost ele.
Această pagină de istorie, grăitoare prin învăţămintele ei, se reco
mandă prin ea însăşi celui mai larg interes.
VIORICA MOTSUC

11
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ROMÂNIA

Făurirea statului naţional român unitar, în memorabilul an 1918,
constituie un eveniment epocal, moment crucial în afirmarea şi dezvol
tarea unitară a naţiunii noastre. Evocînd aceste momente semnificative
ale glorioasei istorii a poporului român, continuitatea sa în spaţiul geo
grafic şi istoric carpato-danubiano-pontic al vetrei strămoşeşti, luptele
purtate împotriva marilor imperii invadatoare din diferite epoci pentru
menţinerea fiinţei sale naţionale şi statale, pentru unitate şi neatîrnare,
pentru progres şi civilizaţie, evocăm o istorie „eroică, de secole a
poporului român, în decursul căreia - aşa cum apreciază tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - a ars mereu vie flacăra luptei pentru unitate,
libertate şi neatîrnare, pentru scuturarea jugului exploatării şi asupririi,
pentru afirmarea deplină şi neîngrădită a geniului său creator, pentru
asigurarea progresului şi civilizaţiei patriei noastre".
�·

Istoria românilor este istoria unui popor statornic, plămădit unitar
în vatra vechii Dacii, care şi-a urmat făgaşul propriu de acţiune şi
manifestare, de civilizaţie materială şi cultură spirituală sedentară, a
zămislit valori de originalitate şi trăinicie intrate demult în patrimoniu]
culturii universale.
Numeroasele vestigii arheologice şi m;lrturii scrise ale antichităţii
demonstrează neîntrerupta continuitate de viaţă, de civilizaţie şi cultură,
de comunitate etnica-lingvistică, ale căror începuturi se confundă cu
însuşi procesul de antropogeneză. Civilizaţia traco-geto-dacă, dezvol
tîndu-se în forme specifice şi cu trăsături .unitare pe această străveche
vatră de viaţă şi cultură, s-a impus tot mai mult �n centrul şi sud-estul
Europei, integrîndu-se activ în schimbul de valori materiale şi spiri
tuale ale antichităţii. „Cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci';, cum îi
numea Herodot pe geto-'daci, au cunoscut o maximă afirmare politică,
econoJllică, culturală în secolul I î.e.n. lntr-o societate geto-dacică strati
ficată cu mult înainte de sfîrşitul secolului al II-lea î..e.n. în tarabostes
(pilleati), din rîndul cărora se alegeau regii şi preoţii, ce constituiau clasa
dominantă căreia îi este aservită masa producătorilor, a „oamenilor de
rind" (capilati, comati), Burebista trece la unificarea Daciei, în jurul
anilor 70 î.e.n., într-un stat centralizat şi independent, bazat pe demo13
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militară, a cărui suveranitate se exercita în m a rgini relativ stabile,
cuprinzînd regiunile de la patrulaterul Boemiei, pînă la munţii Haemus
şi ţărmul nord-vestic al Mării Negre. Către mijlocul secolului r eg at ul dac
cuprindea şi toate cetăţile colonii greceşti - de la Olbia la Apollonia
întemeiate cu mult timp în urmă în ţinuturile dacilor de pe ţărmul apu
sean al Mării Negre. Clocotitoarea activitate agricolă, meşteşugărească,
comercială, edilitară şi spirituală ce se desfăşura în interior, a asigurat
mijloacele necesare unor intense schimburi cu lumea din afară.
Unificarea politică, săvîrşită de Burebista, pe care contemporanii,
cu dreptate, îl numeau „cel cl intii şi cel mai mare dintre regii din
Tracia şi stăpînitor al tuturor ţinuturilor de dincolo şi de d incoace de
Dunăre" 1, a fost însoţită de o întărire considerabilă a puterii statului dac
în conjunctura politică din a doua jumătate a secolului I î e.n., cînd
pericolul invaziei romane devenea tot mai evident.
Acest p eri col a constituit o preocupare permanentă în politica şi
diplomaţia lui Burebista. Organizator desăvîrşit pentru timpul său, mili
tar· şi diplomat iscusit, Burebista a reuşit, printr-o politică înţeleaptă, să
ridice Dacia pe o treaptă de dezvoltare superioară, să o impună ca prin
cipala forţă politică şi militară a timpului în zona central-sud-estică a
c raţia

.

Europei. Pentru a-şi apăra statul,· Burebista şi-a organizat o armată pu
tern ică ; d up ă cum scria istoricul şi geograful Strabo, ea crescuse neîn
chip uit de mult, încît putea să trimită la luptă pînă la „două sute de
mii de oameni", ceea ce permite a se deduce că pop ul aţi a Daciei depăşea
două milioane de locuitori sedentarizaţi în aşez ări rurale şi în peste 60 de
dave (oraşe), după cum rezultă şi din unele izvoare.
Burebista rămîne în istoria patriei şi a poporului nostru ca una
dintre cele mai fecunde şi luminoase personalităţi. El a depăşit limitele
epocii sale, înscriindu-şi numele intre marile personalităţi ale antichi
tăţii.
Epoca lui Burebista a pregătit epoca lui Decebal, regele erou al
dacilor, care va avea de înfruntat una din cele mai mari forte ale anti
chităţii - Imperiul roman. Astfel, primul secol al erei noastre consem
nează începutul luptelor strămoşilor noştri pentru neatîrnare şi de apă
rare a unui teritoriu definit, care va deveni „suma vieţii noastre
istorice" - cum numea Mihai Eminescu lupta pentru independenţă la
români.
Bun conducător militar, Decebal s-a impus în vremea sa şi ca un
iscusit diplomat şi înţelept om politic. Raporturile sale cu Imperiul
roman, tributul pe care Roma i-l plătea, în urma tratatului de pace în
cheiat cu Domiţian, în anul 89 e.n., alianţele stabilite de marele rege cu
popoarele din regiunile limitrofe Daciei, organizarea la Dunăre şi în
Carpaţi a unei întinse zone de rezistenţă - toate acestea, precum şi
amintirea numeroaselor înfrîngeri suferite în urma confruntărilor cu
dacii, au făcut ca războaiele pe care Imperiul le pregătea împotriva
Daciei să fie considerate ca cel mai greu examen militar al romanilor.
Traian, spunea Dio Cassius, „era copleşit cind se gîndea la sumele de
bani pe care romanii trebuie să le plătească în fiecare an" 2.
După cucerirea unei părţi a Daciei de către romani, în urma
războaielor din 101-102 şi 105-106, cucerire ce a avut urmări tragice
1 Vasile Pârvan ,

Getica, Bucureşti, 1926, p. 78-80.
� Fontes historiae daco-romanae, voi. II, p. 672.
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pentru poporul dac, pe baza împletirii celor două civilizaţii şi culluri,
viaţa economică, socială şi culturală din aceste ţinuturi a cunoscut totuşi
un anumit progres. Ceea ce trebuie subliniat este faptul d. invazia
romană nu a putut duce la destrămarea unităţii poporului dac ; pe
drept cuvînt afirma S. Mehedinţi* : „Un popor de dimensiunile celui
dac, răspîndit pe o arie geografică atît de întinsă şi ocrotită ele un relief
atît de variat (atît din punct de vedere urografie, cît şi din punct de
vedere al hainei vegetale) nu putea fi desfiinţat. Concepţia aceasta cata
strofală e în contrazicere cu tot ce cunoaştem din istoria altor popoare·'.
Atît în interiorul provinciei romane, cît şi între dacii liberi şi cei âin pro
vincia romană au continuat să existe permanente legături de viaţă mate
rială, spirituală şi politică, dezvoltîndu-se astfel unitatea de limbă, cre
dinţă, obiceiuri. Simţămîntul de unitate, în cadrul aceluiaşi spaţiu car
pato-danubiano-pontic, la baza căruia se aflau o civilizaţie şi cultură
create în decursul a cîtorva milenii de viaţă sedentară, s-a întărit in noi
condiţii de organizare politico-administrativă.
Intrarea Imperiului roman în perioada declinului său politic şi
militar - ca urmare a puternicelor contradicţii interne ce-l măcinau, a
loviturilor date de popoarele subjugate ce se ridicau la luptă pentru
eliberarea lor de sub dominaţia acestuia, ale populaţiilor migratoare a făcut ca administraţia şi legiunile romane să părăsească Dacia, înce
pînd din anul 271 e.n.
Năvălirea populaţiilor migratoare, începînd cu secolul al III-lea
al e.n., aflate într-un stadiu inferior de dezvoltare economico-socială şi
politică faţă de autohtoni, au provocat, în trecerea lor peste meleagurile
româneşti, grave distrugeri şi pustiiri, care au frinat mult timp dezvol
tarea forţelor de producţie, dar n-au putut schimba comunitatea de
viaţă, limbă şi cultură a poporului nostru, n-au putut opri cursul său
istoric de unitate spre forme superioare de organizare politică şi social
economică. Spre sfîrşitul primului mileniu al erei noastre, locuitorii
ţării, dezvoltînd tradiţiile organizării dacice a obştei, au reu!;iit să se
organizeze în formaţiuni statale proprii, menţionate şi în Gesta Hungaro
rum, cum sînt statele feudale româneşti conduse de Gelu, Glad şi Menu
morut, voievozi care au luptat cu vitejie împotriva regelui ungar Arpad,
a politicii acestuia de j af şi cuceriri. Afirmîndu-şi hotărîrea de a-şi apăra
independenţa şi de a-şi păstra integritatea voievodatului său, cronica
menţionează că Menumorut a răspuns cu demnitate trimişilor regelui
ungar : „Spuneţi lui Arpad, ducele Ungariei, stăpînul vostru, că-i sintem
datori, ca prieten unui prieten, cu toate ce-i sînt de trebuinţă, fiind el
om străin şi ducînd lipsă de multe. Iar pămîntul pe care l-a cerut bunăvoinţei noastre nu i-l vom da niciodată... nici din dragoste, !1ici de
frică ... Şi nu ne tulbură cu vorbe ca acele trimise, că e coborîtor din
neamul regelui Attila, cel ce era numit ••biciul lui Dumnezeu.-.. Chiar dacă
acela a răpit cu sila pămîntul acesta de la strămoşul meu, acum însă . . .
nimeni n u poate să-l mai smulgă din miinile mele" 3.
In spaţiul românesc dintre Carpaţi şi Nistru, cronicile vechi amin 
tesc o serie de voievodate româneşti, cum sînt cele ale cîmpulungenilor,
•

a

Coordonate etnografice, Bucu re şti Cultura naţională, 1930, p. 94.
Culegere de texte pentru istoria Românif'i, vol. I, Bucureşti, Edit. didac
,

tică şi pedagogică, 1977, p. 29.
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bîrlădenilor (în centrul Moldovei), ale brodnicilor (intre curbura Carpaţi
lor şi Dunăre) ş.a., ca şi cele ale lui Litovoi, Seneslau, Ioan, Farcaş, ! jupan
Dimitrie, Balica, Dobrotiţă şi atîtea altele pe teritoriul dintre Carpaţi,
Dunăre şi Marea Neagră.
Procesul istoric obiectiv de constituire a statului feudal român
centralizat, ca rezultat al dezvoltării şi uriiiicării voievodatelor de pe
întreg teritoriul patriei noastre, a fost îngreunat atît de tendinţele cen
trifuge interne, datorate fărîmiţării specifice feudalismului, caracteristică
întregii Europe din acea vreme, cît şi de vitregiile permanentului pericol
extern. Aşa se face că, începînd din secolul al X-lea, după sedentarizarea
lor în Cîmpia Panonică, în pofida unei puternice rezistenţe a românilor,
în frunte cu voievozii lor, cetele regilor unguri încep expansiunea asupra
Transilvaniei, reuşind să-şi instaureze dominaţia asupra acestui teritoriu
românesc către sfîrşitul secolului al XIII-lea.
Chiar şi după această dată, românii din Transilvania şi-au păstrat
vechea organizare în „ţări", rezistînd şi perpetuînd românitatea pe acest
teritoriu, deşi în epoca respectivă s-au aşezat aici, alături de români, şi
alte populaţii, cum sînt saşii şi secuii, legindu-şi pentru totdeauna soarta
de poporul român. Documentele regilor unguri, datînd din acest timp,
pomenesc destul de des de „Terra Blacorum" (Ţara românilor). Ţările
Oaşului, Lăpuşului, Sălajului, - Ţara Haţegului, unde se întindea voievo
datul lui Litovoi, reunind români de la nord şi sud de Carpaţi, Ţara
Maramureşului, unde existau voievodatele româneşti ale Dragoşeştilor
şi Bogdăneştilor, toate acestea atestă că la începutul secolului al XV-lea
se manifestau încă larg libertăţile şi individualitatea politică a românilor
în întreaga Transilvanie. In aceste condiţii, organizarea administrativă
a Transilvaniei a trebuit să aibă o structură deosebită de restul statului
feudal ungar, păstrîndu-se pentru ea forma autohtonă de organizare :
voievodatul, comun şi celorlalte ţări române. În această privinţă, uma
nistul ungar Istvan Losontzy scria, în manualul său Harmas kis tilkăT
(Tripla oglindă mică), publicat în 1781, că Ţara Ardealului, cu care Un
garia se învecina la răsărit, „se numea cîndva Dacia de mijloc" ; refe
rindu-se la venirea în acest spaţiu a ungurilor, el arăta că „regii unguri
l-au stăpînit prin... voievozi ai Ardealului". In aceeaşi problemă, NicC'llae
Iorga scria : „Dintre toate provinciile pe care le-a stăpînit Coroana
Ungariei, singura, care supt unguri a păstrat ca şef al ei un voievod, este
Ardealul" 4•
In ceea ce priveşte zona de la sud şi est de Carpaţi, în secolele
XIII-XIV, voievodatele s-au unificat în state independente, centrali
zate. Este de subliniat că Ţara Românească (Ţara Valahiei, Ţara Munte
niei) şi Moldova s-au afirmat ca state româneşti centralizate, indepen
dente şi suverane, sub dinastiile Basarabilor şi Muşatinilor ca urmare a
victoriilor strălucite repurtate asupra oştirilor invadatoare ale regatului
ungar şi regatului polon, care încercau să-şi extindă stăpînirea şi asupra
celorlalte ţinuturi locuite de români. Cunoscutul document Cronica piciaiă.

de la Viena mărturiseşte că, în 1330, cind regele ungar Carol Robert a
pătruns cu armata pe teritoriul de margini al Ţării Româneşti, domni
torul român Basarab I l-a avertizat cu următoarele cuvinte : �,să vă în4 Nicolae
Iorga, Români şi Slavi, Români
Institutului pentru studiul Europei sud-orientale,
�ud-est european, 1922, p. 48.

şi Unguri, două conferinţe ale
Bucureşti,

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

Eiitura

Institutului

toarceţi îndărăt cu pace şi să înconjuraţi primejdia persoanelor voastre,
pentru că dacă veniţi mai mult înlăuntrul ţării, nu veţi putea nicidecum
să înconjuraţi primejdia" 5•

Sentimentul de demnitate într-o ţară liberă şi independentă, de
cîrmuitor stăpîn în patria sa şi l-a manifestat cu pregnanţă i\ilircea cel
Bătrîn (1386-1418). Menţinînd cu străşnicie libertatea ţării, prin aprigă
luptă şi printr-o înţeleaptă politică externă, el se intitula : „Io Mircea,
mare Voievod şi Domn cu mila lui Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu
stăpînind şi domnind toată ţara Ungro-Vlahiei şi părţile de peste munţi,
încă şi spre părţile tătăreşti şi Amlaşului şi Făgăraşului herţeg şi Bana
tului de la Severin domn, şi de amîndouă părţile de peste toată Dunărea
pînă la Marea cea mare şi cetăţii Dîrstorului stăpînitor". La rîndul lui,
Roman Muşat se intitula : „Voievod al Ţării Moldovei de la Munţi şi
pînă la ţărmul Mării Negre" 6.

In sudul Dunării, statele feudale româneşti - „valahiile" - de
care vorbesc cronicile· bizantine, nu au atins faza de centralizare politico
administrativă ; condiţiile politico-militare în care s-a desfăşurat istoria
lor - aşezarea masivă a slavilor, supremaţia Imperiului bizantin etc. au determinat o dezvoltare specifică. Relaţiile românilor din sudul Dună
rii şi Peninsula Balcanică cu cei din nordul Dunării au fost insă perma
nente şi trainice. Ţara Munteniei, Moldova şi Transilvania au constituit
factorii cu influenţă determinantă asupra culturii materiale şi spirituale
a românilor din sud.
Deşi ţările române au existat timp îndelungat ca state feudale se
parate, aceasta n-a afectat unitatea etnică a poporului român, exprimată
în comunitatea limbii şi culturii, în similitudinile structurii economice,
sociale şi culturale pe întregul teritoriu locuit de români. între ele s-au
păstrat în permanenţă legături strînse politice, economice, spirituale, or
ganizarea internă (domnia, dregătoriile, justiţia, armata, alte instituţii
feudale) în linii mari identice sau asemănătoare. Poporul şi-a păstrat in
continuare numele generic şi străvechi pentru toţi locuitorii patriei
noastre, acela de român, chiar dacă, pe lingă acest nume, a mai avut
şi altele, luate după denumiri politice, zone geografice, denumiri de ape,
munţi. Numele de munteni, moldoveni, transilvăneni, bănăţeni, bucovi
neni, dobrogeni sau - în cu�insul acestora şi mai particularizate moţi (în Munţii Apuseni), vrînceni (în Vrancea), bîrseni (în Ţara Birsei)
etc. - sînt subsumate categoriei istorice de popor român.
Concomitent cu procesul de organizare şi consolidare a statelor
feudale româneşti, Imperiul otoman cucereşte şi transformă în paşalicuri
statele din Peninsula Balcanică, ajungînd, la sfirşitul sec. al XIV-lea, pe
linia Dunării ; în vecinătatea ţărilor române s-au creat ori s-au dezvoltat
şi alte state puternice sau imperii, cum au fost regatul polonez, imperiile
habsburgic şi ţarist, ceea ce reprezenta un grav pericol pentru indepen
denţa şi unitatea poporului nostru. ln aceste condiţii, ţările române au
trebuit să facă front comun (politic, militar, diplomatic, economic) împo
triva agresiunilor şi acţiunilor expansioniste ale marilor puteri, care îşi
disputau interesele pe seama poporului nostru, ca şi a altor popoare
vecine.
5

File de cronici - Crestomaţie, Bucureşti, Edit. militară, 1973, p. 18.
Documente privind istoria României (în continuare : D.l.R.), B, veacurile
XIII-XV, Bucureşti, Edit. Academiei, 1950, p. 51.
6
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Tocmai de aceea, lupta pentru unitate, libertate şi neatîrnare con
stituie trăsătura caracteristică fundamentală a întregii istorii a poporului
nostru, determinînd însuşi modul lui de existenţ&, concepţiile :;;i idealurile
sale.
Nenumăratele bătălii pe care poporul român a fost nevoit să le
poarte de-a lungul timpului, ca şi jafurile şi agresiunile distrugătoare la
care a fost supus, eforturile de refacere, tributurile pe care a trebuit să
le plătească (aproximativ 14 OOO tone aur) 7 au avut repercusiuni nega
tive asupra dezvoltării sale, au îngreunat şi încetinit evoluţia sa eco
nomică şi socială. în acelaşi t imp, toate aceste suferinţe şi lupte l-au
.oţelit, i-au călit voinţa şi dîrzenia, i-au sporit dragostea de ţară, i-au
infărit hotărîrea de a nu ceda în faţa nici unei greutăţi, de a nu pregeta
în faţa nici unei jertfe pentru apărarea patriei. Din rîndul poporului
s-au ridicat mari conducători de ţară şi de oşti, figuri luminoase de
eroi şi apărători ai năzuinţelor sale de unitate, libertate şi independenţă,
de propăşire şi afirmare naţională. î n cronica acestor glorioase lupte au
rămas adînc încrustate numele Basarabilor şi Muşatinilor, ale lui Mircea
cel Bătrîn, Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Petru
Rareş, Ioan Vodă cel Viteaz, Mihai Viteazul, Constantin Brîncoveanu,
care s-au situat în fruntea luptei poporului împotriva cotropitorilor. ln
lupta pentru libertatea patriei, pentru dezvoltarea de sine stătătoare a
poporului român, domnitorii patrioţi au ridicat la arme masele largi
populare, în special ţărănimea ; ei au recurs la un mod specific de
purtare a războaielor de apărare, care s-a caracterizat prin crearea
unui adevărat vid demografic şi economic în calea inamicului şi dist!:"u
gerea forţelor acestuia în urma unor atacuri executate prin surprindere,
cu ample acţiuni ofensive, atunci cînd împrejurările erau favorabile. Acest
gen de înfruntare armată este, în esenţa lui, ceea ce denumim astăzi
război popular.
Din Suceava - vechea cetate de scaun a Moldovei
a răsunat
de atîtea ori glasul de luptă al lui Ştefan cel Mare - ca să ne referim
dintre toţi doar la exemplul pe care l-a furnizat el istoriei. Sub braţu]
său oţelit s-au adunat de fiecare dată - în cursul celor aproape 50 de
bătălii purtate pentru apărarea neatînării ţării - zeci de mii de luptă
tori, bravi apărători ai pămîntului românesc. Domnia lui Ştefan ce]
Mare este însemnată nu numai prin felul în care a ştiut să-şi gospo
dărească ţara, prin faptele vitejeşti săvîrşite, prin strălucitele biruinţe
cîştigate asupra duşmanilor, dar şi prin înţelepciunea cu care şi-a conso
lidat relaţiile diplomatice, începînd cu regatul Poloniei, regatul Unga
riei, Rusia, Veneţia, papalitatea, ajungînd pînă. în Persia. El a ridicat
curţi domneşti nu numai la Suceava, în oraşul său de scaun, ci şi la
Iaşi, Vaslui, Hîrlău, Piatra Neamţ, Huşi, Bacău. O atenţie deosebită a
acordat el cetăţilor ţării - Suceava, Cetatea Albă, Cetatea Neamţului ;
a ridicat cetăţi noi la Chilia, Roman, Tighina şi în alte locuri. Dinspre
Munţii Carpaţi spre cîmpie, Stefan cel Mare a construit peste 30 de
mănăstiri şi alte lăcaşuri de cult, vestigii de o mare valoare şi frumuseţe
artistică, cu o mare înrîurire politico-morală şi culturală.
Victoriile repurtate de oştile romane în timpul domniei acestor
voievozi au permis ţărilor române să încheie inţelegeri şi tratate cu
Poarta, încă de la sfîrşitul sec. al XIV-lea, prin care se recunoştea puterea
suverană a domnitorilor, iar în schimbul unui tribut, Poarta se obliga
·-

7

Vezi „Anale de istorie"

nr. 3/1978, p. 16-46.
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să respecte şi să asigure autonomia şi integritatea teritorială a ţărilor
române. Legămîntul din 1393 dintre Baiazid şi Mircea cel Bătrîn, numit
în izvoarele otomane ahidname (capitulaţii) - de fapt un tratat politic precizează că Principatul Valahiei „să se guverneze ca şi domnul său
după propriile sale legi, şi ca domnul Valahiei să aibă dreptul de a face
război şi pace cu vecinii săi şi să încheie tratate de prietenie cu ei'·. In
ceea ce o privea, Turcia se angaja să respecte toate aceste drepturi �i
să acorde protecţia sa în schimbul sumei de 3 OOO de galbeni pe care
domnitorul se obliga s-o plătească anual s. Pe aceeaşi cale îşi asigură
pacea şi libertatea şi ţara românească a Moldovei ; tratatul încheiat cu
Poarta în vara anului 1456 este întărit de Ştefan cel Mare şi Mehmcd al
II-lea în 1481 9. Domnitorii celor două principate române au reînnoit
tratatele cu Poarta de repetate ori de-a lungul secolelor, subliniindu-le
statutul de ţări „slobode şi neatîrnate " .
In legătură cu cele de mai sus sînt de precizat două aspecte prin
cipale ale raporturilor româno-otomane. Menţinerea vechilor privilegii
politice ale Principatelor române, aşa cum ele au fost înscrise în pri
mele ahidname, respectarea acestor drepturi de Poartă, într-o perioadă
cînd puterea militară şi politică a imperiului era la apogeu, cînd statele
vecine românilor că<j�au, rînd pe rînd, sub sabia sultanilor şi c::rau incluse
în imperiu, cînd în inima Europei regatul ungar era desfiinţat şi Buda
proclamată „paşalîc" la 1541, iar mai tîrziU Viena era asediată, se explică
înainte de toate prin faptul că puterea otomană nu a putut infrînge
rezistenţa românilor. Tratatele amintite au fost încheiate de domnitorii
români nu de pe poziţii de învinşi, ci de învingători, asigurîndu-şi astfel
pacea şi liniştea internă pentru dezvoltarea ţării. In acelaşi timp, domni
torii români au întreţinut relaţii active cu alte state europene, încheind
tratate şi acorduri de alianţă în ideea consolidării neatîrnării ţărilor lor "'.
Pe plan internaţional, existenţa Principatelor române libere, în zona
Carpaţilor, a Dunării şi Mării Negre, a constituit un punct de sprijin
al luptei de eliberare a popoarelor subjugate din Balcani şi un obstacol
în calea expansiunii Imperiului otoman spre Centrul şi Apusul Europei.
La mijlocul secolului al XVI-lea, cînd Poarta îşi instalează domina
ţia asupra Ungariei pentru un secol şi jumătate, creîndu-se beilerbeilic-ul
cu reşedinţa la Buda, principatul românesc Transilvania iese de sub juris
dicţia Ungariei şi stabileşte cu Poarta raporturi de vasalitate - suzerani
tate _prin genul de tratate ahidname, avînd deci un statut juridic ca acela
al celorlalte două principate române. O astfel de situaţie a fost de natură
a determina strîngerea legăturilor între românii de pe ambele versante
ale Carpaţilor, a stimula dezvoltarea colaborării pe multiple planuri
între cele trei state româneşti libere. Se dezvoltă în secolul al XVI-lea
negoţul între Moldova, Transilvania şi Ţara Românească şi concomitent
11 Gh. Petrescu, D. A. Sturdza,
D. C. Sturdza, Acte si documente relative
la istoria renascerei României, vol. I, Bucureşti, 1888, p. 1_:_2.
11 Vezi A. Decei, Tratatul de pace - Sulhname indirect intre Sultanul
Mehmed II şi Ştefan cel Mare, în „Revista ic;torică română·', Bueurcşti, 1945,
voi. XV, fasc. IV, p. 465 ; Mustafa A. Mehmet, Din raporturile Moldovei cu lmpe
Ţiul . otoman în ci doua jumătate a veacu lui al XV-lea, in „Studii. Revistă de
istorie", nr. 5/1960, p. 166.
"' Vezi Tratatele internaţionale ale Romaniei 1354-1920, Bucureşti, Ed. ştiin
ţifică şi enciclopedică, 1975, p. 5- 110.
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se intensifică schimburile cu Polonia, Grecia, Veneţia şi cu alte republici
italiene, cu statele germane, cu Austria şi Ungaria 10.
Contradicţiile otomano-austriece, pentru dominaţie şi influenţă în
Europa Centrală, s-au accentuat în a doua j umătate a secolului al
XVI-lea. ln acest context, situaţia ţărilor române s-a înrăutăţit, ingerin
ţelor otomane răspunzîndu-li-se cu o rezistenţă înverşunată, pentru apă
rarea fruntariilor şi libertăţii. Conştiinţa unităţii de neam, de limbă,
cultură şi teritoriu a românilor determină acţiuni concrete în direcţia
refacerii unităţii vechii Dacii. Dezvoltind concepţiile politice ale lui
Mircea cel Bătrîn şi Alexandru cel Bun, ale lui Vlad Ţepeş, Iancu de
Hunedoara, Ştefan cel Mare, domnitorul Neagoe Basarab elaborează so
luţia diplomatică pentru menţinerea fiinţei statale româneşti, pentru
asigurarea păcii 11. ln acest spirit, voievodu) promovează o politică de
dezvoltare a relaţiilor cu românii transilvăneni, sprijinind tot9dată bise
rica ortodoxă, ca element de sudare a conştiinţei de neam. Pe aceleaşi
coordonate, Petru Rareş contribuie, prin gîndirea şi activitatea sa politică
şi diplomatică 12, la întărirea unităţii lumii româneşti ; Despot Vodă ini
ţiază planul refacerii vechii Dacii prin eliberarea şi unirea celor trei
principate române, iar Ion Vodă avea să afirme în faţa întregii Europe
hotărlrea românilor de a-şi păstra fiinţa naţională, statul şi libertatea.
'î
nfăptuirea unirii, la 1 600, ca rezultat al dezvoltării istorice obiec
tive a ţărilor române, al luptei maselor largi, a întregului popor, apărea
ca o necesitate imperioasă. Momentul politic a impus astfel apariţia unei
personalităţi de talia lui Mihai Viteazul, capabilă să valorifice aceste
realităţi, să împlinească un ideal pentru care militaseră la vremea lor
şi alţi iluştri înaintaşi.
Înţelegerea lucidă a necesităţilor fireşti de dezvoltare şi progres
ale ţărilor române, înţelegere care a depăşit concepţiile închistării feudale,
intuirea sensului evoluţiei istorice la scară europeană, care deschidea
perspectiva unor prefaceri moderne, . l�au făcut pe Mihai Viteazul să
acţioneze energic !?.entru fructificarea integrală a tuturor posibilităţilor
politice interne şi internaţionale ale momentului, înfăptuind tot ceea ce
era posibil în condiţiile acelei etape istorice.
Atunci cind tendinţele expansioniste ale celor trei mari puteri
vecine : otomană, habsburgică şi poloneză, · cind intenţiile Porţii de a-şi
extinde dominaţia spre centrul Europei vizau în moq direct ţările române,
cind obligaţiile economice, financiare şi de altă natură deveniseră deo
sebit de apăsătoare, cind se făureau planuri de lichidare a autonomiei
ţărilor române şi de transformare a lor în paşalîcuri, aşa cum se intîm
plase cu provinciile româneşti Dobrogea (1417), Banatul şi Crişana
(1 552), cu o serie de ţări balcanice, cu o mare parte din Ungaria, Mihai
Viteazul a dat semnalul luptei antiotomane.
Ca un simbol al dreptului istoric de a trăi liber şi independent
t
în va ra strămoşească, poporul roman a reuşit să înfăptuiască actul cel
10 Nicolae Iorga, Istoria comerţului românesc, Bucureşti, Tipografia „Tipa
rul Românesc" , 1925, voi. I, p. 169.
11 Vezi Ştefan Ştefănescu, Lupta pentru afirmarea de-sine-stătătoare a po
porului român, constantă a istoriei medievale româneşti, în „I. R.", p. 53-54.
Vezi şi lnvăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul .'1ăU Theodosie (text ales şi sta
bilit de Florica Moisil şi Dan Zamfirescu),Bucureşti, Edit. Minerva, 1970.
12 Vezi Nicolae Iorga, Scrisori de boieri. Sc·risori de domni, ed. a III-a,
Vălenii de Munte, 1932, p. 201.
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mai strălucit al evului mediu românesc, realizind, acum aproape patru
secole, sub domnia lui Mihai Vodă Viteazul, prima unire politică a
ţărilor române în fruntariile ce cuprindeau cea mai mare parte a teri
toriului vechii Dacii. După realizarea acestui act politic, Mihai Viteazul se
intitula în hrisoavele sale cu îndreptăţită demnitate : „ . . . domn al Ţării
Româneşti, al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei" . Pe bună dreptate,
istoricul Gaspar Bojtinus vedea în unirea ţărilor române „inevitabilis
fatorum lex" (împlinirea unei legi a destinului inevitabil).
Pentru independenţa, libertatea şi unitatea ţărilor române Mihai
Viteazul şi-a închinat toată viaţa. El n-a precupeţit nimic pentru acest
ţel : nici avere, nici familie şi nici sîngele său. I ntr-o scrisoare către
Ferdinand I de Medici, mare duce toscan, el spunea : „Am cîrmuit trei
ţări româneşti : Ţara Românească, Transilvania şi Moldova. I n vremea
aceasta oricine poate vedea că n-am cruţat nici cheltuieli, nici osteneală,
nici �ânge, nici propria-mi viaţă" 13.
Deşi realizarea unirii ţărilor române sub domnia lui Mihai Viteazul
a fost de scurtă durată, ea a rămas o prezenţă vie în cugetarea şi simţirea
atît a contemporanilor, cît şi a urmaşilor săi. „ . .ideea unirii ţărilor
române, - sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu - idealurile formării
unui stat puternic pe meleagurile Daciei nu au putut fi ucise niciodată,
Pentru că ele sînt adînc împlîntate în însuşi sîng'=!le, în conştiinţa şi
spiritul întregului nostru popor".
Idealul unirii, înfăptuit în 1600 sub Mihai Viteazul, s-a transmis
de la epocă la epocă, de la generaţie la generaţie, fiind o dominantă
a gîndirii şi acţiunii politice, diplomatice, militare şi culturale ale mari
lor voievozi munteni şi moldoveni ce i-au urmat : Matei Basarab, Vasile
Lupu, Mihnea al Iii-lea, Şerban Cantacuzino, Gheorghe Duca, Constan
tin Brincoveanu, ca şi ale principilor Transilvaniei : Gabriel Bethlen,
"G heorghe Rak6czi I, Gheorghe Rak6czi II şi alţii.
Cele mai înaintate personalităţi ale culturii româneşti din întregul
ev mediu - şi continuu după aceea, în epoca modernă - scrierile tipă
rite dincoace sau dincolo de Carpaţi, dincolo sau dincoace de Milcov, au
evocat cu veneraţie epoca şi personalitatea lui Mihai Viteazul, unirea,
înflăcărînd aspiraţia seculară de unitate a tuturor românilor în frontie
rele lor fireşti. „Mihai - sublinia pe bună dreptate istoricul Grigore
Tocilescu - a rămas pururea eroul naţional al tuturor românilor, sim�
bolul de unire al fraţilor despărţiţi de vitrega soartă şi de vecinii cotro
pitori" H . La rîndul său, Nicolae Iorga scria : „A-l uita pe Mihai Viteazul,
acum şi întotdeauna, ar fi să ne uităm pe noi înşine, să părăsim menirea
noastră" 15.
Opera săvîrşită de Mihai într-un moment de apogeu al puterii
otomane a demonstrat popoarelor asuprite din Balcani că eliberarea şi
unitatea statală sînt pe deplin realizabile. Aşa se şi explică de ce figura
marelui principe român intră în literatura orală si scrisă a popoarelor
sud-dunărene subjugate de turci. Aceste popoare văd în Mihai pe elibe
ratorul lor. Dionisie Rally Paleolog, fost mitropolit al Tîrnovei, ii cere
să treacă cu oastea lui în sudul Dunării şi să alunge pe stăpînitorii
otomani. In 1600, Dionisie, mitropolitul Larisei, care conduce revolta
.

11

După I. Lupaş, Lecturi din izvoarele patriei, Bucureşti, 1928, p. 145-146.
Stanca, soţia lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1877, p. 3,
lui Mihai Viteazul pentru poporul român, Bucu
re,t1, 1901, p. 16.
•

1: Gr. Tocilescu , Doamna
1a Nicolae Iorga, Istoria
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contra turcilor, este acuzat de a fi primit un însemnat ajutor din partea
domn ului român. Stavrinos din Malsiani, ca şi alţi oameni de litere ai
timpului, impresionat de opera şi personalitatea lui Mihai, îi închină un
poem ; în cîntecele populare greceşti, în baladele macedonene, în poeziile
populare bulgăreşti, Mihai Viteazul este eliberatorul creştinilor din sudul
Dunlrii, este marele învingător al „neînvinşilor·' otomani. La Praga,
victoriile lui Mihai sînt anunţate poporului prin salve de tun, se fac
slujbe în biserici în cinstea lui. Domnitorul ţării unificate a românilor
era considerat eroul chemat să elibereze Constantinopolul 16•
Marile imperii, Austria şi Turcia, ameninţate direct şi indirect în
politica şi posesiunile lor, de existenţa unui stat puternic, unificat şi inde
pendent al românilor, au intervenit violent, făcînd să eşueze construcţia
lui Mihai Viteazul prin uciderea lui. Precedentul fusese însă creat ; se
demonstrase posibilitatea practică a unirii sub un singur domn a celor
trei ţări române, se demonstrase caracterul temporar a l stăpînirii străine.
Unirea de la 1 600 marca începutul unei noi etape în lupta românilor
pentru unitate naţională ; în acelaşi timp ea era un stimulent pu ternic
în lupta de eliberare de sub ocupaţia străină a popoarelor din sud-estul
şi centrul Europei.
Faptele istorice dovedesc că, începînd din a doua j umătate ·a seco
lului al XVII-lea şi la începutul secolului al XVIII-lea, cînd puterea:
Imperiului otoman era în declin, în timp ce puterea Austriei şi Rusiei
creştea, ţările române au fost la interferenţa intereselor celor trei mari
imperii. I n această situaţie, Poarta, căutînd să facă faţă permanentelor
presiuni ale celorlalte curţi imperiale, a încercat nu de puţine ori să-şi
rezolve greutăţile militare şi politice pe seama ţărilor române. Pentru
a se apăra de consecinţele unei asemenea stări de lucruri, acestea au
încercat să dejoace planurile de dominaţie din partea Imperiului otoman,.
încheinCi o serie de tratate, pe picior de egalitate, prin care se asigura„
fie şi pentru perioade scurte, respectarea păcii şi liberei lor dezvoltărL
In acest context se înscriu tratatele încheiate cu Rusia care, vizind în-·
deaproape o serie de provincii aflate sub dominaţia otomană, îşi aroga in
acelaşi timp rolul de protectoare a popoarelor ortodoxe împotriva asu
pririi otomane. In anul 1 656, în timpul domniei lui Gheorghe Ştefan şi
a ţarului Alexei Mihailovici, se încheie primul tratat politic, cunoscut
p_înă acum, între Moldova şi Rusia 17• In primul articol al acestui tratat
Rusia se obliga să respecte rinduieli1e Moldovei, aşa cum au fost înainte„
adică fără nici un amestec în politică şi administraţie. Cu alte cuvinte„
Rusia se obliga să apere Moldova împotriva Imperiului otoman. De ase
menea, prevederile tratatului încheiat de Dimitrie Cantemir, domnul
Moldovei, cu Petru cel Mare, ţarul Rusiei, la 13 aprilie 1 7 1 1 , aveau
la bază aceleaşi principii 18. Cei doi conducători au tratat ca intre suve
ranii a două state independente şi nu prin intermediul Porţii.
Declinul tot mai vădit al Imperiului otoman, în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea, a agravat situaţia Ţărilor române, asupra cărora
se interferau mult mai presant interesele contradictorii şi cotropi toare
ale celor trei imperii vecine. In aceste împrejurări, după ce Austria
16 Neagoe Manole, Mihai Viteazul, Craiova, Edit. „Scrisul românesc" , 1976,
cap. XIX, p. 291-300.
17 „Revista istorică română" , anul III/1933, p. 241-246.
18 Colecţiune de tratate şi convenţiuni ale României cu puterile străine de
la anul 1368 pînă în zilele noastre, Bucureşti, 1874, p. 76.
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reuşeşte, în 1688, să-şi impună dominaţia asupra Transilvaniei, Poarta
este pusă în situaţia de a consimţi - deşi nu avea dreptul să o Iacă cesiuni teritoriale pe seama Moldovei, prin tratatele încheiate în 1 775 şi
1812 19. Referindu-se la caracterul nejust al acestor modificări teritoriale,
Karl Marx aprecia că „Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea,
pentru că Poarta n-a fost niciodată s uverană asupra ţărilor rom[me.
Poarta însăşi recunoscuse acest lucru cînd, la Carlowitz, presată de poloni
să le cedeze Moldo-Valahia, ea răspunsese că nu are dreptul de a face
vreo cesiune teritorială, deoarece capitulaţiile nu-i confereau decit un
drept de suzeranitate " 20.
Lupta pentru unitate naţională şi independenţă de stat s-a îmbinat
strîns cu lupta pentru dreptate socială. Marile mişcări sociale, cum au
fost răscoala de la Bobîlna (1437), războiul ţărănesc în frunte cu Gheor
ghe Doja (1 5 1 4), marea răscoală de sub conducerea lui Horea, Cloşca
şi CriŞan (1 784) sint pilde ale hotărîrii cu care masele asuprite
romfmi,
maghiari, secui, saşi - s-au ridicat împotriva exploatării feudale, pentru
recunoaşterea drepturilor lor sociale şi politice, pentru o viaţă liberă
Karl Marx scria despre Horea că a devenit „eroul povestirilor populare
şi simbolul renaşterii Daciei" .
Atunci cînd, în procesul destrămării orinduirii feudale, al apariţiei
.şi dezvoltării relaţiilor capitaliste, începînd rlin a doua j umătate a seco
lului al XVIII-lea, elementelor de unitate materială şi spirituală, de
limbă şi cultură, de unitate etnică şi a conştiinţei de neam, aspiraţiilor
şi idealurilor comune li s-au adăugat impulsul dinamic al progresului
-economic capitalist, nevoia lărgirii şi asigurării unei pieţe unitare, con
ştiinţa unităţii de neam s-a dezvoltat în conştiintă naţională, iar năzuinţa
de unitate a devenit ţel politic, ţelul unirii tuturor forţelor româneşti
într-un stat naţional unitar.
Un rol important în afirmarea conştiinţei naţionale, ca fenomen
istoric, l-a avut pleiada de renumiţi cronicari, ca şi reprezentanţii de
seamă ai culturii româneşti care au contribuit la dezvoltarea conştiinţei
unităţii poporului român, a originii lui comune, prin sublinierea luptelor
seculare duse împotriva cotropitorilor, a momentelor de strălucire ale
istoriei sale. Acestea toate îl îndreptăţeau pe cărturarul român de renume
european, Dimitrie Cantemir, să afirme : „Neamul moldovenilor, mun
tenilor, ardelenilor, cu toţii cu un nume de Români se chiamă" . La
rîndul lui, stolnicul Constantin Cantacuzino spunea că „rumtmii înţeleg
nu numai ceştia de aici (din Muntenia, n.n) ce şi din Ardeal. . . �i moldo
veni şi toţi cit şi într-altă parte se află şi au această limbă„ . Pe aceştia,
cum zic, tot români îi ţinem, că toţi aceştia dintr-o fîntînă au izvorît şi
cură" .
I n profundele transformări ce se petrec pe plan general european
în secolul al XVIII-lea, în mişcarea socială şi de idei înnoitoare care se
dezvoltă şi se afirmă necontenit, Principatele române aduc o contribuţie
<>riginală, susţinută de propriile realităţi, de experienţa multiseculară de
luptă pentru menţinerea fiinţei etnice, a te1·itoriului strămoşesc şi a
instituţiilor. In această perioadă, în opinia românPască sentimentul istoriei
·-

19 Vezi pe larg „Anale de istorie", nr. 6/1977, p. 61-87 ; vezi şi Vostocinii
vopros vo vneşnei politiki Rossii - koneţ XVIII-XX, l'edactor respr•nsabil
N. S. Kiniapina, Moskva, Izd. Nauka, 1 978, p. 67.
20 Karl Marx,
lnsemnări despre români, Bucureşti, Edit. Academiei, 1 964,

P. 106.
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naţionale era predominant. Programul politic românesc este concretizat
în documentul de profundă analiză şi sinteză a intereselor naţiunii
române în ansambl,Ul ei, cunoscut sub numele de Supplex LibeUus
Valachorum (1791). Deşi elaborat şi adaptat realităţilor din Transilvania�
unde românii - oamenii pămîntului - nu erau recunoscuţi ca naţiune
cu drepturi egale, alături de maghiari, saşi, secui (naţionalităţi minori
tare), acest program , deschide o etapă nouă în mişcarea naţională
românească ; ideea de naţiune română c:u drepturi imprescriptibile asupra
teritoriului său strămoşesc, cu dreptul de a-şi organiza viaţa în mod liber
şi nestingherit, este exprimată clar şi devine suportul acţh�nilor politice
ş i sociale în etapa următoare. In 1 804, noul Supplex Libellus românesc
spune limpede că românii sînt „moşteni în Dacia (fJachia), care să
cuprinde din Ardeal, Valahia, Moldo-Vlahia şi Bănatul " , adăugind apoi :
„N eamul acesta s-a despărţit cu stăpînirea, fieştecare ţară cu voievodul
său, precum Ţara Românească şi Moldova astăzi se stăpîneşte " 21.
în acest cadru, mişcarea pentru emancipare şi unitate na�ională
capătă dimensiuni noi prin Şcoala ardeleană, ca şi prin mişcările şi aso
ciaţiile culturale şi politice din Muntenia şi Moldova. Cuvintele Dac;ia�
Daco-România deveniseră un manifest în publicaţiile istorice şi literare
ale epocii.
Desfăşurată în aceste condiţii, revoluţia din 1 3 2 1 , condusă de Tudor
Vladimirescu, a marcat începutul istoriei moderne a României, a pus
în evidenţă marile resurse revoluţionare ale maselor populare, idealurile
lor de unitate politică şi neatîrnare. In documentul din 5 aprilie 1 8 2 1 ,
Tudor formulează ideea solidarităţii ş i luptei comune a românilor pentru
scopul naţional comun „ca fiind la un gînd şi într-un glas cu Moldova,
să putem cîştiga, deopotrivă dreptăţile acestor Prinţipaturi, ajutorîndu-ne
unii pe. alţii " 22.
In Transilvania, mişcările şi agitaţiile românilor care aşteptau veni
rea lui Tudor („crăiuţul Todoruţ") au însoţit mişcare'l revoluţionară de
dincoace de Carpaţi 23.
în ajunul marii revoluţii de la 1 848, un1anistul transilvănean de
origine germană, Stephan Ludwig Roth, recunoscînd faptul că romanii
formau populaţia majoritară a Transilvaniei şi pledînd pentru folosirea
limbii române ca limbă oficială, scria în 1842, în articolul De unde şi
încotro : „Nu văd nevoia de a impune o limbă oficială a ţării. Căci noi
avem o limbă a ţării. Nu este nici limba germană, nici cea maghiară, ci
este limba română ! Oricît ne-am suci şi ne-am învîrti noi, naţiunile
reprezentate în dietă, nu putem schimba nimic. Asta este realitatea" .
Unirea, emaniciparea naţională a românilor aflaţi sub stăpîniri stră
ine, egalitatea, independenţa deplină faţă de orice formă de dominaţie
şi amestec străin, reforme burghezo-democratice, au fost elemente fun
damentale comune ale revoluţiei românilor, ce vor fi dezvoltate şi pre
cizate în programele de la 1848. Acestea au subliniat şi au revendicat
hotărît : dreptul inalienabil al naţiunii române de a hotărî în mod liber,
fără nici un amestec din afară, asupra tuturor problemelor interne şi
externe, de a-şi organiza viaţa conform propriilor sale dorinţe şi intel
i1 David Prodan,
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Cornelia

Vîrtosu,

reşti, 1 927, p. 108.

lncă un Supplex Libellus românesc, Cluj, 19i0, p. 4 1-42.
Tudor Vladimirescu, glose, fapte şi documente noi, Bucu 

Bodea,

Independenţă şi unitate

naţională

„I. R." , p. 73-75.
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înainte de

18 ':18,

în

rese naţionale ; înlăturarea dominaţiei străine, independenţa politică
deplină pentru ţară, fie că se manifesta sub forma „uniunii cu Ungaria" ,
în ceea ce privea Transilvania, fie că era vorba de aşa-zisul „protec
torat" ţarist, în ceea ce privea Moldova şi Muntenia. Idea-forţă care
domina revoluţia, era refacerea vechii Dacii, „Daco-România" , „Dacia
Nouă" etc. E;xprimînd acest crez politic, care insufleţea pe toţi revolu
ţionarii români de la 1848, ziarul „Constituţionalul" scria : „toate ţările
locuite de români trebuie să se numească îndeobşte România şi să for
meze un stat, pentru că toate sînt patria românilor şi pentru că toţi
patrioţii români, locuitori pe dînsele, formează naţiunea românească . . .
una ş i nedespărţită" .
Este de subliniat ca m toată perioada de pregătire a revoluţiei, de
desfăşurare a ei, cît şi ulterior, a existat o permanentă şi strînsă cola
borare între revoluţionarii din cele trei principate.
Forţa principală a revoluţiei române de la 1848 au fost masele
populare hotărîte să lupte pentru o viaţă mai bună , liberă şi indepen
dentă, să asigure dezvoltarea ţării pe calea progresului economic şi
social. Marile întruniri politice şi acţiunile de masă din Moldova, cuce
rirea pentru un timp, de către revoluţionari, în Muntenia, a puterii de
stat şi apărarea de către masele populare a guvernului revoluţionar
împotriva reacţiunii, luptele armate desfăşurate de către revoluţionarii
din Transilvania ilustrau stadiul înalt de radicalizare a maselor, uriaşa
forţă politică pe care o reprezentau acestea, capacitatea lor de a-şi im
pune voinţa şi de a determina cursul evenimentelor istorice.
Cerinţele obiective şi aspiraţiile vitale ale poporului nostru n-au
putut fi înfăptuite în 1848, datorită atît împotrivirii elementelor conser
vatoare interne, cît mai ales intervenţiei brutale a reacţiunii feudale
internaţionale. Imperiile vecine - ţarist, otoman şi habsburgic - profund
ostile tendinţei de emancipare a popoarelor, eliberării lor naţionale
şi sociale, creării de state naţionale unitare - şi-au dat mina şi
au reprimat cu forţa armelor şi revoluţia burghezo-democratică din ţările
române. Pe drept cuvînt apreciază istoricul so\Tietic, profesor doctor
V. N. Vinogradov, într-o comunicare recentă :
„Ţarismul s-a sprijinit
nu numai în interiorul ţării, ci şi în afara ei. pe forţele conservatoare
şi a urmărit să instaureze o ordine înapoiată. Această tendinţă s-a mani
festat, nu o dată, în acţiunile pe care Rusia le-a întreprins în Balcani ;
un exemplu îl constituie participarea ei la înăbuşirea mişcării revoluţio
nare din Moldova şi Ţara Românească, din anul 1848 " 21.
Convenţia ruso-turcă de la Balta-Liman, din mai 1849, stabilea ca
sultanul, de comun acord cu ţarul, să numească domnii în cele două prin
cipate. 1n astfel de condiţii, contradicţiile ruso-turco-austriece se adîncesc,
„problema orientală" evoluînd în mod evident către un nou conflict de
mari proporţii. Războiul Crimeii a început, după cum se ştie, prin intra
rE:a trupelor ţariste în Moldova şi Muntenia, în iunie 1853.

Pămîntul românesc a devenit, ca de atîtea ori, teatru de război.
Porturile dunărene Calafat, Oltenita, Turnu, Călăraşi, Brăila şi altele
sînt pustiite în urma luptelor ruso-turce ; un an mai tîrziu, ocupaţia
ţaristă este înlocuită de ocupaţia otomano-habsburgică, iar Principatele
române ajung la masa tratativelor de la Paris, din 1856, disputate iarăşi
' ------

�" V. N. Vinogradov, Un stat independent, pe deplin suveran, în „Magazin
istoric", anul XII, nr. 10(139)/1978, p. 23.
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între cei mari. Ocupaţia turco-austriacă este înlocuită cu „protectoratul"
colectiv a şapte puteri europene .
în astfel de împrejurări, lupta poporului român pentru realizarea
idealului său naţional
Unirea - s-a intensificat. în faţa ascuţirii
contradicţiilor dintre marile imperii vecine, în faţa planurilor de domi
naţie nutrite de acestea, a luptelor acerbe pentru expansiunea poli.t"ică
şi teritorială în zona carpato-danubiano-pontică, unirea românilor
şi
constituirea unui stat românesc unitar este singura posibilitate de men
ţinere a fiinţei lor naţionale, a teritoriului strămoşesc, a culturii şi civi
lizaţiei lor multimilenare .
Marile idealuri ale revoluţiei de la 1 848, pentru care au luptat
masele largi ale poporului român, aveau să rodească la numai un dece
niu, cînd, la 24 ianuarie 1 859, prin „actul energic al naţiunii române"
s-au pus bazele statului naţional român modern, prin unirea Nioldovei
cu Muntenia. Bogata moştenire ideologică şi culturală a revoluţionarilor
paşoptişti, puternicele tradiţii democratice, idealurile de unitate şi liber
tate naţională au fost preluate, amplificate şi ridicate pe noi trepte, de
forţele progresiste ale poporului român. Se verifica în practică adevărul
cuvintelor lui Mihail Kogălniceanu care aprecia, în august 1 848, in „Do
rinţele Partidei naţionale în Moldova", că unirea Moldovei cu Muntenia
reprezintă „cheia bolţii" , fără de care „s-ar prăbuşi tot edificiul naţio
nal" . „Dorinţa cea mai mare, cea mai generală, - sublinia el - aceea
hrănită de toate generaţiile trecute, aceea care este sufletul generaţiei
actuale, aceea care, împlinită, va face fericirea generaţiilor viitoare, este
Unirea
Principatelor într-un singur stat, o unire care este firească,
legitimă şi neapărată, pentru că în Moldova şi Muntenia sîntem acelaşi
popor omogen, identic, ca nici un altul, pentru că avem acelaşi început,
acelaşi nume, aceeaşi limbă, aceeaşi religie, aceeaşi istorie, aceeaşi civi
lizaţie, aceleaşi instituţii, aceleaşi legi şi obiceiuri, aceleaşi temeri şi
aceleaşi speranţe, aceleaşi trebuinţe de îndestulat, aceleaşi hotare de
păzit, aceleaşi dureri în trecut, acelaşi viitor de asigurat şi, in siirşit,
aceeaşi misie de împlinit" .
Procesul firesc al unirii ţărilor române a continuat să fie stin
jenit de împotrivirea înv�rşunată a boierimii conservatoare şi a reac
ţiunii externe, de politica marilor imperii europene. In aceste condiţii,
lupta pentru unire a intrat într-o fază nouă, antrenînd activ largi pături
sociale, toate spiritele înaintate ale societaţii româneşti, care înţelegeau
să acţioneze energic, atît pe plan intern, cit şi pe plan extern, pentru
fructificarea integrală a posibilităţilor create de hotărîrea adoptată de
Congresul de la Paris, din 1 856, în legătură cu consultarea dorinţei
locuitorilor Moldovei şi Munteniei în privinţa viitorului lor. Idealul po
porului român, cauza nobilă a Unirii Principatelor, a găsit un larg ecou
şi un sprijin activ din partea unor eminente personalităţi ştiin �ifice şi
culturale, precum Jules Michelet, Edgar Quinet, J. Ubicini, Saint Marc,
Girardin, Thibault, Lefevre; J. A. Vaillant, Paul Bataillard, Leon Plee,
Cernîşevski, Marc Antonio, Careini Vegezgi Russcalla, ca şi din . partea
unor influente ziare franceze, belgiene, britanice ş.a.
Adunările ad-hoc - organisme a căror creare a fost prevăzuta în
hotărîrile Congresului de la Paris, în scopul de a se pronunţa asupra
viitoarei organizări a ţărilor române - au. exprimat dorinţa de unire a
moldovenilor şi muntenilor. In pofida voinţei poporului român. O:mven
ţia de la Paris, din 1 858, a hotărît ca fiecare ţară să aibă domnul ei,
-
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guvernul ei, adunarea sa legislativă, administrarea sa separată.. Cită drep
tate avea Nicolae Bălcescu cînd scria : „In zadar veţi îngenunchia şi vă
veţi ruga pe la porţile împăraţilor, p.e la uşile miniştrilor lor. Ei nu vă
vor da nimic, căci nici vor, nici pot. Fiţi gata, dar, a o lua voi, fiindcă
împăraţii, domnii şi boierii pămîntului nu dau fără numai aceea ce le
smulg popoarele" .
Dejucînd planurile potrivnice unirii, Adunarea electivă de la Iaşi
proclamă în unanimitate, la 5 ianuarie 1 859, ca domn al Moldovei pe
colonelul Alexandru Ioan Cuza, unul din fruntaşii revoluţiei de la 1 848 ;
ca urmare a activităţii intense desfăşurate de partizanii unirii, sub pre
siunea maselor populare, a zecilor de mii de meseriaşi, lucrători, comer
cianţi, ţărani, adunaţi pe dealul Mitropoliei din capitală, în zilele de
22-24 ianuarie 1859, Adunarea electivă de la Bucureşti proclamă domn
al Munteniei tot pe colonelul Alexandru Ioan Cuza.
Unirea Principatelor - înfăptuită ca expresie a voinţei poporului
român de unitate şi libertate naţională - a pus în evidenţă, încă o dată,
în modul cel mai convingător, rolul maselor ca făuritoare ale istoriei,
precum şi rolul major pe care îl pot juca acele personalităţi ce se iden
tifică cu aspiraţiile maselor largi populare şi înţeleg sensul devenirii
istorice .
Unirea Principatelor s-a bucurat de un deosebit ecou şi în celelalte
provincii româneşti, aflate încă sub stăpinire străină, care dobîndeau
noi temeiuri pentru speranţa lor permanentă de a se uni într-un corp
comun. Alexandru Papiu Ilarian scria în 1 860 : „.„Românii din Transil
vania, în împrejurările de faţă, numai la principate privesc, numai de
aici aşteaptă semnul, numai de aici îşi văd scăparea. Cînd s-a ales
Cuza domn, entuziasmul la românii din Transilvania era poate mai mare
decît în Principate„ . " .
Eveniment c u adevărat epocal al istoriei României, unirea din
1 859 a pus bazele statului naţional român modern, a permis angajarea
ţării noastre pe drumul prog.resului şi civilizaţiei pe multiple planuri,
a creat condiţii favorabile pentru o nouă organizare economică, socială
şi politică, cit şi pentru cucerirea independenţei absolute şi încheierea
procesului de formare a statului naţional unitar. Pe bună dreptate re
marca revoluţionarul democrat rus Dobroliubov : „Conferinţa de la
Paris a făcut doar un pas spre unirea principatelor. Dar unirea lor defi
nitivă într-un stat independent a rămas - ca şi în trecut - o dorinţă
a poporului, dorinţă de atîtea ori zadarnic exprimată în întreaga lor
istorie şi acum încă o dată manifestată prin alegerea unui singur dom
nitor pentru ambele principate. Acest din urmă fapt, neprevăzut la
Conferinţa de la Paris, a alcătuit o problemă nouă pentru cabinetele
europene, incă nerezolvată pînă în prezent..." 25.
In 1867 Serbia obţine şi ea o situaţie de independenţă prin ple
carea din Belgrad a ultimelor garnizoane turceşti ; în 1861--1 864 se
desfăşoară puternica răscoală a muntenegrenilor, în 1 866 se deschide
marea problemă a Cretei. Principatele române unite devin un centru
de sprijin activ al luptei revolutionare din centrul şi sud-estul Europei.
In 1 860, emigranţi unguri capătă azil politic în România, în pofida
repetatelor proteste ale consulilor austrieci la Iaşi şi Galaţi ; tot atunci,
r. N. A. Dobroliubov, Sobranie socinenii, tom. IV, Statii i reţcnzii, Ianvar
iiuni 1 859, Moskva-Leningrad, Gos. i zd. hud. li t., 1 962, p. 258.
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refugiaţi politici golonezi, apăraţi de domnul Cuza şi ministrul de ex
terne Mihail Kogălniceanu, în faţa protestelor consulilor ruşi, pregă
teau ajutorarea răscoalei din Polonia. ln 1 862 A. I. Cuza, înfruntînd
protestele Turciei, Austriei, Angliei şi Franţei, a înlesnit tranzitarea prin
România spre Serbia, a sute de căruţe de armament (echivalent a 34 de
vagoane) pentru armata acesteia. Pentru acest sprijin, principele Miloş
Obrenovici al Serbiei i-a dăruit lui Cuza o sabie pe a cărei lamă de oţel
era încrustată cu litere de aur inscripţia : Amico certo in re incerta .
Intensificarea luptei naţionale în cele trei mari imperii autocrate
multinaţionale, luptă căreia nici legiuirile şi măsurile adoptate de cabi
netele respective nu-i puteau pune capăt, în pofida durităţii şi vio
lenţei lor, contura, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, per
spectiva destrămării marilor imperii în favoarea constituirii statelor
naţionale. ln acest context se explică şi poziţia acestor imperii faţă de
România în mijlocul deceniului şase, cînd pun la ordinea zilei împăr
ţirea din nou a statului român modern. ln această situaţie gravă, dom
nul unirii, Alexandru Ioan Cuza, abdică, iar locotenenţa domnească
constituită aduce la tron pe prinţul Carol de Hohenzollern, avînd asenti
mentul Franţei şi Prusiei. ln faţa faptului împlinit, cancelarul ţarist,
prinţul Gorceakov, constata cu indignare că „Europa, constituită în
areopag, pare a urma impulsiunea unui mic stat de categoria a treia" :!G ;
reprezentantul Angliei, lordul Clarendon, considera că .forumul de la
Paris al celor mari avea datoria „de a dovedi moldo-valahilor că nu-şi
puteau bate j oc nepedepsiţi de voinţa marilor puteri" 2i ; la rindul lui,
sultanul se străduia să organizeze intervenţia militară contra României.
Referindu-se la abdicarea l ui A. I. Cuza şi alegerea unui domnitor străin,
autorii unei lucrări sovietice recunosc că, la Conferinţa pu terilor garante,
deschisă la Paris, în martie 1 866, acestea „invocind faptul că unirea Prin
cipatelor dunărene, sancţionată de marile puteri in 1 859, se limita numai
la perioada de conducere a lui A. I. Cuza, ele au propus revenirea la
Convenţia din 1 856, care recunoştea existenţa separată a principatelor„ .
Alegerea unui prinţ străin a fost considerată de Rusia ca un act nelegal,
care încălca acordurile existente" 28.
Procesul obiectiv al dezvoltării societăţii româneşti a dus la spo
rirea puterii economice, culturale şi militare a României moderne. la
organizarea instituţiilor ei politice, ceea ce impunea ca o condiţie sine
qua-non, realizarea unităţii politico-naţionale a românilor.
Evoluţia României în anii ce au urmat, intensificarea mişcării unio
niste în provinciile româneşti aflate sub dominaţie străină s-au produs
paralel cu înăsprirea regimului aplicat naţionalităţilor oprimate de marile
imperii multinaţionale. Incorporarea Transilvaniei la Ungaria in decem
brie 1 865, sancţionată odată cu realizarea „dualismului" în 1 867, în po fida
protestelor manifestate vehement de naţiunea română, a adus cu sine
în perioada următoare o suită de măsuri legislative menite să anihileze
lupta românilor şi a celorlalte popoare oprimate pentru emancipare
naţională şi politică. „Legea naţionalităţilor" , votată în decembrie 1 8 68,
declara, contrar tuturor realităţilor, existenţa în Ungaria a unei singure
26

După Paul Henry, L'abdication du prince Cauza et l'avenement de la
de Hohenzollern au trâne en Roumanie, Paris, 1930, p. 291-292.
21 I bidem,
p. 349.
28 Vezi Vostocinîi vopros vo vneşnei politike Rossii-koneţ XVIII - n a
cealo XX v., Moskva, Izd. Nauka, 1978, p. 162-163.
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mic, cultural, administrativ au determinat adîncirea crizei interne a
dublei monarhii căreia guvernarea austro-ungară încerca a-i face
faţă prin înăsprirea ternarei poliţieneşti, deznaţionalizare, maghiarizare
forţată etc. Pronunciamentul dat la Blaj , în 1868, cu prilej ul anivE'r
sării a două decenii de la Marea Adunare Naţională de pe Cîmpia Liber
tăţii, la 3/1 5 mai 1848, cuprindea un amplu şi documentat protest al
„naţiunii noastre care facem majoritatea precumpănitoare a locuitorilor
Transilvaniei" , împotriva politicii naţionale asupritoare a Ungariei,
subliniindu-se încă o dată menţinerea fermă a românilor pe poziţia
principiilor şi a revendicărilor formulate în 1 848.
Intensificarea luptei naţionale în cele trei mari imperii autocrate
multinaţionale, luptă căreia nici reformele „tanzimatului" nici legiuirile
şi măsurile adoptate de cabinetele din Viena , Pesta sau Petersburg nu-i
puteau pune capăt în pofida durităţii şi violenţei lor, contura, în a doua
jumătate a secolului al XIX-iea, perspectiva destrămării marilor imperii
în favoarea constituirii statelor nationale.
Secole de j ertfe şi de neîntrerupte eforturi închinate libertăţii şi
progresului patriei au condus astfel, în mod obiectiv, la actul istoric
din 9 mai 1877. Dind expresie voinţei şi aspiraţiilor întregului popor
român, Parlamentul a proclamat în acea zi, prin vot unanim, indepen
denţa absolută a României. Proclamarea independenţei depline a prile
JUit ample manifestaţii populare pe întregul cuprins al ţării, s-a bucu
rat de un puternic ecou în rîndurile tuturor românilor din teritoriile
aflate în vremea aceea sub stăpînire străină. „De la o margine a ţării l a
alta - nota în memoriile sale T. C . Văcărescu - toate inimile sint cu
prinse de un nespus entuziasm . Autorităţile şi Corpurile constituite, ora
şele, satele, cătunele, toţi într-un cuvînt, de la mic pînă la mare. se
rostesc gata la orice jertfe pentru a susţine cu toate bunurile naţiunii, cu
aurul şi sîngele ei, libertatea şi neatîrnarea patriei;' w .
Victoria poporului român de la 9 mai 1877 a fost întimpinată cu
satisfacţie de forţele progresiste internaţionale, de popoarele care 5e aflau
angaj ate, la rîndul lor, in lupta de eliberare naţională. Ea a avut o rezo
nanţă deosebită în spaţiul sud-est european şi balcanic, în care sîrbii,
muntenegrenii, croaţii, bulgarii şi alte popoare desfăşurau în acea
perioadă grele bătălii pentru scuturarea dominaţiei străine. Independenţa
României a constituit o componentă de seamă a procesului obiectiv de
eliberare şi de unificare a naţiunilor subjugate, în cuprinsul unor state
proprii neatîrnate, proces care se dezvolta tumultuos în cea de-a doua
jumătate a secolului trecut pe continentul european.
Prin actul solemn al corpurilor legiuitoare, care au proclamat
„Ruperea legăturilor noastre cu Poarta şi independenţa absolută a
României" , ziua de 9 mai a intrat în istoria poporului nostru ca una din
cele mai mari sărbători naţionale. Proclamarea independenţei absolute a
pus capăt dependenţei politice faţă de puterile străine, a afirmat in mod
răspicat caracterul de sine stătător al naţiunii noastre, deschizînd o eră
nouă în existenţa poporului român, în dezvoltarea României moderne pe
calea progresului ş_i civilizaţiei. Congresul de la Berlin, din vara anului
1 878, a recunoscut în noul statut internaţional al României, în pofida
unor puternice opoziţii, a unor planuri de ştiroire a suveranităţii şi inte29

Vezi detalii în „Anale de istorie", nr. l/J 975, p. 63-68.
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grităţii teritoriale a României 30, Dobrogea, s trăvechi teritoriu românesc
răpit de Poartă în 1417, reunită cu Ţara.
Mişcarea muncitorească, adînc împlîntată în realităţile ţării, a mili
tat de la începuturile ei pentru înfăptuirea năzuinţelor întregului popor
de eliberare şi unitate naţională, legînd totodată de aceasta crearea con
diţiilor favorabile dezvoltării luptei pentru drepturi şi libertăţi demo
cratice, pentru o viaţă mai bună a celor ce muncesc. In acest sens, revista
socialistă „Dacia viitoare" scria în numărul său din 16 februarie 1833 :
„Voim Dacia aşa cum ea fu, fiindcă istoria şi dreptul, tradiţiunea şi
plebiscitul, trecutul şi prezentul ne dau dreptul a aspira la o Dacie
Română" . Iar în continuare arăta : „Nu vom avea o zi, un ceas de
odihnă pe cît timp un frate de-al nostru va geme în lanţurile sclaviei
şi vom lupta necurmat aşteptînd cu nerăbdare şi credinţă în vii tor feri
cita zi cînd, mînă în mînă, vom putea s triga liber şi împreună „Trăiască
România ! " 3 1.
Situîndu-se de la început pe poziţiile socialismului ştiinţific, parti
dul clasei muncitoare din România, creat în martie 1 893, şi-a propus ca
obiective fundamentale soluţionarea problemelor arzătoare izvorîte din
realităţile concrete ale ţării, din necesităţile dezvoltării României pe calea
progresului. La Congresul de constituire, delegaţii au inclus în docu
mentele programatice faptul că „în Transilvania trei milioane de români
sînt de fapt privaţi de orice drept politic" , că ei „sînt supuşi la necon
tenite vexaţiuni din partea unor administraţiuni fără scrupule" .
Contactul permanent dintre socialiştii români din toate provin
ciile româneşti, acţiunile lor comune au căpătat dimensiuni noi în pri
mele decenii ale secolului nostru. Militînd pentru victoria revoluţiei pro
letare, socialiştii români susţineau existenţa patriei libere, independente
şi unitare în dezvoltarea societăţii. Astfel, socialiE,tul Mihail Gheorghiu
Bujor scria, în „Calendarul muncei" pe anul 1 9 1 6 : „Patriile sînt cadre
naţionale şi istorice de dezvoltare a popoarelor. 1n aceste cadre s-a înte
meiat pentru fiecare naţiune o existenţă proprie, cu tradiţiile ei, cu viaţa
ei sufletească, cu idealurile ei, cu civilizaţia ei, element preţios şi indis
pensabil în concertul civilizaţiei generale. In acest înţeles, patriile sînt
necesare, căci în regimul actual, numai înlăuntrul acestor cadre popoarele
şi-ar putea dezvolta în voie şi pe deplin toată originalitatea şi toată puterea
lor de creaţiune" (p. 55).
La începutul secolului al XX-lea, dezvoltarea social-economică şi
politică pe ambele versante ale Carpaţilor, creşterea forţelor de produc
ţie şi consolidarea relaţiilor capitaliste, lărgirea schimburilor comerciale
cu alte ţări, progresul societăţii româneşti, au ridicat în faţa naţiunii
române necesitatea inexorabilă a unităţii statale, a făuririi statului
naţional unitar român. Această problemă se ridica nu numai în faţa
poporului român, ci şi a celorlalte popoare balcanice, la care - aşa cum
remarcase şi V. I. Lenin - construcţia de stat în direcţia burghezo
naţională nu se terminase, un mare număr de români trăind încă în afara
frontierelor statului lor 32.
;m V.
I. Lenin, Polnoe sobranie socinenii. Izd. peatoe, tom. 28. Tetradi po
imperializmu. Moskva, Izd. politiceskoi literaturi, 1969, p. 489. 'Tabliţa kolonialnîh
zahvatov i voinî.
31 „Dacia viitoare,
anul I, nr. 2, 16 febr. 1883, articolul România fată de
principiul naţionalităţilor,
p. 17-22.
32 V. I . Lenin, Opere complete, vol. 30, Bucureşti, Edit. politică, 19G4,
€d. a l l-a, p. 355.
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Asupra desfăşurării luptei de eliberare naţională a poporului român,
ca şi a altor popoare aflate sub asuprirea străină, şi-a pus o puternică
amprentă războiul mondial din anii 1 9 14-1 9 1 8. Avînd la origine lupta
statelor imperialiste pentru împărţirea lumii, pentru acapararea unor noi
sfere de influenţă, acest război a fost condamnat de forţele revoluţionare
înaintate din România, ca şi din alte ţări.
Participarea României la acest război n-a fost însă determinată de
intenţii de cotropire şi anexiune teritorială, ci de dorinţa de eliberare
a teritoriilor locuite de români, aflate sub stăpînire străină. Subliniind
acest fapt, V. I. Lenin scria, în iulie 1 9 1 6 : „Nu se poate considera că
războaiele naţionale sînt imposibile. în epoca imperialismului nici chiar
în Europa . . . această ••epocă�� nu exclude cîtu5i de puţin războaiele naţio
nale, de pildă cele pornite de state mici (să zicem anexate sau asuprite
din punct de vedere naţional) împotriva puterilor imperialiste, după cum
nu exclude nici mişcările naţionale pe scară largă în Răsăritul Europei" :l3.
Evoluţia ulterioară a evenimentelor a creat condiţii noi, favorabile,
în contextul cărora idealul unităţii naţionale a fost înfăptuit pe deplin. La
aceasta a contribuit bogata şi îndelungata activitate culturală desfăşurată
în cadrul unor renumite asociaţii, ca „Astra", „Rom.înia Jună", ,.Juni
mea" , „Dacia" , „Arboroasa" , „Liga culturală" , precum şi o serie de reviste
şi gazete ca „Epoca" , „Tribuna" , „Ardealul" , „Neamul românesc" , „Ade
vărul", „Viitorul social" ş.a. ln această nobilă activitate patriotică s-au
remarcat numeroase personalităţi de frunte ale ştiinţei şi culturii, ale
vieţii politice româneşti.
Declanşarea primului război mondial, în vara anului 1914, a ridi
cat în faţa românilor, ca şi a altor naţiuni care nu-şi realizaseră încă
unitatea politică şi naţională, problema atitudinii faţă de evenimentele
ce se desfăşurau. Avînd în vedere poziţia strategică a României in sud
estul Europei, cît şi interesul pentru acapararea bogăţiilor ei naturale,
atît P�terile Centrale, cît şi Antanta doreau intrarea cit mai rapidă a
României în război.
Consiliul de coroană, din 3 august 1 91 4, a clarificat poziţia Româ
niei faţă de război. S-a hotărît adoptarea unei politici de neu tralitate
armată.
Consecvent ideii fundamentale a desăvîrşirii statului naţional uni
tar, C. Dobrogeanu-Gherea, exprimînd poziţia principială a socialiştilor
români, nu pierdea din vedere condiţiile istorice concrete în care urma
să se înfăptuiască acest deziderat secular. Tocmai de aceea, sociali5tii
români au militat pentru neutralitatea ţării şi s-au pronunţat împotriva
războiului imperialist. ln acest sens, C . Dobrogeanu-Gherea scria : „Ca
o ţară mică între ţări mari şi rapace. politica externă ce trebuie să
urmeze ţara se impune a fi o politică de defensivă, de pace, de neu
tralitate. Prin pace şi absolută neutralitate, cată o ţară mică să se stre
coare printre cei mari, puternici şi hrăpăreţi, pînă la vremuri mai bune,
c�re vor veni cu siguranţă şi vor permite dezvoltarea paşnică " şi neim
.
p1ed1cată
a fiecărei naţiuni în marginile sale etnice" 34 .
Războiul adusese totuşi pe primul plan dezideratul unităţii naţio
nale care anima masele cale mai largi şi care a fost exprimat cu putere
în presă, ca şi în nenumărate întruniri şi manifestaţii populare. La Bucu:J:J
;j.ţ

Ibidem, p. 7-8.
Const. Dobrogeanu-Gherea,

p. 68-69.

Război

sau

nP.utralitate,

Bucureşti,
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reşti, Craiova, Turnu Severin, Ploieşti, Brăila, Carac:il, Iaşi şi in alte
oraşe, au avut loc mari întruniri organizate de „Liga culturală" , „Socie
tatea Carpaţi" , „Acţiunea patriotică" şi alte asociaţii similare, în cadrul
cărora activau personalităţi politice şi culturale ca Nicolae Iorga, Nicolae
Titulescu, Constantin Mille, Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Vasile
Lucaciu, Octavian Goga şi mulţi alţii. La 1 8 septembrie 1 9 1 5 s-a creat la
Bucureşti „Federaţia Unionistă" , care îşi punea ca scop înfăptuirea idea
lului naţional.
în pofida opreliştilor şi persecuţiilor din partea autorităţilor austro
ungare, românii din Transilvania - inclusiv sociali�tii - şi-au expri
mat în nenumărate forme voinţa de a se uni cu fraţii de peste munţi.
în ziua de 10 mai 1 9 14, elevii de la Şcoala normală din Blaj au arborat
pe turnul catedralei din oraş tricolorul românesc. Soldaţii tro.nsilvăneni
din armata austro-ungară, răniţi în luptele de la Lemberg (Lwow) şi
aduşi la Braşov, au trecut Carpaţii în România. Acelaşi drum l-au
urmat numeroşi reprezentanţi ai românilor transilvăneni, cărturari şi
preoţi care au venit în ţară cu scopul de a influenţa decizia cercurilor
guvernante. Vorbind la 1 6 februarie 1 9 1 5, la o întrunire a Ligii cul
turale, Vasile Lucaciu, fruntaş al Partidului :Naţional Român din Tran
silvania, spunea, transmiţînd mesajul românilor ardeleni : „ . toţi românii
din cele patru unghiuri, una sîntem şi hotărîţi pînă la moarte a n e
lupta pentru înfăptuirea marelui ideal naţional " . Tot e l arăta l a o
întrunire de la Turnu Severin : „Noi nu voim subj ugare, ci voim liber
tatea ; nu voim asuprirea altor ţări şi altor popoare, voim dezrobirea
neamului românesc. Noi nu voim încălcarea altor teritorii, c� nu ne
aparţin, - voim numai asigurarea drepturilor noastre naţionale, de veacuri
răpite cu nedreptul" .
La 1 5 martie 1 9 1 5, s-a ţinut la Bucureşti Congresul românilor de
sub stâpînire străină care a exprimat limpede voinţa acestora de a se uni
cu Ţara, odată cu convingerea că „condiţii prielnice de dezvoltare pentru
neamul românesc numai de la români vor veni" .
La jumătatea lunii august 1 9 1 6, marile operaţii desfăşurate pină
atunci de cele două coaliţii se consumaseră fără ca nici una dintre părţi
să-şi fi atins scopurile propuse. _ In aceste împrej urări, puterile Antan
tei au cerut ultimativ României să intre în război, cu scopul -- nemăr
turisit - de a atrage forţe adverse şi a uşura situaţia de pe propriile
lor fronturi.
Guvernul român nu s-a grăbit a-şi da consimţămintul fără sta
bilirea mai exactă a termenilor colaborării cu Antanta. In această pri
vinţă, guvernul român a cerut : asigurarea ritmică de către Franţa a
aprovizionării cu muniţii pe toată durata războiului (circa 300 tone zil
nic trimise prin porturile ruseşti Arhanghelsk şi Vladivostok) ; ofensiva
română împotriva Austro-Ungariei să fie susţinută de una generală
aliată ; armata rusă să asigure spatele frontului român din Bucovina
şi Dobrogea.
Odată acceptate aceste condiţii, se semnează la Bucureşti, la
4/1 7 august 1 91 6, tratatul de alianţă între România, Rusia, Franţa, An
glia şi Italia, precum şi Convenţia militară, prin care părţile semnatare
îşi asumau, printre altele, următoarele obligaţii : România se angaja să
mobilizeze toate forţele sale, cel mai tîrziu la 1 5/28 august 1 9 1 6, să
intre în război împotriva Austro-Ungariei, acţionînd în direcţia generală
Budapesta. Comandamentul rus trebuia să acţioneze pe întreg Frontul
..
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or1ental şi mai ales în partea nordică a Moldovei şi �n Gal}ţia, în _ sco�
pul de a acoperi mobilizarea şi concentrarea armatei romane. Ceilalţi
aliaţi se angajau să preceadă cu opt zile intrarea Români: i în răz oi
printr-o „ofensivă fermă" a armatelor de pe Frontul sudic (S omc)?
pentru a uşura mobilizarea şi concentrarea armatei române. Rusia mai
avea datoria să trimită în Dobrogea două divizii de infanterie şi una de
cavalerie „pentru a coopera cu armata română contra armatei b�lgare" .
Aliaţii se mai- obligau să procure României muniţie, alte materiale de
război, echipament,. medicamente şi subzistenţe în cantităţile cerute de
guvernul român.
In noaptea de 14 spre 1 5 august 1916, forţele române au trecut
la ofensivă pe toată lungimea arcului carpatic, silind trupele austro
ungare să se retragă pe întregul front. In numai cîteva zile armata
română a pătruns adînc în Transilvania, fiind primită cu entuziasm de
masele populare, dornice să se elibereze de sub opresiunea străină. Ele
au ieşit în întimpinarea ostaşilor români potrivit tradiţionalului obicei
al ospeţiei, cu pîine şi sare, întocmai cum, cu trei secole în urmă, locui
torii acestor ţinuturi primiseră pe oştenii eliberatori ai lui Mihai Viteazul.
„Stăm încă uluiţi, nu găsim cuvinte să dăm glas bucuriei înăbuşite de
suferinţele seculare ... Bine aţi venit ! " - scria în acele zile „Gazeta
Transilvaniei" .

�

?

Salutînd, la rîndul său, populaţia Transilvaniei ş i explicînd misiu
nea armatei române, comandantul Armatei 2 române, generalul Alexandru
Averescu, spunea : „Armata românească, �ind pe pămîntul sfînt, pe
care răsună de veacuri graiul neamului nostru obijduit, nu a venit cu
gînd de duşmănie împotriva oamenilor de orice lege şi orice neam,
rămaşi pe la vetrele lor, ci, dimpotrivă, însufleţită de cele mai frăţeşti
sentimente pentru to1 norodul paşnic" .
Pentru a face faţă situaţiei, comandamentele Puterilor Centrale
au mutat centrul de greutate al acţiunilor militare pe frontul român,
urmărind cotropirea teritoriului nostru bogat in resurse petroliere şi
agroalimentare. Neangajate pe nici unul din fronturile principale, în
pofida celor stipulate în Convenţia militară, Puterile Centrale au rea
lizat o superioritate de forţe zdrobitoare pe frontul român. Armata
română a luptat cu dîrzenie şi dăruire, scoţînd din luptă circa
200 OOO soldaţi şi ofiţeri ai Puterilor Centrale. Covîrşită însă de for
ţele adverse, a trebuit să se retragă, apărind pas cu pas pămintul
patriei. Capitala şi aproape două treimi din teritoriul ţării au căzut
sub ocupaţia Puterilor Centrale care totuşi nu şi-au putut atinge scopul,
de a zdrobi rezistenţa românească. Cu toate eforturile făcute, trupele
lor au fost oprite de forţele româno-ruse spre sfîrşitul anului 1916, pe
linia Carpaţilor Răsăriteni, cursurile inferioare ale Putnei, Siretului şi
Dunării. Recunoscînd eşecul, generalul Erich Ludendorff, şeful Marelui
Cartier �neral german, avea să scrie în amintirile sale : „Noi am res
pins armata română dar n-am putut s-o nimicim. A trebuit să lăsăm
în Dobrogea şi Muntenia forţe pe care înainte de intrarea României
în război le-am folosit pe Frontul oriental, pe Frontul occidental sau
în Macedonia" .
Marile puteri ale Antantei îşi atinseseră însă scopul urmărit :
uşwindu-li-se situaţia pe propriile fronturi, comandamentul Puterilor
C?entrale !ransferase pe frontul român 40 divizii. Dar lipsa lor de loia
htate faţa de România s-a vădit nu numai în neîndeplinirea angaja-
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mentelor asumate, ci ş1 m intenţia de a nu-i mai recunoaşte ceea ce
îi promiseseră - şi chiar mai rău :- de a se înţelege cu adversarii pe
seama împărţirii teritoriului românesc. În această privinţă, V. I. Lenin
scria, în ianuarie 1 9 1 7 : „încă acum cîteva luni s-a conturat o tendinţă
accentuată a cercurilor imperialiste dominante din Germania spre o
alianţă cu Rusia împotriva Angliei. Baza alianţei o va constitui, pe cît
se vede, împărţirea Galiţiei.„ a Armeniei şi poate şi a României !
într-un ziar german s-a şi strecurat o �·aluzie•• la faptul că România
ar putea fi împărţită între Austria, Bulgaria şi Rusia" 35.
Pe toată durata ocupaţiei Puterilor Centrale, România a sufE.rit
pagube în valoare de aproximativ 31 miliarde lei aur, plus emisiunile
de bani de război, pe care ulterior guvernul român a trebuit să-i
retragă.
ln cursul iernii şi primăverii anului 1 9 1 7 , cu preţul unor uriaşe
sacrificii ale populaţiei, guvernul şi comandamentul român au procedat
la refacerea armatei în condiţii neasemuit de grele, din cauza lipsei de
hrană, de îmbrăcăminte, de combustibil şi mai ales din cauza epide
miei de tifos exantematic care a făcut ravagii in rlndurile populaţiei
civile şi ale unităţilor militare. Au fost organizate 1 5 divizii de infan
terie, 2 divizii de cavalerie şi alte cîteva brigăzi şi unităţi independente .
Interesate ca România să rămînă în război, guvernele Franţei şi
Marii Britanii au furnizat materialele tehnice cerute de guvernul român.
O contribuţie la refacerea armatei au adus unităţile industriale româ
neşti subordonate producţiei de război şi puse în stare de funcţionare
în teritoriul liber. La această acţiune patriotică de mare răspundere,
au contribuit peste 30 OOO lucrători de toate specialităţile, tehnicieni
şi ingineri.
La jumătatea lunii iunie 1 9 1 7, trupele române reorganizate, con
stituite în Armata 1 , s-au reîntors pe front, ocupînd un sector pe
cursul inferior al Siretului. După cum este cunoscut, în lunile iulie
şi august acelaşi an, în spaţiul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, ele au sus
ţinut cu succes unele dintre cele mai mari şi importante bătălii din
primul război mondial. Succesele obţinute de trupele române în bătă
liile din vara anului 1 9 1 7 au avut un răsunet deosebit în cadrul An
tantei, fiind unele din cele mai importante victorii ale acestei coaliţii
împotriva Puterilor Centrale. Aceasta evidenţiază semnificaţia şi im
portanţa lor în desfăşurarea generală a primului război mondial. Prin
ridicarea la luptă, prin sacrificiile şi eforturile pe care le-a făcut, ca şi
prin eroismul ostaşilor săi , poporul român a adus o contribuţie însem
nată la infringerea Puterilor Centrale 36.

Este de subliniat că războiul a zguduit puternic rinduielile vechi,
ascuţind la maximum contradicţiile sociale şi naţionale, intensifi�înd
lupta popoarelor oprimate de marile imperii' multinaţionale pentru
eliberarea socială şi naţională. Prăbuşirea ţarismului, în februarie 1 91 7,
şi victoria Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie au răsunat ca un
indemn înflăcărat la lupta pentru realizarea aspiraţiilor de libertate şi
autodeterminare ale tuturor popoarelor lumii .
lnfrîngerile militare suferite de Puterile Centrale, intensificarea
luptelor de eliberare naţională au reprezentat un puternic factor de
35 V. I. Lenin, Opere complete, vol. 30, Bucure�ti, Edit. politică, 1964, p. 245 ;
vezi şi ,,Magazin istoric" , anul XII, nr. 5(1 34)/1978, p. 2 1 -22.
36 Vezi pe larg „Analele de istorie", anul XXIII, nr. 3/1977, p. 3-12-
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accelerare a destrămării Imperiului austro-ungar, adeverind prezicerea
pe care F. Engels o făcuse socialistului român Ioan Nădejde încă în
ianuarie 1888 : „Căderea ţarismului, nimicirea acestui coşmar care apasă
peste Europa întreagă, iată, după noi, cea dintîi condiţie pentru dez
voltarea naţiilor din mijlocul şi din răsăritul Europei. Ţarismul căzînd,
puterea nelegiuită reprezentată acum prin Bismarck, lipsită de spri
jinul său cel mai puternic, va cădea şi ea ; Austria se va desface în
bucăţi, pierzînd singura raţiune de viaţă ce mai are, datoria de a îm
piedica prin existenţa sa pe ţari de a înghiţi naţiile împrăştiate de la
Carpaţi şi din Balcani. . . Dacă mîine despotismul din Petersburg ar
cădea, poimîine n-ar mai fi în Europa nici o Austro-Ungarie"37• Iar
V. I. Lenin, califica în 1 9 1 6 monarhia austro-ungară drept „O uniune
şubredă a cîtorva clici de paraziţi sociali" , subliniind că „lichidarea
Austro-Ungariei nu reprezintă istoriceşte decit o continuare a destră-
mării Turciei, fiind ca şi aceasta o necesitate a procesului istoric de
dezvoltare" 38.
In anul 1 9 1 8 se intensifică mişcarea popoarelor pentru autodeter
minare naţională şi înlăturarea dominaţiei străine. Un rol important
în lupta de emancipare a popoarelor l-au avut şi cele 14 puncte expuse
de preşedintele S.U.A„ Woodrow Wilson, în faţa Senatului, la 8 ia
nuarie 1918, printre care principiul de dreptate pentru toate popoarele
şi naţiunile şi dreptul acestora de a trăi în condiţii egale de libertate
şi siguranţă, indiferent că erau puternice sau slabe, mici sau mari,
ceea ce însemna confirmarea implicită a dreptului naţiunilor la auto
determinare.
Pe aceste principii, iau fiinţă statele naţionale suverane şi inde
pendente ale popoarelor din centrul şi sud-estul Europei ; în octombrie
s-a creat statul cehilor şi slovacilor, iar ţinuturile sudice ale Iugoslaviei
s-au despărţit de Austro-Ungaria ; în noiembrie, Polonia şi-a dobîndit
independenţa de stat ; au fost înlăturate monarhiile în Germania şi
Austria, proclamîndu-se republici, iar Ungaria s-a declarat, de ase.
menea, republică independentă.
In această mişcare a popoarelor pentru autodeterminare naţională
şi înlăturarea dominaţiei străine se încadrează şi lupta poporului român.
Ea a avut un caracter larg, burghezo-democratic, antrenînd clasa
muncitoare, ţărănimea, intelectualitatea, celelalte forţe sociale şi politice.
Aşadar, prăbuşirea Imperiului ţarist şi a Imperiului austro-ungar
au constituit evenimente epocale în istoria universală, care au dat
un puternic impuls evoluţiei progresiste a societăţii. „Apar, de aceea,
cel puţin stranii - apreciază tovarăşul Nicolae Ceauşescu în expunerea
făcută la 1 decembrie 1978, cu prilejul anivero;; ării a şase decenii de la
făurirea statului naţional unitar român - încercările unor istorici de
a pune în discuţie oportunitatea dispariţiei imperiilor absolutiste şi a
formării statelor naţionale independente, de a susţine aşa-zisul caracter
eliberator al imperiilor, de a prezenta politica lor de dominaţie şi asu
pr!re drept o politică progresistă. „ A pune sub semnul întrebării j us
teţea sau oportunitatea constituirii unor state naţionale înseamnă, în
esenţă, a face apologia dominaţiei şi asupririi, a nega rolul revolu
ţionar, progresist al luptei de eliberare a popoarelor. Aceasta înseamnă
"ST Presa muftcitorească şi socialistă din Rom 6nia, vol. I (1865-1900). partea I
(1865-1889), Edit. politică, Bucureşti, 1964, p. 1 88-190.
38 V_ I. Lenin., Opere complete, vol. 30, Edit.
politică, Bucureşti, 1964, p. 8.
·

·
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a nesocoti nu numai principiile socialismului ştiinţific, ci chiar cele
mai elementare concepţii burghezo-democratice" .
Principiile de egalitate şi autodeterminare a popoarelor, procla
mate de tînărul stat sovietic, au constituit un imbold în lupta pentru
realizarea de state naţionale. Incă în septembrie 1 91 7, V. I. Lenin, în
lucrarea Sarcinile proletariatului în revoluţia noastră, arăta : „în ches
tiunea naţională, partidul proletar trebuie să susţină mai întîi procla
marea şi înfăptuirea imediată a libertăţii depline de despărţire de
Rusia pentru toate naţiunile şi popoarele asuprite de ţarism, înglobate
cu forţa sau ţinute cu forţa în graniţele statului, adică anexate" 39.
Salutînd scopurile nobile ale revoluţionarilor ruşi, socialiştii ro
mâni din Transilvania se pronunţau astfel în paginile ziarului „Ade
vărul" : „Voi cereţi ca nici o naţiune să nu ţină în asuprire pe alta,
nici un neam să nu fie subjugat şi fiecare popor singur să aibă dreptul
de a se conduce. Nici o ţară să nu răpească pămînt străin şi nici o ţară
să nu ceară haraciu - despăgubire de război - de la alta„. Scopurile
astea toate ale voastre, care sînt şi ale tuturor socialiştilor din lume,
sînt atît de măreţe şi atît de sfinte, încît vor trebui să ducă la izbîndă" 40•
In acelaşi spirit - de îmbinare a ţelurilor sociale cu cele de eliberare
naţională - se exprima şi ziai'ul „Mişcarea" din Iaşi, care scria la
6 decembrie 1 9 1 7 : „revoluţia rusă nu trebuie privită numai prin efec
tele ei imediate asupra noastră, ci şi prin influenţa ce poate ea să aibă
asupra intereselor mari şi permanente ale neamului şi statului nostru,
interese pentru care am pornit la luptă" . La rîndul lui , scriitorul George
Ranetti scria, în editorialul ziarului „România" , la 4 ianuarie 1 9 1 3,
referindu-se la perspectiva desăvîrşirii unităţii naţionale a poporului
român, ca urmare a afirmării principiului autodeterminării de către
revoluţia victorioasă din octombrie : „Evenimentele ce se desfăşoară
în Rusia ar trebui să convingă şi pe cei mai pesimişti dintre noi că
niciodată izbîndirea idealului naţional românesc n-a fost mai aproape" .
Triumful Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie a dat popoarelor
de la periferiile Rusiei posibilitatea să-şi aleagă singure calea de urmat 41•
Vestea victoriei revoluţiei din Rusia a trezit speranţe şi a impul-
sionat lupta pentru eliberarea naţională şi în Austro-Ungaria. Marile
manifestaţii şi demonstraţii organizate în tot cursul anului 1 9 1 8 în teri
toriile româneşti, participarea de masă la acţiunile iniţiate de asocia
ţiile şi societăţile culturale din aceste teritorii exprimau elocvent aspi
raţiile de libertate.
In octombrie 1 9 1 8 , în Transilvania s-a constituit Consiliul Na
ţional Român Central format din şase membri ai Partidului Naţional
Român şi şase reprezentanţi ai Partidului Social-Democrat. Pe întreg
teritoriul Transilvaniei s-au format consilii naţionale şi gărzi naţionale
regionale şi locale, ca organe ale mişcării burghezo-democratice.
Constituirea Consiliului Naţional, imediat după dezlănţuirea revo
luţiei burghezo-democratice, cu larg caracter popular, a dat un nou
impuls luptei pentru eliberarea Transilvaniei şi unirea ei cu ţara. So
cialiştii transilvăneni arătau în ziarul „Adevărul" că ,�Revoluţia a creat
p.

39

465.
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Opere complete, vol. 3 1 , p.

E.P.L.P., Bucureşti, 1958,

1 69,

40 Documente din istoria mişcării muncitoreşti
Edit. politică, B ucu reşti , 1 966 , p. 70.
4 1 Vezi „Anale de istorie", anul XXI, nr. 6/1977, p.
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1 9 1 6-HJ21,

pentru toate naţiunile din ţară putinţa ca singure să-şi hotărască soarta,
singure să decidă asupra viitorului lor şi singure să-şi croiască cadrele
de stat în care vor dori să trăiască în viitor
Consiliul Naţional Român
este chemat acum a merge cu un pas mai departe şi a declara în mod
clar şi lămurit că voim ca întreg poporul român din Ungaria, Transil
vania şi Banat să fie întrebat prin referendum, printr-o votare obştească,
în ce cadre de stat voieşte să trăiască în viitor" .
La 1 2 octombrie a avut loc la Oradea o nouă şedinţă a Comite
tului Executiv al Partidului Naţional Român, in cadrul căreia s-a
elaborat textul unei Declaraţii de principii, afirmîndu-se hotărîrea po
porului român de a se autodetermina. Declaraţia de autodeterminare a
Transilvaniei, citită de Al. Vaida Voievod în Parlamentul de la Buda
pesta, a reprezentat un nou act istoric fundamental pentru naţiunea
română, pentru desăvîrşirea unităţii sale politice şi de stat. Pe baza ei
şi în numele principiilor ·cuprinse în ea, s-au desfăşurat toate acţiunile
naţiunii române din Austro-Ungaria, în perioada următoare 42•
Cei mai de seamă reprezentanţi ai vieţii culturale şi obşteşti
ungare, printre care Ady Endre, Bartok Bela, BolOny Gyorgy, Kodaly
Zoltan, Varga Jeno declarau într-un manifest difuzat la 3 noiembrie
1918 : „Faţă de naţiunile surori nu avem nici o pretenţie. Şi noi n e
considerăm o naţiune reînnoită, o forţă acum eliberată, c a ş i acei fraţi
care se ridică fericiţi la o viaţă proaspătă pe ruinele monarhiei. Ne
trezim uşuraţi la conştiinţa faptului că nu mai sîntem forţaţi să fim
stilpii asupririi. Să trăim unul lingă altul în pace ca naţiuni libere cu
alte naţiuni libere" . La rîndul său, prefectul maghiar al judeţului Arad,
doctor Varjassy Lajos, recunoştea : „Eu găsesc cit se poate de natural
ca un popor plin de demnitate să nu mai vrea să tolereze robia - cum
nici noi (unguri,
n.n.), nu am tolerat-o faţă de Austria" 43.
Către sfîrşitul anului 1918, lupta pentru formarea statului naţional
unitar român intra în etapa finală ; destrămarea monarhiei austro
ungare a accelerat lupta pentru unirea Ţării de sus a Moldovei (Buco
vina) cu România. Atît mişcarea revoluţionar-democratică cit şi miş
carea pentru unitate naţională au acţionat în acelaşi sens 44.
Pentru ziua de 1 5/28 noiembrie 1 9 1 8 a fost convocat un congres,
care a dezbătut hotărîrea de unire cu România, fiind adoptată în una
nimitate de voturi. Actul unirii acestor plaiuri cu România a fost salutat
cu entuziasm pe întreg teritoriul ţării prin· numeroase manifestaţii, te
legrame, scrisori, prin presă şi recunoscut pe plan internaţional 45. Astfel,
Ţara de sus, care păstrează osemintele lui Ştefan cel Mare şi ale .altor
voievozi romam, locuită dintotdeauna de români, alături de care, în
timpul s_tăpinirii străine, se aşezaseră şi alte naţionalităţi, îşi ocupa.
după 1 44 de ani, locul cuvenit în fruntariile patriei.
în acest timp românii din Transilvania pregăteau Adunarea de
la Alba Iulia. ln manifestul lansat la 7/20 noiembrie 1918 se arăta că
„mersul irezistibil al civilizaţiunii omeneşti a scos şi neamul nostru
românesc din întunericul robiei la lumina conştiinţei de sine„ . Vrem
să trăim alături de celelalte naţiuni ale lumii, liberi şi independenW' �s.
„.
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Bucureşti, 1968, p. 368..
„Adevărul" din 10 nov. 1918 şi „Arady Kozlâny" din 21 nov. 1918
„Glasul Bucovinei" , anul I, nr. 1 din 22 oct. 1918.
„Românul" , an. VII, nr. 11 din 9/21 nov. 1918.
„Adevărul", an, XIV, nr. 46 din 1 7/30 nov. 1918.
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In editorialul La Alba Iulia, ziarul ;,Adevărul" scria : „se vor în
truni toţi reprezentanţii neamului românesc şi prin cuvîntul lor vor
arăta lumii întregi voinţa întregului neam. Se va arăta în primul rînd
că naţiunea română, care veacuri de-a rîndul a suportat jugul robiei
naţionale, voieşte acum să devină cu desăvîrşire liberă şi să se conto
pească într-un singur stat naţional. Românii din Transilvania şi din
Ungaria, fără deosebire de clasă, voiesc să se unească cu fraţii lor de
peste munţi. Prin aceasta, se va înfăptui, în fine, ceea ce înainte cu
trei sute de ani a fost zădărnicit prin uneltirile barbare ale unor
tirani" 47.
Adunările pentru alegerea deputaţilor în Marele Sfat, la ·care au
participat ţărani, muncitori, meseriaşi, intelectuali, femei şi bărbaţi,
vîrstnici şi tineri, au afirmat solidaritatea tuturor românilor în jurul
celei mai mari probleme din istoria poporului, voinţa lor nestrămutată
de unire. Din cele mai depărtate regiuni s-au îndreptat spre Alba Iulia
zeci de mii de români, unii pornind la drum aproape imediat ce a fost
comunicată data şi locul Adunării, toţi cîRtînd „Deşteaptă-le române"
şi purtînd steaguri tricolore. „N-avem nevoie să ne-o · spunem unul
altuia - scria în acele zile militantul socialist Ilie Cristea, în ziarul
„Glasul Ardealului" - e destul să ne privim în ochi pentru ca să ne
convingem că ceasul a sosit . Cuvîntul, păstrat pînă acum în c u tele cele
mai adînci ale sufletului, se va rosti unanim, măreţ şi nestrămutat .
Unirea noastră va fi indiscutabilă" 48•
Alba Iulia - locul de . convocare a Adunării - era pe deplin
indicat pentru desfăşurarea Marelui Sfat Naţional ; era un vechi centru
al Daciei, centrul celei dintîi uniri politice a românilor sub Mihai Vi
teazul, locul martiriului lui Horea şi Cloşca, locul întemniţării lui
Avram Iancu ; era oraşul cu numeroase şi adînci semnificaţH in istori a
poporului român.
Cele zece zile în care s-au făcut pregătirile pentru Adunarea de
la Alba Iulia au fost cele mai entuziaste, mai înfrigurate şi mai emo
ţionante din istoria românilor din Transilvania, a întregului popor
român, care aştepta ultimul act al formării unităţii sale statal-naţionale.
La 1 decembrie 1918 s- au întrunit la Alba Iulia, pe Cîmpul lui
Horea, peste 1 00 OOO de ţărani, :;:iuncitori, intelectuali, meseriaşi veniţi
să consfinţească ·actul legic, obiectiv şi progresist de încheiere a pro
cesului de formare a statului national
unitar român. La adunare erau
,
prezenţi 1 228 de delegaţi, aleşi prin vot de cercurile electorale sau
de organizaţiile politice şi de instituţiile din Transilvania Au fost pre
zenţi 1 50 de delegaţi ai social d emocraţiei române, reprezentîhd aproape
70 OOO de muncitori organizaţi, atît români cit şi de altă naţionalitate.
Adunarea de la 1 decembrie 1 9 1 8 a aprobat istorica Declaraţie de
la Alba Iulia, document memorabil al unirii, la care şi-au adus con
tribuţia toate forţele politice şi sociale române din Transilvania. In De
claraţie se arăta : „Veacuri de-a rîndul poporul românesc, adevăratul
şi legitimul proprietar al pămîntului ce fusese odată Dacia, a fost
socotit străin şi sclav pe pămîntul său strămoşesc „ . Bucăţirea trupului
românesc �a fost act de barbarie Distrusă barbaria, unirea tuturor ro.

-

.

47 Şt. Pascu, op. cit., p. 365.
'ii! „Glasul Ardealului„ din 1 7/30 nov.
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mânilor într-un singur stat , este cea mai firească pretenţiune a civi
lizaţiei" 49•
Atmosfera acelor clipe de neuitat era astfel · redată de poetul so
cialist Emil Isac, într-un interviu acordat la 3 decembrie 191 8 ziarului
maghiar „Kolossvari Hirlap" : „începe apoi actul oficial. Are cuvintul
Galdiş, care citeşte de pe hîrtie ceea ce este scris în inimi. Nu voi
relata ceea ce spunea Goldiş, căci fiecare cuvint al lui reprezintă o
bucăţică din timp. Şi cînd răsună cuvîntul care este singura dorinţă a
naţiunii noastre române - Unirea . - se revarsă singura dorinţă, clin
mii de guri cuvintele bucuriei : românii s-au unit. Un lanţ s-a sudat
înţre inimi. El nu poate fi sfărîmat. Ceea ce a urmat mi se pare un
vis. Ştafetele care duc ştirea. Răsună trîmbiţele orchestrelor, este cli . fuzat imnul român şi masa porneşte acuma în joc. Unirea s-a infăptuit.
Un popor s-a eliberat".
Unirea, înfăptuită de masele populare, de forţele naţional-revolu
ţionare, prin actele plebiscitare din 1918, a constituit încununarea vic
torioasă a luptei seculare duse de cele mai înaintate forţe ale poporului
român, de cărturarii şi marii gînditori ai neamului, de întregul popor.
In februarie 1919, referindu-se la actul j ust al desăvirşirii unităţii sta
j;ului naţional, în declaraţia Comitetului executiv al Partidului Socialist
şi al Comisiei generale a sindicatelor din România se arăta : „Provin
ciile româneşti subjugate de alte naţiuni nu puteau să rămînă în afară
de aceste prefaceri. Locuite în marea lor majoritate de populaţiune
românească, apăsată de secole de dominaţiunea străină� împiedicate
astfel în dezvoltarea lor economică, politică şi culturală, aceste pro
vincii s-au emancipat de sub aceste · dominaţiuni, devenind libere. Prin
dreptul de autodeterminare a naţiunilor, principiu recunoscut de în
tregul socialism internaţional, românii din teritoriile subjugate Şi-au
manifestat prin 'hotărîrile adunărilor lor naţionale voinţa de a se uni
cu România pe baza rezoluţiunilor votate. Ca soci alişti români interna
ţion�ti; salutăm cu bucurie dezrobirea naţională a poporului român
din provinciile subjugate pînă acum şi respectăm legămintele ·de unire·
hotărîte . .România nouă de astăzi · trebuie să devină România socia
listă de mîine" so.
. ·

în ianuarie 1919, oamenii muncii de naţionalitate germană din
Transilvania, întruniţi la Mediaş, au hotărît în unan imitate recunoaş
terea unirii Transilvaniei cu România. Printr-un manifest s-a adus la
cunoştinţă hotărîrea populaţiei săseşti de unire cu România, trimiţîn
du-se „poporului român salutul .frăţesc cu urările cordiale la îndepli
nirea idealurilor sale naţionale" . Aceeaşi atitudine au adoptat şi şvabii
din Banat, care, întruniţi în congresul de la Timişoara din august 1919„
şi-au exprimat dorinţa unirii lor cu România, considerînd că „hotărîrea
de la Alba Iulia este o chezăşie per:itru dezvoltarea etnică şi cultu
rală" . In ianuarie 1919, populaţia evreiască din Transilvania . a aderat
şi ea la hotărîrea de unire a Transilvaniei c u România şi făurirea statului naţional unitar român 51 .
·

49

Marea Adunare Naţională întrunită la A l ba Julia în ziua de l deC'em
Acte şi documente, voi. I, p. 14-18.
50 Documente
din istoria miş cării muncitoreşti din România. 1916-1921,
Bucur�ti , :Edit. politică, 1966, p. 166-167.
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Istoria demonstrează că formarea statului naţional unitar nu a
fost rezultatul unui eveniment de conj unctură, nici al înţelegerilor din
spatele uşilor capitonate ale diplomaţiei europene sau un dar al unor
mari puteri la masa tratativelor - cum eronat şi tendenţios afirmă
unii istorici şi politologi din străinătate. Istoricii şi politologii informaţi,
care îşi respectă profesia, ştiu că ea a fost actul energic de voinţă al
întregii naţiuni române. Cît priveşte „darul" marilor puteri, dacă este
să vorbim de vreun dar, n-am putea recunoaşte decît pe acela al ne
dreptăţilor pricinuite poporului român prin jafurile de proportii, prac
ticate de marile puteri, care n-au lăsat să le scape conjuncturile favo
rabile politicii lor expansioniste în vatra etnică a românilor.
Relevînd împrej urările istorice ale desfăşurării acestui proces,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu arăta că „Alcătuirea statului rom ânesc na
ţional unitar nu este deci un dar, rezultatul unor conferinţe internaţio
nale, ci rodul luQtei neobosite duse de cele mai înaintate forţe ale
societăţii, de masele largi populare pentru unire, produsul legic al dez
voltării istorice, sociale şi naţionale a poporului român" 52.
Desăvîrşirea unităţii naţional-statale a României demonstrează, cu
tăria argumentului istoric, că acest eveniment a fost rezultatul firesc
al unui prores pentru împlinirea căruia poporul român a dus o luptă
milenară, iar nu o consecinţă a conjuncturii externe sau a unor înţe
legeri intervenite la masa tratativelor. Tratatele de pace de la Saint
Germain (1919), Trianon şi Paris (1920) au consfinţit pe plan interna
ţional o situaţie de fapt creată de lupta maselor populare. Unirea, al
cărui proces s-a încheiat la Alba Iulia, la 1 decembrie 1 9 1 8 , a însenu1at
înfăptuirea firească a năzuinţei seculare a poporului nostru, a visului
pentru care au luptat şi s-au jertfit nenumărate generaţii de înaintaşi,
împlinirea unei necesităţi obiective a însăşi dezvoltării istorice. Actele
energice înfăptuite de naţiunea română la 1 859, 1 877 şi 1918 au dus
la realizarea unităţii de stat, au creat condiţii favorabile pentru o dez
voltare independentă, pentru progresul general al societăţii, contribuind
la consolidarea şi lărgirea pieţei interne, la concentrarea resurselor eco
nomice şi spirituale ale poporului român. In acelaşi timp, ele au
descfiis perspectiva dezvoltării mai rapide a forţelor de producţie ale
ţării şi pentru intensificarea activităţii forţelor sociale progresiste, a
mişcării
muncitoreşti
revoluţionare.
Aşa
cum
sublinia
tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, „formarea statului naţional unitar marchează in
trarea României într-un stadiu nou al evoluţiei sale economico-sociale,
caracterizat prin creşterea rapidă a forţelor de producţie şi acceleraJ.?ea
dezvoltării capitaliste" 53.
După cum este cunoscut, în componenţa statului naţional român
unitar a intrat şi populaţie de alte naţionalităţi, fără a modifica însă
caracterul unitar al României, fapt pe deplin confirmat şi de evoluţia
sa demografică. Conform recensămîntului din 1930, structura etnică a
României, care număra la acea dată 1 8 057 074 locuitori, era ur
mătoarea : români
73,00/0 ; maghiari
7,1°/0 ; evrei
4,01°/o ; ger
0
mani
4,0 /o ; ucraineni
3,2°/0 ; bulgari
2,0°/o ; găgăuzi - 1 ,411/o ;
turci, tătari
1,1 0/0 ; polonezi
0,30/0 ; sîrbo-croaţi
0,3°/o ; greci
0,1°/o ; naţionalităţile conlocuitoare fiind aşezate, în majoritate, în teri-

-

-

-

-

-

·

-

-

52 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul constniirii societăţii
multilateral dezvoltate, vol. 13, Bucureşti, Edit. politică, 1977, p. 42.
li3 Ibidem.
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socialiste

ioriile româneşti care s-au aflat vreme îndelungată sub stăpinire străină.
Făurirea statului naţional unitar român după mai bine de 18 se
cole de luptă - cea mai mare înfăptuire naţională a poporului roman
a avut consecinţe din cele mai profunde în viaţa societăţii româneşti ;
s-a realizat cadrul naţional şi social-economic care a permis creşterea
mai rapidă a forţelor de producţie: precum şi a forţelor progresiste ale
societăţii, în frunte cu mişcarea muncitorească revoluţionară, dezvol
tarea luptei lor pentru progresul multilateral al României. Partidul So
cialist şi Comisia generală provizorie a sindicatelor au adresat prin
ziarul „Socialismul" din 1 7 februarie/2 martie 1 919, un apel tuturor
forţelor proletare şi socialiste din teritoriile reunite „pentru unificarea
lor, fonnînd un singur bloc socialist, un singur partid proletar carr� să
ducă înainte lupta clasei muncitoare din noua Românie. „ " . A vind la
bază concepţia materialismului dialectic şi istoric, Partidul Socialist
adoptă principii organizatorice şi politice mai ferme şi se unifică pe
plan naţional, la marele Congres din mai 1 921. Pentru a marca atit
continuitatea cit şi saltul calitativ pe care îl făcea, primul partid politic
unificat la scara ţării întregite şi-a luat denumirea de Partidul Socialist
Comunist din România.
In primii ani după unire au fost adoptate însemnate reforme cu
caracter burghezo-democratic, cum au fost : votul universal, direct, egal
şi secret, reforma agrară care a expropriat peste 6 milioane de hectare„
rE:forrna administrativă ş.a. ln 1 923 a fost ad�ptată o nouă Constituţie
care proclama caracterul unitar al statului român independent şi su
veran, egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legilor, fără deosebire de
naţionalitate.
In deceniile care au urmat a avut Joc o accentuată dezvoltare a
industriei, a bazei tehnico-materiale a societăţii, a activităţii politice.
culturale şi artistice. S-a dezvoltat în mod deosebit mişcarea muncito
rească revoluţionară, forţele progresiste s-au afirmat tot mai viguros
pe arena vieţii politice a ţării. Unirea a deschis calea unităţii dintre
muncitori, ţărani, intelectuali, dintre toţi fiii patriei, fără deosebire de
nationalitate, care doreau ca România să se dezvolte 'in cadrul statului
unitar, pe o cale democratică, ca problemele sociale să fie rezolvate
in folosul maselor populare.
Actul unirii nu a împlinit însă toate aşteptările maselor largi
populare care luptau pentru noi condiţii de viaţă. „Aşteptările maselor
muncitoare - spunea secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu - n-au putut fi realizate, ca dealtfel şi în alte ţări, datorită
faptului că cercurile conducătoare, clasele dominante, care în anumite
împrejurări au jucat un rol istoric în dezvoltarea socială, au avut lim i
tele lor şi în nici un caz nu concepeau ca pu terea să fie predată po
porului" . La aceasta trebuie avut în vedere şi faptul că o mare parte
din avuţia poporului se afla în mîinile monopolurilor străine, ceea ce
ştirbea într-un anumit grad independenţa naţională.
-

*

Continuator direct al partidului creat în 1 893, a celor mai bune
tradiţii ale mişcării muncitoreşti şi socialiste din România, partidu)
comuni�ţ este, în noile condiţii istorice, exponentul fidel al intereselor
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clasei muncitoare, ale întregului popor român. Minunate pagini de
€roism s-au înscris sub conducerea Partidului Comunist. Român în timpul
luptelor revoluţionare împotriva exploatării capitaliste, a monopolurilor
străine, pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea patriei.
Insurecţia naţională armată antifascistă şi antiimperialistă din
august 1944, act energic iniţiat şi condus de Partidul Comunist Român,
Qrganizat în colaborare cu alte forţe antihitleriste, expresie a voinţei
poporului, a marcat eliberarea ţării de sub dominaţia fascistă, a inau
,gurat o nouă epocă în dezvoltarea României, epoca împlinirii idealu
rilor de dreptate socială şi naţională, pentru care au luptat nenumărate
_generaţii de înaintaşi, a consolidării independenţei şi suveranităţii na
ţionale a României, a dreptului sacru al poporului român de a fi stăpin
în propria ţară.
Orînduirea socialistă a soluţionat problemele fundamentale ale
.societăţii româneşti în interesul întregului popor. Ea a lichidat înapo
ierea economică moştenită de la orînduirea burgheză, făurind o indus
trie naţională puternică şi modernă, ca bază trainică a progresului mul
tilateral al ţării, a bunăstării maselor, a consolidării independenţei şi
;suveranităţii naţionale. înfăptuirea principiilor democraţiei socialiste
în întreaga organizare socială asigură participarea poporului la condu
·cerea economiei, a treburilor de stat şi obşteşti, la elaborarea şi înfăp
tuirea politicii interne şi externe a ţării.
Societatea socialistă asigură continua înflorire multilaterală a per
:Sonalităţii umane, afirmarea plenară a oamenilor muncii, manifestarea
lor liberă, în condiţiile împletirii armonioase a intereselor personale cu
interesele întregii colectivităţi.
O realizare de însemnătate istorică a politicii partidului şi sta
tului, a secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, este so
luţionarea problemei naţionale în ţara noastră pe baza unei concepţii
dare, profund ştiinţifice, umanist-revoluţionară şi printr-un ansamblu
de măsuri politice, economice, sociale, realizîndu-se deplina Pgalitate în
drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de · naţionalitate.
Poporul român de aproape 22 de milioane, în rîndul căruia muncesc
laolaltă peste 1 700 OOO de maghiari şi secui, circa 350 OOO de germani,
saşi şi şvabi, peste 34 OOO de sîrbi, aproape 26 OOO de evrei, precum şi
alte naţionalităţi, reprezentînd aproape 120;0 din totalul populaţiei, îşi
consacră forţele şi capacităţile pentru înfăptuirea programului Parti
dului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral
dezvoltate şi înaintare a României spre comunism.
Trăgînd învăţăminte din lupta sa îndelungată şi grea pentru uni
tate naţională şi independenţă de stat, poporul român acţioneaz� con
-secvent pentru dezvoltarea prieteniei şi colaborării cu toate ţările so
·cialiste, cu ţările în curs de dezvoltare, cu t1.rile nealiniate, cu toate
·statele lumii, fără deosebire de orînduirea socială, militează cu fermi
tate pentru securitate şi . colaborare în Europa, pentru dezarmare şi.
ln primul rînd, dezarmarea nucleară, pentru lichidarea subdezvoltării
-şi realizarea unei noi ordini economice internaţionale, pentru afirmarea
principiilor noi de relaţii între state, pentru edificarea unei lumi mai
bune şi mai drepte pe planeta no�stră.
întreaga politică internă a ţării noastre poartă amprenta puterni
eei personalităţi a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul general al
42
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

partidului, preşedintele Republicii Socialiste România, al cărui rol deter
minant, esenţial, în elaborarea obiectivelor dezvoltării noastre economico
sociale asigură organizarea

şi

conducerea

tăţi de aplicare în viaţă a programului

ele

ştiinţifică

a

întregii

activi

făurire a societăţii socialiste

multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism.
Istoria

umanităţii

demonstrează

că în toate orinduirile

imperiile

se desfac sub loviturile popoarelor care vor să trăiască libere şi inde
pendente şi ştiu să-şi impună voinţa.
In ceea ce ne priveşte pe noi, românii, care am cunoscut în decursul
istoriei noastre

consecinţele

nefaste

ale

dominaţiei

străine

şi

preţul

greu al dobîndirii unităţii şi libertăţii, am rămas credincioşi părnîntului:
nostru străvechi , străvechilor idealuri ale unirii

şi

libertăţii .

O dove

deşte aceasta politica internă şi externă a partidului şi statului, munca
tenace şi rodnică a harnicului nostru popor.
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GRECIA

Teritoriul Greciei de azi a fost locuit din timpuri străvechi de
populaţia pelasgilor despre care vechii greci, în scrierile lor, aminteau
cu multă veneraţie. La începutul mileniului al doilea î .e.n. peste neamul
pelasgilor au venit triburile indo-europene ale grecilor, descinzînd in
valuri succesive din nordul Peninsulei Balcanice .
Popor înzestrat cu un dezvoltat simţ artistic, grecii au plămădit pe
teritoriul vechii Elade o artă şi o cultură care prin profunzimea şi
monumentalitatea lor au constituit un model al artei şi culturii univer
sale. Vatra vechii civilizaţii greceşti a constituit-o Grecia cont inentală
şi insulele Mării Egee, ea extinzîndu-se şi în numeroasele oraşe-colonii
întemeiate de negustorii greci pe coastele Asiei Mici, precum şi pe ţăr
murile Mediteranei şi ale Mării Negre. Din a doua j umătate a seco
lului al VII-lea î.e.n„ negustorii greci din Milet au pus bazele oraşelor
Histria, Tomis şi Callatis, pe ţărmul apusean al Mării Negre, intrînd în
strînse legături economice, politice şi culturale cu geto-dacii, s trămoşii
românilor. Apogeul vechii civilizaţii greceşti se înregistrează în seco
lul al V-lea î.e.n. denumit şi „Secolul de aur al lui Pericle", cînd ora
şele greceşti şi în primul rînd Atena au âtins cea mai înaltă treaptă de
înflorire economică şi politică cunoscută pînă atunci.
In 1 46 î.e.n. Grecia a fost cucerită de romani şi transformată în
provincie a imperiului, statut deţinut pînă la sfîrşitul secolului al
IV-lea e.n. cînd. urmare a împărţirii din 395, s-a creat Imperiul roman
de răsărit şi Imperiul roman de apus. Făcînd parte integrantă din Impe
riul roman de răsărit, a cărui capitală a fost Bizanţul (Constantinopol),
de unde şi denumirea statului, Grecia a cunoscut, între secolele V-XV,
perioadele de înflorire şi de decădere înregistrate în evoluţia acestui im
periu. Raidurile vizigoţilor, slavilor, avarilor şi bulgarilor au slăbit capa
citatea de apărare a Imperiului bizantin, afectîndu-i totodată viaţa eco
nomică şi culturală. In secolul al XIII-lea pe teritoriul Greciei existau
cîteva mici state feudale care rînd pe rînd au fost cucerite de turci.
După o lungă împotrivire în faţa expansiunii otomane la capătul căreia
avea să fie cucerit Constantinopolul (1453), Grecia a căzut sub dominaţia
Imperiului otoman a cărei prelungire în timp avea să dureze aproape
patru secole. Cucerirea Greciei de către turcii otomani a fost facilitată
de certurile dintre principii bizantini şi de politica de colaborare a Vene
ţiei în schimbul unor avantaje comerciale. In toată perioada dominaţiei
otomane poporul grec s-a ridicat în repetate rinduri la luptă pentru
redobîndirea libertăţii fără însă a reuşi să atingă acest deziderat.

44
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

Amintim în această direcţie răscoala antiotomană condusă de
M. Rallis şi P. Buas din anii 1 463-1475 ; cea din Grecia centrală şi
insulele Mării Egee din 1571 ; cea din Pelopones din 1 770 şi altele. La
începutul perioadei de dominaţie otomană, Grecia a fost împărţită în
provincii sau sandjacuri (Mareea, Eubeea, Beoţia-Attica, Tesalia,
Etolia-Arcadia, Epirul, Grecia Centrală). Mai tîrziu au fost organizate
grupe de sandjacuri sau vilaete conduse de paşi. O parte a pămînturilor
au fost confiscate şi distribuite şefilor militari turci sau atribuite în
proprietate deplină musulmanilor şi clerului islamic. Pe aceste pămin
turi ţăranii greci au fost aduşi în starea de şerbie. In regiunile mun
toase ca şi pe domeniile mănăstireşti, grecii şi-au păstrat proprietăţile
şi libertatea. Ţara a fost ocupată de trupe otomane în vederea menţi
nerii ord1nii şi strîngerii impozitelor. Grecii şi-au păstrat libertatea prac
ticării cultului ortodox, Patriarhia din Constantinopol constituind una
dintre instituţiile de bază ale imperiului.
începînd din secolul al XVIII-lea cînd autoritatea puterii centrale
este într-o continuă descreştere, paşii din Grecia, ca şi din alte provincii
ale imperiului, încep a se comporta ca adevăraţi despoţi, fapt ce a deter
minat pe mulţi greci să se refugieze în munţi. Aici s-au organizat în deta
şamente de 2alicari sau klepţi (asemănătoare cetelor de haiduci de la
noi) care vor lua parte activă la lupta de eliberare naţională.
Zorii secolului al XIX-lea găseau pe urmaşii vechilor locuitori ai
Eladei angajaţi într-o amplă mişcare de emancipare ce-şi propunea în
depărtarea dominaţiei otomane, care timp de peste patru secole frinase
eforturile lor de dezvoltare în direcţia făuririi unei naţiuni de sine
stătătoare. Această mişcare avea să se finalizeze în deceniul al treilea
al secolului al XIX-lea, cînd în Europa stăpînită de turci s-a .făurit
primul stat naţional independent - Grecia.
O succintă analiză a structurilor societăţii greceşti din perioada
premergătoare anului 1821, anul izbucnirii războiului de eliberare na
ţională, evidenţiază faptul că la această dată în sinul naţiunii elene se
afirmau tot mai viguros acele forţe economice, politice şi sociale capa
bile să organizeze şi să conducă poporul grec în lupta de emancipare
naţională. Grecii au fost unul din popoarele Peninsulei Balcanice şi din
întreg Imperiul otoman care a cunoscut dezvoltarea mai timpurie a bur
gheziei naţionale destul de puternice, îndeosebi a burgheziei comerciale.
Comerţul din Asia Mică şi din Balcani era aproape un monopol al negus
torilor greci mai ales după tratatele de la Karlowitz (1 699), Kuciuk
Kainargi (1774) şi Iaşi (1792), care a stimulat schimburile şi activitatea
maritimă în aceste zone geografice. După cum bine remarcă istoricul
englez Richard Clogg, grecii în mod paradoxal, controlau un imperiu
comercial înainte ca ei să fi ciştigat independenţa politică 1 .
Pro-fitînd de împrejurările favorabile create de războaiele maritime
dintre Franţa şi Anglia, flota comercială greacă sporeşte ca număr şi
tonaj , iar Salonicul, singurul port liber din Marea Mediterană în tirr.pul
blocadei continentale, devine marele antrepozit al întregii Europe cen
trale. Flotele comerciale ale insulelor greceşti, în special cele ale insu
lelor Hydra, Spetsa şi Psara au crescut _ considerabil. In 1806, de exem
plu, insula Hydra dispunea de 99 de vase comerciale cu un tonaj de
1 Richard Clogg, Aspects of th e Movement for Greek Independence, in The
Struggle for Greek Independence, London, Macmillan, 1973, p. 10.
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1 5 OOO tone, pentru ca în ajunul revoluţiei aceste cifre să urce la 1 86
şi 27 716. Marina comercială greacă dispunea la sfirşitul războaielor
napoleoniene de 1 OOO de vase care concurau serios cu comerţul francez
şi chiar englez în Mediterana de est 2 1n porturile de pe coasa Epirului Butrinto, Parga, Preveza, Vonitza - vasele greceşti înlocuiseră aproape
în întregime pe cele veneţiene şi pe cele franceze. „Dominaţia comercială
a Levantului, observă istoricul francez Eduard Driault, părea a fi rezer
vată lor (grecilor - C . B.), atîta vreme cit Anglia nu-şi afirmase încă
pretenţiile de stăpînă politică şi comercială a Mării Mediterane" 3•
Activitatea comercială s-a repercutat · asupra celorlalte activităţi
productive din interiorul provinciilor greceşti. Se înregistrează astfel
o creştere relativă a producţiei agricole de care au profitat marii pro
prietari turci, dar şi o parte a clerului şi proprietarilor greci, în timp
ce meşte11ugarii, în special cei ce prelucrau bumbacul şi mătasea, au
început să părăsească economia naturală şi să se constituie în companii
meşteşugăreşti şi comerciale, adevărate societăţi pe acţiuni 4•
O caracteristică a dezvoltării Greciei în epoca la care ne referim
o constituie faptul că o parte a burgheziei greceşti ce avea să joace un
rol important în lupta de eliberare naţională s-a format şi s-a dezvolt-at
în afara provinciilor elene şi a frontierelor Irr.periului otoman. Cele
mai puternice colonii de negustori greci (irnino lites) s-au format în
Europa centrală şi în sudul Rusiei. Comunităţi greceşti cu o intensă
activitate comercială se găseau şi în ţările române, în principalele oraşe
mediteraneene ca Veneţia, Livorno, Trieste, Marsillia, Neapole etc . „
precum şi în ţinuturi mai depărtate cum ar fi Bengalul (la Calcutta şi
Dace.a) 5. Societatea revoluţionară secretă - Philiki Etairia (Eteria) creată la Odesa în 1814 număra în rîndurile ei 479 de negustori greci!
(53,7°/& din întregul efectiv), marea majoritate a acestora desfăşurîn-
du-şi activitatea în ţările române şi Rusia 6_
Societatea greacă cilnoaşte deci în a doua j umătate a secolului ar
XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea un avînt economic pe
care A. Korais, unul din ideologii de frunte ai mişcării naţionale dirll
Grecia, îl rezuma astfel : în sfera economică „mai multe case de comerţ
greceşti sînt în posesia unor bogăţii extraordinare, insularii sînt stăpînii unuf4
însemnat număr de excelente corăbii lucrate ele propriile lor mîini într-o
manieră pe cit de solidă pe atît de elegantă, luxul începe să se introducă.
în viaţa negustorilor greci şi în măsura in care el va fi alimentat de
comerţ va· spori din ce în ce mai mult civilizaţia şi gradul lor de cul
tură" 7•
Pe plan social, avîntul economic a dus la formarea unei burghezii
naţionale puternice, care începe să participe direct la administrarea pro
vinciilor, fie în cadrul Comunelor din Greda de Nord, fie in cadrul sis••

2

Ibidem, p. 1 2.
Eduard Driault şi Michel Lheritier, Histoire diplomatique de la Grecede 1821 a nos jours, Paris, 1925, voi. I, p. 1 1 1 .
� Nicolas G.
Svoronos, Htstoire de la G rece moderne, Paris, 1964, p. 2 7 .
;; R. Clogg, op. cit., p. ll--2 1 .
6 Din cei 55 de membri ai Eteriei aflaţi în Ţara Românească, 62% erau·
negustori ; în Moldova procentul acestora era de 68,7%. iar în Rusia de 85,5%.
Vezi : George D. Frangos, The Philiki Etairia : A Premature National Coalition ,
i n The Struggle for Creek Independence, p . 94.
7 Katherine . Kumarianu, The Contribution of the Intelligentsia tou·ards the
Greek lndependence Movement, 1 798-- 1821, în The Struggle for Creek Inde
pendence, p. 80.
3
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ternului de autoadministrare răspîndit mai mult în insulele din Marea
Egee. Această burghezie, căreia i se va alătura o parte din moşierimea
liberală greacă şi din clerul ortodox, s-a erijat în fruntea luptei desfă
şurate de masa mare a ţărănimii greceşti şi de păturile sărace orăşeneşti
pentru îndepărtarea dominaţiei otomane şi dobîndirea independenţei
patriei. In ce priveşte gradul de participare a burgheziei elene la lupta
de independenţă, în special a acelei burghezii din afara provinciilor gre
ceşti, istoricii greci şi străini sînt unanimi în a aprecia contribuţia sa la
redeşteptarea conştiinţei naţionale a poporului grec prin finanţarea acti�
vităţilor de instruire şi educare, răspîndirea ideilor luministe din Occi
dent în lumea greacă, mijlocirea unor contacte strînse, directe sau indi
recte, între greci şi popoarele europene, crearea în opinia publică şi în
cercurile politice europene a unei atitudini favorabile cauzei naţionale
a poporului grec, precum şi a interesului faţă de trecutul său glorios. De
multe ori negustorii greci au acţionat ca vehkulatori în receptarea ş i
răspîndirea ideilor din Occident în lumea ortodoxă s . Pentru negustori
mea greacă dominaţia otomană constituia în mod obiectiv un obstacol
în calea realizării de profituri maxime. Insecuritatea vieţii şi a proprie
tăţii, arbitrariul şi dezordinea care caracterizau regimul dominaţiei oto
mane, mai ales în această epocă de declin, era un motiv în plus pentru
această clasă socială să se alăture luptei de eliberare naţională. Aşa se
şi explică de ce organizaţiile secrete, care au pregătit mişcarea revolu
ţionară în Grecia, erau compuse în mare parte din negustori !:!. Cu toate
acestea, după cum remarcă istoricii R. Clogg, G. Frangos, A. Oţetea şi
alţii, acei negustori care s-au antrenat în revoluţie au fost în mare ma
j oritate dintre cei care eşuaseră în afacerile comerciale sau erau pe
punctul de a falimenta, din cauza crizei financiare ce cuprinsese întreaga
Europă după războaiele napoleoniene. Negustorii care se îmbogăţiseră
deja nu doreau schimbări radicale în societatea care le asigurase prospe
ritatea. Autorul anonim al lucrării Elliniki Nomarkhia, apărută în 1806,
consideră negustorii îmbogăţiţi din interiorul Imperiului otoman, ca şi
păturile conservatoare din rîndurile fanarioţilor, notabililor şi ale clerului
înalt, pe care-i denumeşte hocabaşi, ca fiind „legaţi de statu q uo ul
otoman" , iar Patakos Khrysanthopulos, erou al războiului de indepen
denţă, notează în memoriile sale că „un hocabaş imita pe turc in toate,
inclusiv în îmbrăcăminte, maniere şi treburile gospodăreşti. Stilul său de
viaţă era acelaşi ca al turcilor şi singura diferenţă între ei era aceea
de nume : în loc să se cheme Hasan, hocabaş se numea Ianni, în loc să
meargă la moschee el mergea la biserică. Aceasta era singura distincţie
dintre cei doi" 10• Impopularitatea acestor hocabaşi provenea din faptul
că de regulă ei acţionau ca intermediari între oficialităţile turceşti şi
populaţia grecească, îndeplinind rolul de administratori ai moşiilor şi
colectori de impozite.
O trăsătur� particulară a societăţii greceşti din perioada premer
gătoare declanşării luptei pentru independenţă o constituie existenţa în
sînul său a unei pături sociale deosebite - cea a fanarioţilor, sau elita
.aristocratică cum este adesea denumită. Incepind din a doua jumătate
-

H R. Clogg,

op. cit., p.14.
Edmond Teks ier, Grecia şi insurecţi i le ei JJînă î n. zilele noastre, Bucu
reşti, 1856, p. 19. Vezi şi Andrei Oţetea, Tudor Vladim irc.�t'U şi revoluţia d i n 1821 '
Edit. ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. lfi4 .
10
P. Khrysanthopulos, Apomnimonevmata peri t is Ei linikis Epanast::iseos,
Atena, 1899, p. 33-34, citat după
Clogg, op. cit . . p. 17.
.

9

R.
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a secolului al XVIl-lea, mai precis din anul H i 6 1 cind Alexandru Mavro
cordat devine mare dragoman la curtea 5ultanului Mehmed al IV-lea,
influenţa grecilor fanarioţi asupra diplomaţiei otomane, rolul lor în admi
nistrarea imperiului cresc neîncetat. E. Driault con3ideră că fanarioţii
constituiau o pătură socială eliberată dej a de dominaţia otomană. Cartie
rul grec din Fanar, arată el, cu patriarhiile sale, cu prinţii săi, mari
dragomani ai Porţii, domni în Moldova şi Valahia, luase în Stambul
chiar, caracterul unui centru de guvernare politic şi religios. Mai mult.
girînd afacerile bisericii ortodoxe, fanarioţii apăreau în secolul al XVIII
lea ca elementul politic primordial al naţiunii elene 11.

Dispunînd de resurse financiare 1 mense provenite nu atit din
comerţ, cit din funcţiile pe care le deţineau în administraţia otomană,
fanarioţii, în special cei cu vederi l iberale, şi-au adus contribuţia atit la
pregătirea poporului grec pentru lupta de independenţă, mai ales sub
aspect ideologic, cît şi la modernizarea tînărului stat independent al
Greciei. Dealtfel gradul de participare al fanarioţilor la lupta de eman
cipare naţională era în relaţie directă cu rolul ce şi-l rezervau şi pe care
realmente aveau să-l joace în viaţa politică a Greciei independente. De
asemenea, trebuie avut în vedere că aristocraţia fanariotă nu constituin
o pătură socială cu vederi politice unitare. Ea a fost constant divizată
în funcţie de interesele marilor puteri pe care le-a servit. Mulţi dintre
ei, prin funcţiile pe care le deţineau în administraţia otomană, s-au
situat pe poziţii antinaţionale, la fel ca şi o parte a marelui cler, fapt
ce explică creşterea sentimentului antiaristocratic şi anticlerical al prota
goniştilor Greciei independente 12.

!naltul cler, fanarioţii, notabilii. şefii militari sau căpitanii arma
telor care asigurau protecţia călătorilor şi negustorilor, armatorii şi marii
comercianţi, şefii de corporaţii şi bancherii. proprietarii funciari, mai
ales cei din Pelopones - toate aceste pături sociale existente tie în
provinciile greceşti, fie în cuprinsul Imperiului otoman sau in afara
acestuia, formau în cursul secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea clasa
conducătoare, privilegiată, a naţiunii greceşti, clasă lipsită de omogeni
tate, legată mai mult de interesele puterilor străine, care contribuiseră
la formarea sa, decît de interesele poporului grec 13. De aceea şi partici
parea sa la pregătirea şi desfăşurarea războiului de independenţă a
fost limitată. Manifestînd neîncredere in potenţele revoluţionare ale
maselor populare, protagoniştii acestei clase au pledat pentru înfăptuirea:
dezideratelor de independenţă şi unitate naţională nu atît pe calea mobi
Hzării forţelor interne ale naţiunii greceşti, cît pe calea cîştigării de
partea cauzei grecilor a uneia sau alteia dintre marile puteri ale căror
interese se deosebeau fundamental sau erau de-a dreptul opuse celor
ale poporului grec. Aşa se şi explică de ce independenţa obţinută cu grele
sacrificii din partea poporului grec, în urma unui sîngeros război care a
durat aproape un deceniu (182 1 -1830), n-a fost o independentă deplină.
Din starea de paşalîc al Imperiului otoman, Grecia capătă după această
dată statutul internaţional de stat independent, dar se afla sub tutela
economică şi politică a marilor · puteri - Anglia, Franţa, Rusia - care
1 1 Vezi E. Driault

şi M. Lheritier, op. cit., p . 1 02-104.
Vezi Cyril Mango, The Phanariots a11d t h e Byzantine Trad-ition şi Philip
Sherrard, Church, State and the Greek War of lndepe nclence, în T1u. Siruggle
12

for Creek Independence, p . 41-66 ş i p. 1 R2-199.
13 N. G. Svoronos, op. cit., p. 3'
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se. vor opune, ori de cite ori vor avea prilejul, la realizarea dezide rat elo r de
libertate şi unitate ale poporului grec.
La celălalt pol al societăţii greceşti se găsea marea masă a
po.pulaţiei formată din ţărănime, sărăcimea din tîrguri şi oraşe - munci
tori, negustori ambulanţi, meseriaşi - care suportau povara impozite
lor şi întreg cortegiul de servituţi al apăsătorului regim otoman. Ţără
nimea greacă, dealtfel ţărănimea din toate provinciile otomane trans
formate în paşalic, trebuia să predea proprietarilor turci mai mult de
jumătate din recoltă după ce îşi achitase taxele către stat. 1''elix Beaujour,
consulul francez din Thessalonik, referindu-se la condiţiile miz erabile î n
care trăia ţărănimea din Grecia preindependentă, scria în 1 790 că „ţă
ranii mor de foame în timp ce stăpînii lor se lăfăie în bogăţii" , iar
autorul anonim al Elliniki Nomarkhia arăta că ţăranii „trăiesc mai rău
decit propriile lor animale" . Acelaşi izvor descrie condiţiile grele ale
muncitorilor şi meşteşugarilor de la oraşe, nevoiţi să lucrez e 1 8 ore pe
zi şi s ă îndure dubla exploatare din partea autorităţilor t urc eş t i şi a
propriei lor burghezii denumită proestoi 14•
ln mod obiectiv, masele populare greceşti erau interesate în cel
mai înalt grad în înlăturarea unei dominaţii apăsătoare, fapt ce crea
posibilitatea reală a antrenării lor fără rezerve în războiul de indepen
denţă. Ele au constituit forţa principală a revoluţiei greceşti , gata să-ş i
verse singele pentru ea, în speranţa că, odată cucerită independenţa, vor
fi abolite servituţile feudale şi va fi instituită egalitat e a î n faţa impozi
tefor.
Dispunind însă de o conştiinţă naţion ală insuficient cristalizată,
participarea lor la l uptel e de eliberare, cel puţin în faza iniţială cind
Eteri a nu le oferea un program de reforme sociale, a fost spontană, li ps ită
de entuziasm. Aceasta şi datorită faptului că Eteria a cărei conducere se
afla în mîinile unei aristocraţii care căuta prin toate mijloacele să-şi
păstreze priv ilegiile şi d upă cucerirea independenţei, a c on ceput pro
gramul şi tactica luptei de eliberare numai · în funcţie de participarea
claselor privilegiate cu sprijinul marilor puteri, in special al Ru si ei
ţariste. Andrei Oţetea ne încredinţează că ţăranii şi marinarii Greciei
„nici nu auziseră de Eterie" (afirmaţia ni se pare exagerată) �i numai
furia unui dw;; man necruţător care nu lăsa d ecit ruine, cenuşă şi moarte
în urma lui i-a determinat să ridice armele pentru a-şi apăra viaţa,
cinstea şi agoniseala 15• Slaba recep tivitate a maselor populare la planu
rile şi intenţiile Eteriei este ilustrată de însuşi num�rul extrem de redus
al reprezentanţilor lor în compoziţia acesteia. As tfel, du pă da lele iui
G eorge D. Frangos, în ajunul izbucnirii revoluţiei din 1821 Eteria număra
în rîndurile sale 479 (53,70/o) negustori, 1 1 7 (13,1 °Io) intelectuali şi oameni
politici, 1 1 1 (11,7°/0) notabili locali (proestoi), 85 (9,5°/,1) preoţi , 78 (8,7(l_/0)
militari dintre care 1 5 în serviciul Rusiei şi 8 î n serv iciul Marii Britanii,
0
şi numai 6 (0,6%) ţărani, 7 (0,7 /0) meş teş u gari ş i 28 (i.l, 1 %) marinari rn.
Caracteristic pentru societatea grecească în perioada preinde p e n 
dentă este progresul evident realizat în direcţia formării şi afirmării
conştiinţei naţionale, a renaşterii naţiunii greceşti. Contactul cu civilizaţia
o cc id ental ă, eforturile c0loniilor greceşti -Jin diferite porturi europr=ne

de

1� R. Clogg, op. cit., p. 24.
l5 A. Oţetea, op. cit., p. 183.

16 G. D. Fran g os, op. cit., p. 88. Vezi şi I. Rizo-Neroulos, Hist o i re moderne
la Grece, Geneve, 1928 ; Al. Suţu, Histoire de la revolution gre cque , Paris, 1829.
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orientate spre propagarea în lumea greacă a ideilor revoluţiei franceze
şi în general a ideilor liberale, ampla activitate intelectuală şi publicistică,
crearea unei reţele de şcoli şi academii, redeşteptarea interesul ui pentru
gloria trecută · a grecilor toate acestea se înscriau în programul de pre
gătire ideologică a luptei de eliberare elaborat cu grij ă de elementele
avansate ale burgheziei şi de intelectualii progresişti în rindurile cărora
se numărau Dimitrakis Katartzis, Rhigas din Velestino, Adamantios Korais
şi alţii. în cei douăzeci de ani care au precedat războiul de independenţă,
arată K. Kumarianu, intelectualitatea greacă şi-a investit toate veniturile
şi şi-a concentrat o mare parte din energiile sale în direcţia înfăptuirii
obiectivelor imediate de educaţie şi regenerare 17. Dacă între 1 776-1780.
numărul publicaţiilor greceşti era de 749, în perioada 1 800-1820 numărul
lor se ridica la peste 1 300 1s . Ideile revoluţionare aduse din Franţa exaltau
spiritele reînodînd lanţul timpului, dincolo de perioada turcă, chiar dincolo
de cea a Bizanţului. Marinarii din Hydra sau Psara botezau Yasele lor
cu numele lui Themistocle sau Xenophon regăsind orgoliul marelui
trecut 19. Korais în lucrarea sa Memoire sur l'etat actuel de la civilisation
dans la Grece, apărută la Paris în 1 803, adresîndu-se compatrioţilor săi
scria : „Noi descindem din greci. Trebuie să redevenim demni de acest
nume sau să nu-l mai purtăm" 20. La sfîrşitul secolului al XVIII-lea acei
intelectuali greci, refugiaţi după căderea Constantinopolului (1453) în
mănăstirile din Tesalia, Pelopones şi Muntele Athos, descind în mijlocul
poporului unde răspîndesc ideile supravieţuirii civilizaţiei greceşti. Şcoab
secundară de la Dhiminitzana din Pelopones d evine un centru al aspira
ţiilor naţionale. Studenţii şi elevii sînt învăţaţi să repudieze numele de
„romei" _şi să adopte numele de „eleni" 21 .
Studiind cu atenţie programul mişcării naţionale din Grecia, N. G .
Svoronos ajunge l a concluzia potrivit căreia această mişcare are ş i un
conţinut social „opus celui pe care conducătorii voiau s ă i-l imprimc. Din
acest fapt, arată el, clerul înalt, cea mai mate parte a fanario ţilor şi
hocabaşii devin neîncrezători, adesea ostili faţă de ea în timp ce elemen
tele avansate ale burgheziei şi intelectualii cu vederi progresiste, din
contră, continuau opera organizatorică a lui Rhigas" 22.
Adesea, activitatea culturală, de renaştere naţională era folosită
drept paravan pentru constituirea de societăţi secrete care se ocupau
nemijlocit cu pregătirea luptei de eliberare naţională. Cea mai impor
tantă dintre organizaţiile secrete a fost Eteria înfiinţată la Odesa în 1 8 1 4.
care-şi propunea, aşa cum rezultă din j urămintul iniţiatorilor săi, „eli
berarea nenorocitei noastre patrii neţinînd seama nici de foc, nici de
fier, nici de vreo suferinţă pricinuită de aceia care ar înrlrăzni să ne
împiedice în realizarea sfîntului nostru ţPl" 23. In primii ani Eteria şi-a
recrutat membrii din rîndul grecilor stabiliţi în Rusia, ca negustoii sau
refugiaţi, pentru ca apoi activitatea ei să se extindă la celelalte colonii
L

-----

17 C. Kumarianu, op. cit., p. 82. Vezi şi Emil Vîrtosu, Nou despre mga Ve les
tinul, premergătorul independenţei greceşti, in „Revista istorică", nr. 1-1 2. 1946.

p.

92-114.
18 I bidem.

19 E. Driault şi M. Lheritier, op. cit„ p. 110.
20 I bidem.
2 1 Rene Ristelhueber, A History of the Balkan Peoples, New York, 1971, p . 78.
22 N. G . Svoronos, op. cit., p. 39.
:l3 Despre scopurile, organizarea şi activitatea acestei organizaţii vezi pe l arg :
N. Camariano, Despre organizarea şi activitatea Eteriei în Rusia fnaintp de ră.<:
coala din 1821, în „Studii şi materiale de istorie modernă" , II, Bucureşti, 19fi0.
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greceşti din Europa şi la teritoriul Greciei 24, Din punct de vedere social,
Eteria era o asociaţie compozită, fiecare dintre grupele sociale reprezen
tate fiind de acord cu obiectivul final - eliberarea ţării, dar îşi păstrau
orientările politice şi tactice. Alături de tendinţele oligarhice emanate
de grupul de fanarioţi şi notabili, în cadrul Eteriei s-au manifestat şi
tendinţe liberale şi democrate aparţinînd burgheziei din insule şi inte
lectualităţii progresiste. ln ce priveşte tactica ce trebuia adoptată s-a
impus opinia elementelor conservatoare şi a marilor negustori care pre
conizau o lungă perioadă pregătitoare a insurecţiei şi asigurarea spriji
nului din partea unei puteri străine. Constituind Eteria pe teritoriul
Rusiei, organizatorii ei aveau în vedere sprijinul acestei puteri care îşi
masca politica imperialistă sub lozinca rolului de „protectoare" a creşti
nilor din Imperiul otoman 25. Tratatul semnat în urma păcii de la Kuciuk
K ainargi (1 774) a avut importante urmări pe plan politic şi diplomatic,
el fiind timp de aproape un secol instrumentul politicii ruseşti în Balcani.
!n vederile Ecaterinei a II-a tratatul constituia un prim pas pe calea rea
lizării „proiectului grec" potrivit căruia în locul şubredului Imperiu
otoman urma să fie creat un mare imperiu grec sau imperiu de răsă
rit, cuprinzînd ţinuturile locuite de populaţia ortodoxă din partea euro
peană a Imperiului otoman, cu capitala la Constantinopol. Conducerea
imperiului o rezerva fiului ei mai mare, Constantin 26.

Acest proiect, care nu era altceva decît o camuflare a planului
Rusiei ţariste de a-şi extinde influenţa în Balcani şi Marea Mediterană
prin cucerirea Constantinopolului, răzbate într-o formă şi în programul
Eteriei atunci cînd îşi propune să realizeze „unirea armată a tuturor
creştinilor din Turcia europeană pentru a face să triumfe crucea asupra
semilunei" 27• Aceasta deoarece conducătorii Eteriei au conceput tacticci
şi planul de război împotriva Turciei în funcţie de sprij inul ce urma să-l
primească din partea Rusiei. Deşi grecii începuseră să se convingă de
adevăratele scopuri ale politicii ruseşti, mai ales după ce Rusia încercase
intre 1800-1807 să pună mina pe insula Corfu şi să se substituie Turciei
în alte cîteva insule greceşti, în ajunul izbucnirii insurecţiei grecii din
Eterie şi în primul rînd conducătorii acestei organizaţii în frunte cu
Al Ipsilanti contau în mare măsură pe sprijinul Rusiei, considerindu-se
sub patronajul lui Alexandru I şi al ministrului său de externe, Ioa n
Capodistria 28• In plus, ei aveau credinţa că odată dat semnalul de ridi
care la luptă, alte popoare din Balcani şi în primul rînd• sîrbii · şi bulgarii
se vor răscula împotriva turcilor. Aceste două erori au avut grave re�

A. Oţetea, op. cit., p. 1 63-183.
Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Ed i t . ştii nţi fică şi enci cloped ică,
Bucureşti. 1976, p, 288-289.
:111 Parte integrantă a „proiectului grec", aşa cum el era conc ep u t în scrisoarea
Ecaterinei a II-a către Iosif al Ii-lea din 10 septembrie l îl2, o constituia şi planul
de reconstituire a regatului independent al Daciei care urma să cuprindă Valahia
şi Moldova. Regatul Daciei trebuia să fie un ' stat tampo!l în tre Imperiul habsburgic,
Imperiul Rusiei şi noul Imperiu de răsărit (vezi pe larg r�. Dri aul t şi M. Lheritier.
()p. cit„ p. 20-35).
T1 A. Oţetea, op. cit., p. 16 4.
21! Despre complicitatea ţarului Alexandru I c u conducătorii
Ete ri ei Andrei
Oţetea a adus dovezi concludente fn lucrarea sa Tudor VladimirPscu. si 1 evoluţia
din 1821. Pe aceeaş i linie, i storicul grec Spiridon Trikupis, în Istoria revoluţiei
greceşti, publicată la Londra în 1853 aduce l a rîndul său unele dovezi ; vezi 'ii
Edmond Teksi er , GTecia şi insurecţiile ei, lucra re tradusă în româneşte la 185fi,
p. 23 ; vezi şi Memoires du prin.ce Nicolas Ypsilanti, A te n a , f. a„ p. 30-32.
25
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percusiuni asupra luptei poporului grec pentru independenţă, mai ales în
primii ani ai acesteia.
Lupta de eliberare a poporului grec s-a declanşat într-un moment
cînd criza Imperiului otoman atinsese cote destul de ridicate ca urmare
a rămînerii în urmă a dezvoltării forţelor de producţie şi a adincirit
procesului de fărămiţare politică, prin slăbirea continuă a autorităţi i cen
trale în cuprinsul imperiului.
In primăvara anului 1 820, Imperiul otoman, ameninţat de anarhia
interioară provocată de răscoalele ienicerilor şi de neîncetatele conflicte
cu Persia, a hotărît să pună capăt tendinţelor centrifuge ale unor provincii
care slăbeau coeziunea imperiului 29.
In acest scop a fost organizată expediţia de pedepsire împotriva pu
ternicului guvernator al Epirului, Ali paşa, care reuşise să creeze în
valea munţilor Find un mic stat cu capitala la !anina administrat cu
aj utorul funcţionarilor greci, aproape independent faţă de Constantinopol.
Mai mult, Ali paşa obţinuse din partea sultanului privilegiul pentru
cei doi fii ai săi de a guverna Tesalia şi Peloponesul, astfel că o mare
parte a teritoriului locuit de greci se afla sub controlul său.
Aflindu-se în legătură cu Ali paşa pentru o acţiune conjugată, eie
riştii, la vestea trimiterii în Epir a unei p uternice armate otomane, au
hotărît să declanşeze operaţiile insurecţionale pe două fronturi. Al. lpsi
lanti, în uniformă de general rus, a trecut în Moldova unde în fruntea
unei armate de 2 OOO de oameni 30 s-a îndreptat la 13 martie 1 82 1 spre
Ţara Românească. Aici revoluţia antifeudală şi antiotomană condusă de
Tudor Vladimirescu continua să se dezvolte ca amploare şi intensitate,
fapt ce a atras o parte a forţelor armate otomane contribuind astfel la
reuşita răscoalei greceşti. Dezavuat de ţarul Alexandru I, care între timp
îşi schimbase atitudinea, şi anatemizat de patriarhul de la Constantino
pol, lipsit de sprijinul armat al Rusiei pe care se întemeiaseră toate
şansele de succes ale Eteriei acţiunea lui Alexandru Ipsilanti în ţările
române şi în Balcani a eşuat total, el fiind nevoit să se refugieze în Aus
tria unde a stat întemniţat timp de şase ani. La scurt timp după elibe
rare, moare 3 1 .
Eşecul acţiunii întreprinse de eterişti în frunte cu AL lpsilanti,
avind un predominant caracter aristocratic şi fără legături cu masa
populaţiei greceşti 32, a relevat necesitatea mobilizării resurselor interne
ale naţiunii elene, condiţie indispensabilă a succesului luptei de inde
pendenţă. „Acţiunea din Moldova, scrie Eduard Driault, n-a fost decît
o diversiune ; ea nu s-a desfăşurat într-un teritoriu grecesc şi prin urmare
nu putea să aibă vigoarea şi eficacitatea unei mişcări naţionale . Dar ea
a dat semnalul insurecţiei în întreaga Grecie" 33.
In luna martie a anului 1821 în timp ce mare parte a armatelor
turceşti erau angajate la asediul Ianinei şi la înfrîngerea revoluţiei

d in

29 Unele provincii
ca Arabia, Siria, Egiptul, Tunisul, Algerul, Marocul ş . a .
s e aflau doar nominal sub suzeranitatea otomană, ele bucurîndu-se de autonomie
completă, în timp ce în Europa „Principatele dunărene Moldova şi Valahia enu
aproape independente de Poartă" (E. Driault, M. Lheritier, op. cit,. p. 120 ; ve:;i:i
şi A. Oţetea, Contribution a la question d'Orient, Bucureşti, 1930).
30 A . Oţetea, Tudor Vladimirescu şi Revoluţia . din 1821, p. 264.
31 Vezi A . Oţetea, Les Grandes Puissances e t le Mouvement Hetairiste dans
les Principautes Roumaines, în „B.S." , VII, 1966.
32 La începutul secolului al X IX-lea numărul populaţiei greceşti depăşea
cifra de 3 milioane.
33 E. Driault, M. Lheritier, op. cit., p. 136.
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ţările române, grecii din Pelopones şi din insulele Mării Egee, avînd n
frunte remarcabili conducători ca Marko Boţaris, Theodor Colocotroms,
Petre şi Ioan Mavromichalis, mitropolitul Ghermanos, şi alţii, au ridicat
steagul luptei pentru independenţă şi după cîteva zile de luptă eroică
împotriva armatei otomane de 6 OOO de oameni, înzestrată cu tunuri, în
treaga Moree era eliberată, în mina turcilor rămînînd doar citeva cetăţi
bine întărite. „Noi pregătim prin noi înşine şi pentru noi înşine marile
bătălii pentru independenţă, declara mitropolitul Ghermanos, adresîn
du-se compatrioţilor săi ; întreaga noastră istorie şi întregul nostru viitor
sînt cuprinse în aceste trei cuvinte : credinţă, libertate, patrie" 34• Lupta
de eliberare a crescut în amploare şi intensitate după ce în Grecia au
sosit Al. Mavrocordat, Th. Negri şi D. Ipsilanti fratele lui Al. Ipsilanti
şi conducătorul Eteriei după arestarea acestuia din urmă.
Victoriile pe us<;at au fost completate de victoriile obţinute pe mare.
Marinarii greci abili şi disciplinaţi, deşi dispuneau ele un număr mai mic
de vase, au obligat flota turcească să se retragă in Dardanele salvîndu-se
astfel de la distrugere. In urma acestei victorii grecii au devenit stăpînii
Mării Egee şi au eliberat toate insulele din perimetrul său 35. Evenimen
tele din Moldova şi Mareea au stîrnit furia sultanului. Un număr în
semnat de greci din Constantinopol au fost masacraţi. O teribilă terorare
s-a abătut asupra oraşelor şi satelor greceşti . în noaptea Paştelui patriar
hul Grigore în vîrstă de 84 de ani, împreună cu alţi 1 2 episcopi au fost
spînzuraţi de către ieniceri. Aceste masacre au atras proteste din partea
Rusiei şi a ţărilor apusene fără a avea însă efectul scontat, fapt pentru
care, la 10 august 1821, ambasadorul Rusiei in Turcia părăsea Constan
tinopolul, considerînd răspunsul Porţii la ultimatumul guvernului său
din 18 iulie ca necorespunzător 36.
Măsurile de intimidare la care au recurs autorităţile turceşti au
avut un efect contrar celui aşteptat. Lupta de eliberare a grecilor s-a
extins la toate provinciile căpătînd caracterul unui război popular.
„Mişcarea eteristă, arată A. Oţetea, nu s-a transformat într-o revoluţie
naţională decît atunci cînd masacrele turcilor au ameninţat cu extermi
narea întreaga naţiune" 37• Intre anii 1 821-1824, revoluţia a înregistrat
progrese rapide. Armatele greceşti şi flota din insule au reuşit să respingă
toate expediţiile turcilor pe mare şi pe uscat. Cea mai importantă d intre
ele (30 OOO de turci) aceea condusă de Mahmud Drainali s-a soldat cu o
grea înfrîngere la Dervenakia (Pelopones) datorită geniului militar al lui
Th. Colocotronis38. Strălucitele victorii greceşti cum a fost cea navală de
lingă insula Chios (iunie 1822) şi cea de la Karpeniţi (august 1 823) unde a
căzut eroic unul din conducătorii de frunte ai revoluţiei greceşti, Marko
Boţaris, au întărit şi mai mult convingerea grecilor că independenţa na
ţională era un deziderat realizabil.
Paralel cu victoriile militare, lupta de eliberare naţională a înregis
trat succese şi pe planul organizării politice. La 1112 ianuarie 1822, 60 de
:v.

Ibidem, p. 137.
Th. C. Tchocan, Histoire de la Grece m'Jdeme. Guerre de l"ir.dependa nce.
Traducerea din greceşte a lucrării lui M. C. Paparrigop ulos, Atena, 1858, p. 13--14.
36 E. Driault şi M. Lheritier, op. cit., p. 146 ; C.H.L. Pouquevill e.
37• Histoire
de la regeneration de la Grece, III, Paris, 1825, p , 100-1 1 2 ;
A. Deb1dou:, !fistoire diplomatique de l'Eurc,pe, Paris, 1891, p. 166-lfl7. A. Oţetea,
Tudor Vladimirescu şi Revoluţia din 1 821, p. 183 .
38• ��nunte � espre aceste bătălii vezi, E. Teksier,
op. cit„ p. 32-44 ; E. Driault,
M. Lhent1er , op. cit., p, 170-177 ; M. C. Pa:parrig opulos,
op. cit„ p. 11-39.
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deputaţi din Grecia revoltată reuniţi intr-o adunare naţională la Epiciaur
sub preşedinţia lui AL Mavrocordat au proclamat în mod solemn indepen
denţa naţiunii greceşti şi au adoptat o constiluţie ale cărei principii .se
inspirau din constituţia Franţei şi cea a Statelor Unite ale Americ i i .
Preambulul Declaraţiei de independenţă, după modelul Declaraţiei amL'
ricane de independenţă şi al Declaraţiei drepturilor omului şi ale cetăţea
nului, arată că „naţiunea greacă s-a văzut pusă în faţa necesităţii absolute
de a recurge la arme, pentru salvgardarea existenţei sale" 39. Hotărîrea de
a se crea un prim guvern central cu o adunare legislativă (senat) şi un
consiliu executiv 40 avînd autoritate asupra întregii Grecii eliberate urmă
rea să realizeze unitatea politică a ţării şi să puna astfel capăt rivalităţilnr
interne dintre diferiţi conducători ai revoluţiei.
După obţinerea primelor victorii, luptele interne di.:1 sinul forţelor
revoluţionare s-au manifestat tot mai viguros, ajungind în anii 1 823-1824
la un adevărat război civil. Puternice contradicţii se manifestau intre nota
bi•lii din insule şi Pelopones - care-şi asiguraseră conducerea şi prepon
derenţa în Adunarea naţională, încercînd să pună mina singuri pe frinele
revoluţiei - şi şefii militari, reprezentanţi ai maselor populare, a căror
influenţă, datorită războiului, era in continuă creştere. Poziţiile acestora
din urmă s-au consolidat odată cu sosirea pe pămîntul Greciei a grupului
de eterişti fanarioţi cu vederi liberale - AL Mavrocordat, Th. Negri şi
D. Ipsilanti 41, care la rîndul lor sperau ca prin atragerea de partea lor
a şefilor militari să anuleze tendinţele centrifuge, separatiste, ale nota
bililor provinciali şi să-şi asigure controlul politic al întregii ţări -'i2•
Conducătorii militari în frunte cu Colocotronis care reprezentau intere
sele ţărănimii şi micii burghezii credincioase ideilor social-revoluţionare
ale lui Rhigas şi Korais şi-au consolidat poziţiile în Pelopones, tot�i coaliţia
unită a notabililor din insule şi din Pelopones a reuşit să-l îndepărteze
temporar pe Colocotronis de pe scena politică '13.
Lupta dintre forţele interne a fost accentuată şi ca urmare a inter
venţiei marilor puteri în „afacerea grecească" , intervenţie care a scos
din nou la iveală contradicţiile dintre ele, generale de propriile interese
pe care le urmărea fiecare în Peninsula Balcanică. Impo triva intenţiilor
ruseşti de împărţire a Imperiului otoman, „omul bolnav ce avea nevoie
de o urgentă operaţie" s-au ridicat Anglia, care considera că „Turcia oricî t
de barbară ar fi, constituie în sistemul Europei ceea ce se poate numi un
rău necesar " („a necesary evil") şi Austria care, pentru moment, reţine
braţul chirurgului rus, crezînd că bolnavului îi trebuie administrată doar
o doză de chinină pentru a-i micşora febra. Demascînd ipocrizia declara
ţiilor oficiale făcute de guvernele marilor puteri cum că ar urmări să
39 Culegere de texte pentru istoria universală. Epoca modernă, Edit. didac
tică şi pedagogică, Bucureşti, 1973, p. 264-265.
'° In consiliul executiv intrau 5 membri ca si în Directoratul francez.
F.l
avea ca preş edin te pe AL Mavrocordat, personalitatea po!Hică cea mai marcantă
a revoluţiei şi ca secretar pe Th. Negri (E. Driault, M. Lheritier, op. cit., p. 1 70).
41 Deşi nu aveau legături prea puternice în Grecia grupul c..le eteriş ti fana
rioţi şi-au a tra s o parte a populaţiei care mai spera că prin ei va fi asig u rat
sprijinul Rusiei.

42 Date
interesante despre contradicţiile dintre di ferite forţe politice care
participau la ră zboiul de independenţă conţine studiul semnat de D. Dakin, The
Formation of the Greek Stat<:, 1821-33, în The Sh u ggle for Grei:: k lndependence,
p. 56-177.
0 Vezi Makriyannis, The Memoirs
don, Oxford University Press„ f.a., p. 42.

of General Makriyannis 1197-1 164, Lon
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faciliteze pe cale diplomatică victoria poporului grec, istoricul francez
E. Driault scrie : „Renaşterea Greciei, restaurarea vieţii sale naţionale avea
să se înfăptuiască nu numai prin insurecţia contra Porţii, ci cel mai
adesea şi pentru o lungă perioadă, prin lupta dificilă, răbdătoare, con
stantă, îndîrjită şi dramatică împotriva rivalităţilor marilor puteri. „ Grecia
n-a fost eliberată de diplomaţia europeană. Eliberarea Greciei s-a făcut
mai degrabă fără, în pofida şi chiar împotriva diplomaţiei marilor
puteri" 44. Dealtfel, această concluzie a lui Driault este valabilă pentru
toate naţiunile din Balcani, care şi-au cucerit independenţa prin pro
priile forţe şi sacrificii, în opoziţie cu interesele pretinşilor lor protectori.
Este indiscutabil faptul că puterile monarhice din Europa nu doreau
eliberarea poporului grec şi reprezentanţii Sfintei Alianţe, ai Angliei şi
ai Franţei întruniţi la Laybach (Ljublj ana) în mai 1821, pentru a hotărî
intervenţia în Spania, au condamnat în unanimitate revoluţia din Grecia45•
Apelurile entuziaste ale grecilor n-au găsit ecou în cancelariile Europei
monarhice şi Congresul de la Verona din octombrie 1 822 condamna din
nou acţiunea grecilor, etichetîndu-i drept carbonari. Rusia, prin glasul
lui Alexandru I, dezavuase revoluţia greacă refuzînd să primească pe
reprezentanţii poporului grec la congresul de la Verona pentru a-şi
apăra cauza. El declara, la 14 decembrie 1 822, că grecii sînt duşmanii
ordinii stabilite în Europa 46. In acelaşi timp însă Rusia reafirmîndu-şi
aşa-zisul drept de protecţie asupra creştinilor ortodocşi a protestat îm
potriva masacrelor turceşti, făcînd astfel o distincţie publică între cauza
ortodoxiei şi cauza independenţei grecilor. La începutul anului 1 824,
cancelarul Rusiei, contele Nesselrode, prezenta cancelariilor europene un
plan de pacificare a Orientului, cunoscut în istoria diplomaţiei sub nu
mele de proiectul celor trei tronsoane.
Potrivit acestui plan Grecia urma să fie împărţită în trei regiuni,
fiecare dintre ele urmînd să se bucure de deplină autonomie internă.
plătind în schimb sultanului un tribut anual. Prin acest plan, aşa cum
remarcă P. A. Argyropoulo, Rusia urmărea să-şi extindă dreptul său de
imixtiw1e în administrarea Imperiului otoman şi să creeze în Grecia pro
vincii autonome supuse unui condominium ruso-turc asemănător celui
instituit asupra ţărilor române 47. Planul a eşuat din cauza opoziţiei
celorlalte mari puteri. Urmaşul lui Alexandru J, ţarul Nicolae I, „pune
problema (grecească) mai larg şi mai sincer decît fratele său care, vorbind
de greci se gîndea nu atît la ei, cît la strîmtorile Mării Negre" 48. Austria
interesată în stricta menţinere a statu-quo-ului politic şi teritorial stabilit
în 1815, care-f asigura dominaţia în Italia şi în zona cursului superior al
Dunării, era din principiu ostilă oricărei mişcări democratice şi mai
ales mişcărilor naţionale. Anglia, neliniştită de primej dia pe care o repre
zenta intervenţia Rusiei în afacerile greceşti 5i interesată să bareze
calea acestei puteri spre Constantinopol şi Marea Mediterană a formulat
o politică mai realistă şi clarvăzătoare faţă de lupta de eliberare a greciL

4-\ E. Driault, M. Lheritier, op. cit., p. 128. Vezi şi E. Driault, La question
d'Orient depuis ses oTigines jusqu'a nos jours, Paris, 1938, p . 104--- 1 05.
45 M. Bourquin, Histoire de la Sainte-Alliance, Geneve, 1954.
� P. A. Argyropoulo,
Le projet russe des trois troncons (1824-1825) Editions „Flamma" , Atena, 1 93 8 p. 8.
4' Ibidem, p. 8.
,

'

48 Vezi capitolul VII, partea a IV-a d i n Istoria diplomaţiei, vol . I, e d . a II-a,
Bucureşti, 1962, întocmit de A. V. Efimov şi E. V. Tarle.
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lor t.9. Dacă în 1821 Anglia, de teamă ca Rusia să nu declare război
Turciei, condamnase revoluţia din Grecia, incepînd cu anul 1 G22 n o ul
său ministru de externe, George Canning, a inaugurat o politică nouă
faţă de problema grecească, politică ce în esenţă va dăinui în tot cursu)
secolului al XIX-lea. Potrivit acestei politici, Anglia nu trebuia să se îm
potrivească revoluţiei din Grecia şi nici unei mişcări de eliberare naţio
nală din Europa şi din America Latină ci dim potrivă să caute pe toate
căile să profite de pe urma acestor mişcări. 1n calculele diplomaţiei brita
nice, popoarele din. noile state eliberate aveau nevoie de industrie, de flotă
comercială şi de finanţe ; fiind la început lipsite de toate acestea, ele
trebuiau să ceară în primul rînd ajutorul Angliei 50. Noul program exprima
interesele burgheziei engleze, dar şi presiunea opiniei publice din Anglia
care simpatiza cu lupta de independenţă a grecilor. Anglia nu şi-a
schimbat politica de menţinere a integrităţii Imperiului otoman în faţa
primej diei ruseşti dar, în acelaşi timp, a calculat şi importanţa viitorului
stat independent al Greciei, străduindu-se să atragă prietenia noului
client, păstrînd Turcia încă puternică în scopul de a-şi consolida pe o
dublă bază puterea sa în Orient. Canning a smuls din mina ruşilor
iniţiativa ocrotirii grecilor şi începînd din martie 1 823, Anglia a conside
rat pe greci şi pe turci părţi beligerante şi, prin urmare, a recunoscut
legitimitatea răscoalei greceşti. Politica de neutralitate binevoitoare faţă
de Grecia inaugurată de ministrul de externe Canning i-a atras simpatia
unor cercuri influente greceşti, care, în 1 825, în împrejurările grele prin
care trecea revoluţia, n-au ezitat să încredinţeze Angliei cauza indepen
denţei lor 51 . In ce priveşte politica Franţei în „problema grecească" , ea
era dispusă să sprijine initiativele Rusiei în schimbul unor compensaţii.
La această epocă Prusia rămînea indiferentă. Prin multiplele lor decla
raţii colective de dezinteres în „afacerea grecească" marile puteri urmă
reau în realitate să împiedice ca una dintre e] e să-şi aroge drepturi mai
importante decît celelalte. atît din punct de vedere politic cit şi comer
cial.
Convinsă că nici una din acestea nu va interveni în aj utorul greci
lor şi profitînd de contradicţiile interne din interiorul răsculaţilor, guver
nul o toman a hotărît să lichideze revoluţia grecească pe calea armelor.
Condiţiile îi erau favorabile. Răscoala lui Ali paşa fusese înăbuşită în
februarie 1822 şi armata devenită disponibilă putea fi îndreptată împo
triva grecilor. În plus, sultanul Mahmud al Ii-lea a apelat la ajutorul
vasalului său Mehmed Ali paşa, guvernatorul Egiptului, care dispunea
de o puternică armată terestră şi de o flotă bine echipată. Astfel Mehmed
Ali a trimis în aj utorul sultanului o armată de 1 8 OOO de oameni condusă
de fiul său lbrahim paşa, avînd reputaţia unui excelent general, căruia
t.9

Vezi C. K. Webster, The Foreign Policy of Castlereagh 1815-1822, London,

1 934 ; H. W. V. Temperley, The Foreign Policy of Canning (1822-1827), London.
1925.
50

Istoria d iplomaţiei, p. 463.
5 1 Actul prin care Grecia însăşi cerea protecţia Angliei purta data de 25 s�p
tembrie 1825 şi la primul punct prevedea : „Naţiunea greacă. în virtutea pr,� zr>n

tului act, remite voluntar dreptul său sacru la libertate şi independenţă politică
sub protecţi a exclusivă a Marii Britanii". Actul era semnat de cei mai de seamă
reprezentanţi ai naţiunii greceşti. Acceptarea lui de către Anglia ar fi avut incal
culabile consecinţe. La Viena se anunţa deja că în momentul în care englezii vor
intra în Hydra, armatele ruseşti vor trece graniţa Moldovei. Canning a explicat
delE>gaţiei greceşti că a accepta cererea sa însemna să dea şi altora libertatea de
a acţiona contra lor.
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i-a promis drept recompensă pentru serviciile aduse cedarea Pelopone
sului s2. După o scurtă escală în Creta, lbrahim îşi . debarcă armata în
Mareea pe care o cucereşte în întregime în iunie 182.5 în pofida rezistenţei
eroice a grecilor conduşi de Colocotronis. Odată cucerită. Mareea, Ibrahim
se îndreaptă spre Missolonghi unde grecii în frunte cu N. Mavrocordat,
K. Tsavellas, N. Boţaris şi alţii au săvirşit fapte de vitejie legendare în
faţa armatelor otomane conduse de Reşid paşa. ln ianuarie 1325 incepea
cel de-al treilea asalt al fortăreţei Missolonghi de către forţele unite
turco-egiptene, iar cîteva luni mai tîrziu flota lui Ibrahim îi tăia orice
legătură pe mare cu celelalte provincii greceş ti. Lipsa de alimente: bolile,
frigul, decimaseră populaţia încercuită. „Cîteva zile încă şi aceşti eroi
vor deveni fantome fără corp" 53, scria doctorul Meyer, venit în aj utorul
grecilor asediaţi. Cei care nu putuseră scăpa din încercuire, în general
bătrîni, femei şi copii s-au adunat în subteranul cetăţii unde era depo 
zitat praful de puşcă şi după ce aici pătrunsese un număr apreciabil de
turci şi egipteni preotul Kapsalis, cel mai venerat dintre şefii oraşului,
a aprins praful de puşcă şi totul a sărit în aer „îngropînd sub ruinele sale,
ca într-un haos fără fund şi pe învinşi şi pe învingători" 5". Acesta a fost
epilogul suprem, remarcă E. Driault, acela care a rămas şi va rămîne de-a
lungul secolelor în memoria şi admiraţia oamenilor 55•
Momentele critice prin care trecea revoluţia grecilor, dar mai ales
viile simpatii de care cauza grecească se bucura in rîndul popoarelor,
inclusiv poporului român 56, au determinat guvernul englez să-şi ofere
bunele oficii pentru medierea păcii între răsculaţi şi Poartă. După lungi
convorbiri, la 4 aprilie 1 826, între Anglia şi Rusia a fost semnat la
Petersburg un protocol potrivit căruia Grecia urma să formeze un stat
separat, sultanul fiind considerat suzeranul suprem . Grecia se bucura
de deplină autonomie internă, vasalitatea faţă de Poartă constînd doar
în plata anuală a unui tribut 57. Era primul act diplomatic în care Greciei
i se recunoaşte personalitatea politică şi care consfinţea de fapt dizol
varea Sfintei Alianţe. După Anglia, şi Rusia recunoştea existenţa s tatală
a Greciei. Odată cu aderarea Franţei, în iulie 1 827, Turcia era pusă în
faţa ultimatumului de a încheia imediat armistiţiu. Refuzul formal al
Porţii a avut drept rezultat bătălia navală de la Navarin (20 octombrie
1 827) în care flota turco-egipteană a fost distrusă. Bătălia de la Navarin
· - ------52 Vezi Rene

Ristelhueber, op. cit., p. 85-86 ; R. Cattani, C. Cattani, Mohamed
Ali et !'Europe, Paris, 1950.
:i:J G.
G. Gervinus, Jnsurection et regeneration de la Grece, voi. II, Paris,
1863,

p.

�

269-270.
Vezi pe larg descrierea epopeii de la Missolonghi, în E. Teksier,

p. 50-6 1 .
5;j E .

cp. cit.,

Driault, M. Lheritier, op. cit„ p . 326.
După cucerirea otomană, o mulţime de greci au căutat şi şi -au găsit adă
post în ţara noastră unde s-au ocupat mai ales cu comerţul. In rindul grecilor
emigraţi s-a dezvoltat şi o puternică mişcare de eliberare, ei participind alături de
români, bulgari şi sîrbi la lupta antiotomană. Este de ajuns să amintim corpul
de voluntari greci format la Bucureşti în 1807 condus de maiorul Pangal, detaşa
mentul de voluntari (greci, români şi bulgari) condus de G. Hamarcev şi grecul
Panaioti Fokiano în 1828 ş.a. Acţiunile Eteriei, aşa cum am arătat, s-au desfăşurat
pe teritoriul românesc fiind ajutate de domnitorii fanarioţi. Vezi Emil Vfrtosu.
DesJ>Te corpul de voluntari eleni creat la Bucureşti, în 1807, în ,,Studii şi materiale
de istorie medie" . nr. 5, Bucureşti, 1962, p. 529-582 ; Constantin Velichi, lnfiinţarea
reprezentanţei diplomatice a Rom4nfei la Atena, în R.D.R., I, p. 325-359.
57 Istoria diplomaţiei, vol. I, p. 470-471 ; vezi şi R. Ristelhueber, op. cit„
p. 85-87.
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a fost doar preludiul războiului ruso-turc pe care Anglia şi Austria n-au
putut să-l preîntîmpine. „Guvernul ţarist, scriu istoricii sovietici A. V.
Efimov şi E. V. Tarle, a hotărît să desăvîrşească opera eliberării Greciei
printr-un război împotriva Turciei. Scopul acestui război împotriva
Turciei, era de a asigura Rusiei libertatea de navigaţie prin s trîmtorile
Mării Negre şi de a întări influenţa ei în Peninsula Balcanică şi în Trans-·
caucazia" sa. Turcia învinsă a fost obligată să recunoască prin Tratatul de
la Adrianopol autonomia Greciei (1829).
După recunoaşterea de către marile puteri a existenţei statului
independent al Greciei - trimiterea de agenţi consulari şi stabilirea
de relaţii oficiale cu Grecia fiind o dovadă în acest sen5 -, problema
numărul unu devenise aceea a fixării frontierelor noului stat. Lupta
poporului grec trecea acum de la faza eroică la faza diplomatică - uni
rea provinciilor greceşti în cadrul aceluiaşi stat naţional fiind hotărîtă,
cel puţin în această primă fază, în cancelariile celor trei puteri „protec
toare" - Anglia� Rusia, Franţa.
Unitatea de acţiune a tuturor grecilor, eliminarea luptelor disi
dente din interior erau acum mai necesare ca oricînd. Dată fiind impor
tanţa momentului, la 14 aprilie 1827 forţele politice greceşti, la sugestia
diplomaţiei engleze, şi-au dat acordul ca preşedinţia noii republici a
Greciei să fie încredinţată pe timp de 7 ani lui Ioan Capodistria care,
trăind mulţi ani departe de Grecia nu fusese amestecat în disensiunile
interne şi în plus se bucura de o frumoasă reputaţie în cercurile diplo
matice europene 59. El putea să aducă cele mai mari servicii Greciei în
noua fază a luptei pentru independenţă şi unitate naţională. Luind cirma
noului stat, Capodistria, chiar din momentul sosirii pe solul grecesc, a
făcut apel la toate grupările politice să pună capăt diviziunilor interne
şi să acţioneze în conformitate cu interesele naţiunii greceşti Go. Politica
externă a lui Capodistria purta amprenta sentimentelor sale filoruse
urmărind să subordoneze noul stat intereselor ţarului. � ,Gîhdul lui Capo 
distria, scrie E. Teksier, era să facă din Grecia m ai curînd sau mai
tîrziu un stat independent sub protecţia Rusiei" !i i. In ce priveşte politica
internă, Capodistria s-a dovedit a fi incapabil să înţeleagă . problema
fundamentală cu care se confrunta societatea grecească la acel moment necesitatea distribuirii pămînturilor ce aparţinuseră odinioară proprietari
lor turci, ţăranilor greci. Cea mai mare parte a acestor pămînuri (mai
mult de j umătate din suprafaţa cultivabilă) erau acaparate de clasa
notabililor în timp ce majoritatea ţăranilor rămînea, ca şi sub dominaţia
otomană, fără pămînt sau în dependenţă faţă de noii proprie tari. Cu toate
acestea în timpul guvernării lui Capodistria s-au făcut primele încercări
58

diplomaţiei, p. 473.
Capodistria provenea dintr-o familie de negustori de vi.te. S-a născut in
insula Corfu în 1780. După terminarea studiilor în medicină la Veneţia şi Padova
a intrat în servi.ci.ul Rusiei unde face o strălucită carieră diplomatică. In 1 8 1 2-18!3
era şeful oficiului diplomatic al armatei de la Dunăre condusă de Ciceakov, apoi
trecea la cartierul general unde lucra sub directa conducere a ţarului Alexandru I.
Increderea de care se bucura din partea ţarului i-a permis să pătrundă in secre 
tele diplomaţiei ruse. Guvernul rus l-a numit mini.stru al Rusiei pe lingă Confe
deraţia elveţiană, ca numai după două luni să fie · numit de ţarul Alexandru
secretar de stat la Departamentul Afacerilor
Străine, funcţie pe care o înde·
plinea împreună cu Nesselrode.
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60 Vezi D. Dakin, op. ci.t.,
p, 397-398.
6 1 E. Teksier, op. cit., p. 95.
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op. cit->

de a organiza statul grec pe baze moderne. Au fost adoptate măsuri
prin care se urmărea extinderea instrucţiei publice, reprimarea pirateriei,
organizarea administraţiei, frînarea drepturilor notabililor care preluaseră
funcţiile deţinute pînă atunci de turci. Metodele autoritare de conduc�re
ale lui Capodistria au dat naştere unei puternice opoziţii mai ales din
partea burgheziei din insule, care-şi formase un partid filoenglez şi a
intelectualităţii liberale, în timp ce masele populare şi în primul rînd
ţărănimea, decepţionate de politica agrară şi fiscală a preşedintelui, au
rămas indiferente 62. Nemulţumite de politica filorusă a lui Capodistria
Anglia şi Franţa au sprijinit opoziţia şi mişcările conspirative. ln octom
brie 1 831 Capodistria a fost asasinat de George şi Constantin Mavro
michalis, fratele şi fiul lui Petre Mavromichalis, rival politic al
preşedintelui, arestat pentru vederile lui rusofobe.
Intre timp marile puteri - Anglia, Franţa şi Rusia - duceau trata
tive pentru trasarea frontierelor noului stat grec a cărui existenţă o
recunoscuseră. Aspiraţiile spre unitate naţională al e poporului grec au
fost clar exprimate de Capodistria care cerea marilor puteri să fixeze
limitele statului grec în funcţie de drepturile pe care le avea în urmă
cu patru secole, drepturi pe care „nici timpul nici suferinţele de orice
fel, nici cucerirea, nu le-au putut prescrie" 63. Cele trei :Efuteri n-au ţinut
seama de dorinţa poporului grec şi prin protocolul de la Paros din
februarie 1830 fixau frontierele Greciei printr-o linie ce pornea din
Pelopones la insulele Ciclade şi de la golful Arta la vest de penins1.1la
Volo. După o nouă rundă de tratative, la 3 februarie 1 830 s-a semnat
un nou protocol, de astă dată la Londra, potrivit căruia Turcia recu
noştea statul independent al Greciei sub o monarhie ereditară în schim
bul satisfacerii cererii sale de a se restrînge suprafaţa fixată prin proto
colul de la Paros. Dezordinea care domnea în interiorul ţării după asasi
narea lui Capodistria a permis celor trei puteri „protectoare" să impună
monarhia absolută avînd ca rege pe Othon I, al doilea fiu al regelui
Bavariei. „Astfel, remarcă E. Driault, Grecia era dotată cu un regim
monarhic fără a fi fost consultată. Ea era poate independentă, dar nu era
liberă" 64.
Puterile protectoare interveneau în treburile interne ale noului stat
fără ca vreun document să le auţorizeze această intervenţie. Prin ur
mare, noul stat independent al Greciei, aşa cum el a fost conceput de
Anglia, Franţa şi Rusia cuprindea în fruntariile sale numai 750 OOO de
greci , ceilalţi peste 2 OOO OOO continuind să trăiască mai departe sub
dominaţia Turciei şi a Marii Britanii 65. P uterile protectoare au refuzat
poporului grec un drept care prin lupta sa eroică şi-l cîştigase pe deplin,
aceJa de a participa prin reprezentanţii săi la discutarea şi adoptarea
deciziilor cu privire la destinul său. In memoriul Senatului grec din 22
aprilie 1 830 trimis prinţului Leopold de Saxa Coburg se spunea ; „Noi
nu am avut puterea de a aproba actul de la 3 februarie. Condiţiile im
puse Greciei au stîrnit în întreaga ţară o vie emoţie mai ales din cauza
mutilării frontierelor" . Pe bună dreptate senatorii greci întrebau : „Ce
cîştigase Grecia în fapt după nouă ani de luptă singeroasă ? Indepen
denţa, acest dar preţioş al suveranilor aliaţi, va fi ea oare pentru Grecia
62 N. G. Svoronos, op. cit., p. 47. .
& E. Driault, M. Lberitier, op. cit., p. 398.
M Ibidem, voi . II, p. 4 ; Ambassade de

Paris, 1891 .
65 D . Dakin, op. cit., p. 177.

Talleyrand
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un avantaj real ?" 66. l n mod evident. poporul grec fusese frustrat în mare
parte de roadele luptei sale prin intervenţia marilor puteri. Cu toate
acestea, tînărul stat independent al Greciei constituia un nucleu care va
polariza eforturile spre unire ale grecilor din provinciile rămase in afara
sa şi care constituia de fapt afirmarea naţiunii greceşti în concertul
celorlalte naţiuni. Pentru o reală şi completă independenţă naţională
poporul grec va purta noi bătălii, va face noi sacrificii.
Atingerea acestui obiectiv a fost cu atît mai dificilă cu cit in inte-·
riorul noului stat a persistat decenii de-a rîndul o acută criză economică
şi financiară, alimentată şi de neîncetatele rivalităţi politice, ceea ce
a sporit dependenţa economică şi politică a Greciei faţă de cele trei
'
puteri protectoare. 1n Grecia existau trei partide a căror orientare poli
tică se îndrepta spre una dintre cele trei puteri : Anglia, Franţa, Rusia.
Acestea la rîndul lor, patronau fiecare partidul prin intermediul căruia
urzeau în interiorul ţării o serie de intrigi, întreţinînd o stare perma
nentă de instabilitate politică. Obiectivul fundamental al politicii externe
greceşti, urmărit atît de partidele politice cit şi de monarhie, l-a consti
tuit recuperarea provinciilor locuite de greci şi rămase în afara regatului
elenic. Ambiţiile naţionale ale burgheziei greceşti şi ale tînărului stat,
concretizate într-un program cunoscut sub numele de „Marea idee " , nu
ţineau însă seama de principiul etnic şi lingvistic şi urmăreau înglobarea
în frontierele noului stat preconizat, fondat pe baza elenismului , a unor
întinse teritorii negreceşti, ceea ce a dat naştere la vii nemulţumiri d in
partea celorlalte popoare balcanice. „Marea idee" relua proiectul lui Rhigas
conturat în harta sa alcătuită în 1 797, după care Grecia urma să se în
tindă pe teritoriul vechiului Imperiu bizantin, cuprinzînd între hotarele
sale şi celelalte popoare balcanice, într-o confederaţie în care grecii ar fi
jucat rolul principal. O primă lovitură încercării de a pune în practică
acest plan a fost dată de Tudor Vladimirescu care a opus Eteriei mişCarea
naţională românească. Politica „Marii idei" era lipsită de spirit realist şi
marile puteri n-au întîrziat s-o expk>ateze în propriile lor interese. „Tot
odată „.Marea idee.„, arată N. G. Svoronos, care deforma adevăratele re
vendicări naţionale, cit se poate de legitime, de multe ori le-a compromis
serios şi a devenit un excelent mijloc pentru clasele conducătoare de a
abate atenţia poporului de la problemele sociale" 67.
Primul pas pe calea înfăptuirii unităţii naţionale a poporului grec
l-a constituit unirea, în 1 863, a celor şapte insule ioniene la regatul Gre
ciei. Această unire a fost hotărîtă de marile puteri, prin tratatul de la
Londra din 14 noiembrie 1 863 pe care Grecia il semna cîteva luni mai
tirziu nu fără a protesta împotriva unor condiţii care-i lezau suverani 
tatea asupra insulelor 68. Obiectivul următor l-a constituit insula Creta
a cărei populaţie, alcătuită în majoritate din greci, şi-a exprimat în repe
tate rînduri dorinţa de unire cu patria. Răscoala generalizată a cretanilor
din 1 866 s-a: soldat cu constituirea unui guvern şi -0 adunare naţională
locală care la 2 septembrie acelaşi an a proclamat unirea insulei cu
Grecia. Opoziţia marilor puteri faţă de această hotărîre şi în primul
rînd a Turciei, a determinat guvernul grec condus de Cumunduros să
66 E. Driault, M. Lheritier, op. cit., p. 17-20.
·
01 N. G. Svoronos, op. cit., p. 53.
68 Art. 2 stipula neutralizarea perpetuă a

insulelor Corfu şi Paxo ; art. 3
menţinea privilegii ale marilor puteri pe o durată de 15 ani ; art. 4 acorda pri
vilegii speciale catolicilor din cele şapte insule.
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iniţieze o colaborare cu celelalte popoare balcanice aflate, la rindul lor,
într-o continuă luptă antiotomană. La indemnul Rusiei, Grecia a an
gaj at convorbiri cu Egiptul, România şi Muntenegru şi a semnat cu
Serbia la Voeslau în apropiere de Viena un tratat de alianţă prin care
cele două ţări „se angajau să urmărească prin toate forţele lor elibe
rarea completă a tuturor populaţiilor creştine din Turcia, din Europa şi
din insulele arhipelagului" . Conform articolului 8 din tratat cele două
state urmau să depună eforturi pentru a fi recunoscut principiul după care
Orientul creştin aparţine lui însuşi. Serbia se angaja să atragă în lupta
antiotomană Muntenegru, România şi Albania, în timp ce G recia se
angaja să intre la rîndu-i în legătură cu Romfmia 69. Acţiunea unită a
celor trei state balcanice era posibilă şi necesară deoarece România şi
Serbia urmăreau să-şi obţină independenţa deplină, în timp ce Grecia,
încurajată de unirea insulelor ioniene urmărea îndeaproape înfăptuirea
unităţii naţionale a poporului său. Se preciza fără îndoială ideea unei
înţelegeri între cele trei ţări izvorîtă din convingerea că realizarea de
zideratelor lor de independenţă şi unitate naţională nu trebuia aştep
tată ca un dar graţios din partea marilor puteri, oferit la masa trata
tivelor, ci ca un rezultat al propriei lor lupte, al eforturilor şi sacrifi
ciHor din partea popoarelor respective.
Deşi acţiunile diplomatice de la mijlocul secolului trecut nu s-au
concretizat prin acţiuni directe 70 , ele rămîn importante prin ideea, pen
tru prima dată afirmată, a solidarităţii popoarelor din această zonă
geografică, idee valabilă pînă în zilele noastre 7 1 .
„Problema cretană" a dat un nou prilej marilor puteri de a se
opune dezideratelor de unitate naţională ale poporului grec şi de a-şi
reafirma interesul pentru menţinerea sferelor de influenţă în zon a bal
canică. Muraviev, ministrul de externe al Imperiului rus, aflat în vizită
de prietenie la Berlin şi la Kiel la înc�putul anului 1 897, încredinţa pe
interlocutorii săi că guvernul de la Petersburg se pronunţă „pentru
menţinerea Imperiului otoman contra oricăror amputaţiuni teritoriale"
şi, în acelaşi timp, pentru „o intervenţie serioasă şi energică a puterilor
pe lingă sultan pentru a se realiza în fine oarecare îmbunătăţfri în
administraţia otomană, indispensabile pentru potolirea focarelor de dez6!J E. Driault, M. Lheritier, op. cit„ vol. III, p. 229-230. Vezi şi M . Lheri
tier. L'evolution des rapports greco-roumains depuis un siecle ( 1821-1931), Pari s ,
1 933, p. 577.
•0 Serbia a încheiat cu România un tratat de prietenie la 2 februarie
1 868, dar Grecia a ezitat pentru moment &ă încheie un asemenea tratat, pretex
tînd că nu putea să negocieze cu un stat vasal Turciei . In realitate, aşa cum
arată M. Lheritier, „o înţelegere intre Grecia şi România, ţară neslavă, nu �ra
bine văzută de Rusia" (E. Driault, M. Lheritier, op. cit., p. 242).
7 1 Incepînd
de la mijlocul secolului trecut legăturile dintre România şi
Grecia au cunoscut o continuă dezvoltare pe multiple planuri. In numeroase
oraşe din România s-au înfiinţat agenţii consulare greceşti, iar în februarie 1879
odată cu intrarea în vigoare a legii de organizare a Ministerului de Externe ro
mân, a fost înfiinţată prima reprezentanţă diplomatică a României la Atena
avind ca titular pe Constantin Esarcu, vezi Constantin Velichi, lnfiinţarea repre
zeftta.nţe i diplomatice a României la Atena. în R.D.R. I, p. 325-359. Pe ac�aşi
temă vezi şi : N. Iorga, Roumains et Grecs au cours des siecles, Bucureşti, „Cul
tura neamului românesc" , 1921 ; Nicola.� Băn�nt re Roumains et Grecs. Ce
qu.e nous apprend le passe, în ,,Nea poli� Meniaia epite6resis" , Atena, 1937 ;
Victor Papacostea, Esquisse sur Ies rapports entTe la Roumanie et Z'Epire, în
,,Ba.lcania", nr. 1, 1938, p. 230-244 ; Demostene Russo, Elenismul în România.
Evoca bizantin ă şi fanariotă, Bucureşti, 1912.
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ordine" 12 . După op1ma ministrului român de la Berlin „Rusia nu poate
i:ldmite într-adevăr ca un stat balcanic cum este Grecia să provoa�e
complicaţiuni inoportune, fără o prealabilă autorizare de la Petersburg" 73.
Conflictul greco-turc putînd da naştere la tensionarea relaţiilor dintre
marile puteri, le-a determinat pe acestea să-şi afirme „unitatea" de ve
deri în ceea ce priveşte „pacificarea în Peninsula Balcanică'· care sem
nifica menţinerea integrităţii ImperiuluT otoman. Purtătorul de cuvint
al acestei „unităţi", guvernul rus, a fost desemnat de cabinetele de la
Berlin, Viena, Londra şi Paris, să facă Greciei următoarea precizare la
25 februarie 1 897 : „Pătrunsă de convingerea că numai o acţiune fermă
şi energică a marilor puteri va putea împiedica extinderea mişcării re
voluţionare din Creta şi asupra altor teritorii ale Turciei, ameninţînd
astfel pacea europeană" Rusia cerea Greciei să nu se opună „sfaturilor
binevoitoare ale Rusiei şi ale puterilor aliate cu dînsa" avertizînd-o că,
în caz contrar „îri unire cu Franţa şi în absolută. înţelegere cu Ger
mania şi cu Austria, Rusia va fi în situaţia de a nu tolera în nici un
caz ca pacea Europei să fie ameninţată de evenimentele din Creta" 7\
în vederile cabinetelor de la Petersburg şi Viena însă statu-quo-ul în
Peninsula Balcanică urma să fie menţinut doar „atîta timp cît împre
jurările o vor permite" , „Rusia neputind admite nici cea mai mică
atingere a dispoziţiilor relative la inchiderea Strimtorilor de la Bosfor
şi Dardanele" , iar Austria menţinînd în continuare avantajele obţinute
prin Tratatul de la Berlin 70• „Problema cretană" ar fi putut pune sub
semnul întrebării aceste interese. Intre timp, guvernul de la Berlin, in
teresat la rîndu-i în soluţionarea „problemei greceşti" potrivit intere
selor Austro-Ungariei, aliata sa, îşi declara acordul cu propunerea en
gleză de unire la Grecia a Tesaliei şi Epirului „nu pentru că ne place" ,
ci din necesitatea de a găsi „un mijloc de a termina odată cu această
veşnică problemă a frontierelor greceşti" 76 . Cercurile conducătoare de
la Bucureşti au urmărit cu vie simpatie lupta de emancipare naţională
a cretanilor, pentru România dezideratul unităţii naţionale fiind la fel
de stringent ca şi pentru Grecia. Intr-un amplu memoriu adresat re
gelui Carol în august 1 896, D. A. Sturdza îşi exprima convingerea că
încorporarea Cretei la Grecia va da naştere la alte încorporări 11, iar
ministrul României de la Berlin dădea o mare apreciere propunerilor
britanice „menite să îmbunătăţească, în limitele posibilului, situaţia
creştinilor din Imperiul otoman" 1s.
72 Arh. M.A.E., Problema 21, voi. 20, filele 94-95 (telegrama confidenţială
nr. 73 a ministrului României la Berlin, A. Beldiman , adresată ministrului afa
cerilor străine. C. I. Stoicescu, 13 febr. 1897) ; vezi „Anale", an. XXII, nr. 4/1976,
doc. nr. 61, p. 74.
73 Loc. cit., filele 109-115 (telegrama confidenţială nr. 101, semn ată A. Bel
diman, către ministrul afacerilor străine al României, 24 febr. 1897).
7'i Loc. cit., filele 1 1 9-124 (telegrama nr. 1 13, semnată A. BeHiman, adre
sată ministrului de externe român, 2 mart. 1897).
75 Pribram, Les traites, doc. nr. 18 (b) p. J 1 1-113 (nota guvernului Rusiei
către ambasadorul Austro-Ungariei, Petersburg, 17 mai 1897).
76 D.D.F„ tome III, doc. nr. 30, p. 29-30 (telegrama ambasadorului
la Berlin către ministrul de externe francez, 25 febr. 1880).

Franţei

77 A .I.C . fond. Casa regală. dosarul nr. 10/1896, filele 1-2 (raportul sem
nat de D. A. Sturdza, ministrul afacerilor străine, adresat regelui Carol I, 15 au
gust 1896) ; „ Anale", an. XXII, nr. 3/1976, doc. nr. 44, p. 98.
711 Arh
M.A.E., problema 21, voi. 20, filele 55-70 (raportul confiden.ţial
,

nr. 664 semnat A. Beldiman, adresat lui D. A. Sturdza, 14 nov. 1896).
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La sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
Grecia a cunoscut o perioadă de avînt economic şi de relativă stabili
tate politică. Dezvoltarea comunicaţiilor, deschiderea c analului Corint
(1 882-1 883), amenajarea por turilor au dus la extinderea comerţuh�i . şi
navigaţiei, principala activitate economică a grecilor Progrese sensibile
se înregistrează şi în agricultură deşi o reformă agrară radicală nu se
înfăptuise încă. O caracteristică esenţială a economiei greceşti din
această epocă o constituie afluenţa capitalurilor străine şi greceşti in
ţară, fapt ce a dus la apariţia industriei, dezvoltarea creditului şi acti
vităţilor bancare. Acum se pun bazele industriei moderne greceşti, or
ganizată pe companii, primele dintre acestea creîndu-se în industria
minieră 79.
Schimbări profunde au loc şi în viaţa socială a G reci ei . Diferen
ţierile sociale se accentuează. . Se afirmă tot mai puternic pe arena vieţii
sociale şi politice greceşti clasa muncitoare, consecinţă a dezvoltării
industriei şi oraşelor. Peste 33 la sută din cei 2 631 952 de locuitori,
ciţi număra populaţia Greciei în 1 907, trăiau b oraşe. Clasa munci 
toare din Grecia număra în 1 870 aproximativ 7 300 de muncitori, în
timp ce în 1 9 1 7 numărul acestora aj unsese la 35 OOO. I ncepînd cu anul
1 879 apar primele organizaţii corporatiste de ajutor mutual şi se orga
nizează primele greve muncitoreşti . Burghezia depăşeşte stadiul mer
cantil constituindu-se într-o clasă omogenă, asemănătoare burgheziei
din celelalte ţări capitaliste din Europa. Mica burghezie îşi sporeşte
atît numărul cit şi influenţa sa în viaţa politică a ţării. Opoziţia dintre
noile clase sociale, în primul rînd clasa muncitoare, şi clasele conser
vatoare - marii proprietari şi marea burghezie - sprijinite de mo
narhie, capătă noi valenţe, devenind contradicţia fundamentală a soci e
tăţii greceşti.
ln domeniul politicii externe, Grecia urmăreşte, ca şi pină acum,
să profite de pe urma contradicţiilor din tr e marile puteri pentru a-şi
realiza unitatea naţional-statală. Dintre cele trei puteri protectoare,
Marea Britanje--îşi asigură din ce în ce mai mult rolul prepo!).derent în
viaţa ec onomică şi politică a Greciei, influenţele rusă sau franceză fiind
numai ,,momente tranzitorii" şi se repercutau asupra politicii greceşti
indirect prin rolul lor în atitudinea Marii Britanii so. „Chestiunea cre
tană" rămasă în suspensie constituia acum un subiect pe care fiecare
dintre marile puteri căutau să-l evite deoarece alte probleme cereau o
„rezolvare urgentă" , iar readucerea pe prim plan a conflictului greco
turc ar fi complicat situaţia. „Să nu se abordeze chestiunea Cre t e i „
scria cancelarul german, von Billow, suveranului său la 10 iunie 1 909.
„ ln cazul cînd ruşii a r face-o, continua el, să li se r ăspund ă amabil că
aceasta este o chestiune europeană, dar că dorinţele Rusiei nu se vor
izbi, desigur, de o rezistenţă din partea noas tră " s(
După o serie de tentative nereuşite sau soldate cu foarte mici
cîştiguri pe planul realizării statului naţional unitar grec, în anii de
după 1910 cercurile conducătoare din Grecia iniţiază o acţiune siste
matică, bazată pe o strategie nouă, în vederea atingerii acestui dezi
derat. Perioada aceasta coincide cu afirmarea în viaţa politică a naţiunii
elene a forţelor noi, provenite din rîndul burgheziei radicale hotărîte
___

�N.-G: -s�oronos, op. cit„ p. 70--75.
/ Ibidem, p. 77.
,<;orrespondance secrete de Billow et de Guillaume
„Anale , an. XXIII, nr. 5/1977, doc. nr. 126, p. 131.
tll

�1

11, Paris, 1931,
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să inaugureze o politică dinamică în problema naţională, care să se
bazeze în primul rînd pe forţele proprii. Exponentul acestor forţe a
fost Eleutherios Venizelos, a cărui apariţie pe scena politică este con
siderată de N. G. Svoronos ca „deschizătoare a unei noi perioad� în
istoria Greciei" 82• Pentru a doua oară în decurs de un secol condu
cătorii greci fac apel la popor, punînd capăt unei politici care ani de-a
rîndul a preconizat înfăptuirea dezideratu.lui de unitat.e statală prin
jocul diplomatic al marilor puteri.
In politica internă Partidul Liberal condus de Venizelos a iniţiat
un program de reforme economice şi politice menite să sporească ca
pacitatea de luptă a poporului, să-l pregătească pentru a fi la înălţimea
marilor evenimente pe care evoluţia situaţiei internaţionale lăsa să fie
întrevăzute. Pe plan extern se inaugurează o politică realistă, de inţe
legere şi cooperare cu popoarele din Balcani care aveau de îndeplinit
aceleaşi idealuri ca şi poporul grec. Războiul dintre I talia şi Turc ia
pentru Libia; din 1 9 1 1 , în cursul căruia flota italiană ocupa insulele
Rodos şi Dodecanez a constituit un nou pas de apropiere intre statele
din Balcani. In timp ce Turcia, după Congresul de la Berlin, se înde
părtează din ce în ce mai mult de cele trei ' puteri protectoare, apro
piindu-se de rivala acestora ·- Germania -, Grecia, ca şi alte state din
Balcani, devine un factor pe care Anglia începe să conteze în mod
serios. Politica naţională a Greciei nu mai era in dezacord cu politica
orientală a Marii Britanii, deoarece atît ea, cit şi Franţa, fără a mai
vorbi de Rusia, nu mai erau interesate în menţinerea integrităţii unui
imperiu cum era cel otoman, „care se dărîmă prin propriile sale vicii" B:J.
In situaţia favorabilă creată, ţările balcanice iniţiază în cursul
anului 1 9 1 2 o serie de tratative menite să rezolve diferendele dintre
ele pentru a putea face un front comun împotriva Imperiului otoman.
Bulgaria a luat iniţiativa unei alianţe cu Sel'hia, lăsînd ca problema
Macedoniei să fie rezolvată prin arbitrajul Rusiei. In august 1 9 1 2 s-a
ajuns la o alianţă greco-sîrbă şi la scurt timp după aceea la o alianţă
greco-bulgară. Obiectivul acestor alianţe era acelaşi : alungarea turci
lor din Europa, urmînd ca problemele teritoriale să fie rezolvate ul
terior M.
Odată realizată alianţa balcanică statele ce o compuneau au cerut
Turciei să aplice reformele la care se angaj ase anterior. Poarta i-ăs
punde prin declaraţia de război făcută Serbiei şi Bulgariei la 1 7 oc
tombrie 1 9 1 2 după care Grecia acceptă participarea în Parlamentul de
la Atena a deputaţilor cretani şi declară război Turciei la 1 8 octombrie,
în ciuda opoziţiei regelui George 8.5, Italia ar fi putut contribui la ter
minarea rapidă a acestui război prin continuarea luptelor contra turcilor
începute în 1 9 1 1 pentru Libia. Dar, mulţumită cu ocuparea insulelor
82

N. G. Svoronos, op. cit„ p. 84.
ID Arh. M.A.E„ Problema 21, vol. 20, filele 55-70 (nota circulară a lordului
Salisbury adresată guvernelor din Berlin, Paris, Petersburg. Roma şi Viena la
20 oct. 1896).
·-3 A. F. Frangulis, La Grece. Son statut international. Son histoire dîplo
matique, vol. 1. ed. a 2-a, Paris, f. a., p. 96-97.
85 Opoziţia regelui faţă de hotărirea Partidului Liberal condus de Veni 
zelos de a intra in război împotriva Turciei era astfel motivată : „Eu nu doresc
războiul ; nu pot coopera cu Serbia şi Bulgaria într-un război împotriva Tlll"C iei
deoarece nu aţi clarificat problema de a şti ce vom ciştiga după război" , Cinq
ans d'histoire grecque 1912-1917, Paris, 1917, p. 38 (discursul rostit de Venb:elos
in şedin ţ a Camerei deputaţilcir din 26 aug. 1917).
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Rodos şi Dodecanez, ea s-a grăbit să încheie pacea de la Lausanne cu
Turcia chiar în momentul în care statele balcanice începeau · războiul
lor drept, de eliberare a teritoriilor naţionale. In cursul răzb� iului tu�cii
au fost bătuţi pe toate fronturile. Grecii au ocupat Salomcul, Iamna
(capitala Epirului) în timp ce flota lor a eliberat insulele din Marea
Egee şi a împiedicat Turcia să aducă întărituri din Asia Mică unde avea
cantonate cele mai bune trupe. Bulgarii şi sîrbii au obţinut, la rîndul
lor, victorii strălucite în urma cărora au eliberat o mare parte din
Macedonia şi Tracia. Conferinţa marilor puteri de la Londra la care au
fost admişi şi reprezentanţii statelor învingătoare avea să recunoască
rezultatul esenţial al victoriilor ţărilor balcanice. Preliminariile de pace
de la Londra din 30 mai 1913 puneau capăt primului război şi sileau
Turcia să cedeze aliatelor balcanice toate teritoriile situate la vest de
linia Enos-Midia, precum şi Creta. Astfel suveranitatea Greciei asupra
Cretei a fost definitiv recunoscută 86.
Neînţelegerile între învingători în probleme teritoriale au dus la
un nou război, de data aceasta între foştii aliaţi. Bulgaria . revendica te
ritorii asupra cărora şi Grecia şi Serbia afirmau pretenţii. în faţa acestei
situaţii Grecia şi Serbia: au ajuns la o înţelegere şi la 1 iunie 1913, două
zile după semnarea Tratatului de la Londra, ele au semnat un tratat
secret defensiv în care-şi luau toate precauţiile în eventualitatea unui
atac din partea Bulgariei i7. Aceasta din urmă, sprijiRită de Puterile
�entrale, a atacat mai întîi pe sîrbi şi apoi pe greci. Prin Tratatul de
pace de la Bucureşti (10 a,ugust 1913), tratat prin care Grecia primea
Salonicul, Peninsula Calcidică, portul Cavalla cu teritoriul din jur şi
sudul Epirului cu !anina, insulele din Marea Egee, în afară de Dode
canez care rămînea mai departe sub dominaţie italiană, în timp ce
lmbros şi Tenedos rămîneau sub dominaţia otomană (art. V) ss.
De notat faptul că statele balcanice au refuzat marilor puteri
oferta de a le mijloci pacea. „Dacă lăsam marile puteri să se mai ames
tece în treburile noastre, sîntem pierduţi" declara regele Constantin al
Greciei în ajunul păcii de la Bucureşti. Era primul tratat care nu se
încheia la Londra, Paris sau Petersburg sub tutela marilor puteri şi
tocmai din această cauză, aşa cum remarcă Driault, ,,a fost atît de
bine făcut şi atît de solid încît chiar războiul mondial n-a schimbat
nimic din esenţialul său, dimpotrivă, i-a accentuat trăsăturile : echilibru
balcanic între România, Serbia, Grecia şi Bulgaria': 89. In disc.ursul tro
nului, care inaugura lucrările Camerei din 1 913, convocată după răz 
boaiele balcanice, Venizelos a insistat să fie inserată în primul paragraf
afirmaţia că „Grecia apreciază a fi realizat aproape complet programul
său naţional" 90. In viziunea premierului grec, după această etapă era
nevoie de o perioadă de pace în cursul căreia Grecia să se pregătească
pentru etapa finală care va începe odată cu prăbuşirea Imperiului
otoman. „Ea va fi atunci puternică şi capabilă - menţiona în conti'-------

86 N. G. Svoronos, op. cit., p. 900 ; Eduard Driault,
1918-1937. La Paix de Mediteranee, Paris, 1938, p. 30-32.
W1 Vezi Memoriul
Bucureşti, 1919, p. 15.

La question d'Orient,

d-lui Venizelos prezentat Conferinţei de Pace din Paris'

1!11" Vezi textul tratatului în Cartea verde, Bucureşti, 1913, p. 261-270 ; vezi
, an. XXIII, nr. 511977, doc. nr. 140, p. 14B.
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nuare premierul grec - să rezolve prin propriile sale mijloace celelaltP
chestiuni naţionale ale sale" 91.
Izbucnirea primei conflagraţii mondiale găsea naţiunea elenă in
faţa a două posibilităţi de opţiune în problema desăvîrşirii statului na
ţional unitar grec : a Partidului Liberal condus de Venizelos care s-a
pronunţat de la început pentru colaborarea cu puterile Antantei, în
timp ce grupările politice conservatoare grupate în j urul camarilei re�
gale şi a Statului Major al armatei s-au situat pe o poziţie prudentă,
de aşteptare, străduindu-se să menţină cit mai mult Grecia în afara
războiului, fapt ce convenea, desigur, Puteriior Centrale 92.
Cînd Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, la 28 iulie 1914,
î n faţa guvernului grec s-a ridicat problema aplicării alianţei greco
sîrbe semnate la 1 9 mai 1 9 1 3 93. Venizelos, preşedintele Consiliului dE>
Miniştri grec, a dat instrucţiuni ministrului său de externe, Streit, să
facă cunoscut la Belgrad că „intrarea în război a Greciei ar diminua
fatalmente forţa armatei sale, care, în interesul comun, este important
de a o păstra intactă pentru a ţine în şah Bulgaria"
Grecia răminea
deci neutră şi promitea ajutorul imediat Serbiei în caz de agresiune
din partea Bulgariei. In timp ce Grecia îşi preciza poziţia faţă de răz. boiul austro-sirb, Germania a solicitat în mai multe rinduri guvernul
de la Atena să se abţină de la orice acţiune îndreptată împotriva Tur
ciei sau Bulgariei 95. Intre timp Antanta făcea serioase eforturi de a
concilia interesele Serbiei, Greciei şi Bulgariei, incercind să contraca
reze acţiunea de apropiere a acesteia din urmă de blocul Puterilor Cen
trale. In acest scop, sub presiunea Antantei, Venizelos şi-a dat acordul
la cedarea către Bulgaria a portului Cavalla. „Cedarea Cavallei către
Bulgaria, avea să declare mai tîrziu Venizelos, am făcut-o în speranţa
de a obţine intrarea ei (Bulgariei, C.B.) în război alături de Antantă,
spre a asigura şi grăbi prin aceasta victoria Aliaţilor, în interesul atît
al umanităţii cit şi al propriei mele ţări" 96. In schimbul cedării Cavallei,
Antanta a promis Greciei coasta occidentală a Asiei Mici. După eşuarea
încercărilor Antantei de a realiza alianţa greco-sîcbo-bulgară şi pe mă
sură ce Bulgaria şi Turcia se orientau tot mai mult spre Berlin şi
Viena, guvernul de la Atena a făcut noi paşi pe calea apropierii de
Antantă, păstrînd în acelaşi timp un contact permanent cu guvernul
român, interesat la rîndul său în menţinerea statu-q uo-ului in Balcani.
Poziţia Greciei faţă de Antantă a fost clar exprimată în decla
raţia făcută de primul ministru grec la 23 august 1 914, po trivit căreia
Grecia, conştientă de interesele ei vitale, înţelege că locul său se gă
seşte alături de puterile Antantei. „Am adăugat - arăta în continuare

94•

91 Ibidem.
92 I bidem, p. 129. Frangulis consideră că Venizelos a săvirşit un fapt grav
cînd a crezut că poate să acuze pe toţi adversarii săi politici de germanofilie.
(E. F. Frangulis, op cit., p. 185).
�

93 Interpretarea dată de guvernul grec acestei alianţe este conţinută în cele
două Cărţi albe publicate sub semnătura lui E. Venizelos şi N. Politis . Principa
lele documente inserate in aceste două publicaţii sint reproduse de A. F. Fran
gulis in lucrarea La Grece. Son statut international. Son histoire diplomatique,
vol. I, II.
94 A. F . Frangulis, op. cit., vol. I, p. 140-141 (telegrama din 20 iul./2 aug.
1 914 a ministrului afaceriloi1 externe al Greciei, G. Streit, către J. Alexandropulos,
ministrul elen la Nis, Serbia).
95 Ibidem, p. 142-143 (scrisoarea lui Streit către Venizelos din 14/27 iul. 1!H4}.
96 Memoriul d-lui Venizelos prezentat .Conferinţei de Pace de la Paris,
Bucureşti, 1919, p. 20.
·
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premierul grec - că participarea sa militară la război nu era posibilă,
pentru că noi nu puteam interveni nici în favoarea Serbiei, din cauza
primejdiei bulgare, şi cu atît mai puţin să trimitem trupe în Franţa ;
dar Grecia a considerat de datoria sa să declare Antantei că, dacă
Turcia ar declanşa un război împotriva sa, noi vom pune la dispoziţia
aliaţilor toate forţele
noastre terestre şi maritime cu condiţia de a fi
·
garantaţi în orice moment contra primejdiei bulgare" 97•
Regele Constantin era de acord cu guvernul său în ce priveşte
politica de neutralitate binevoitoare faţă de puterile Antantei. El con
sidera însă că intrarea Greciei în război trebuia să se facă concon1itent
cu intrarea României şi numai după ce s-ar fi asigurat cel puţin de
neutralitatea Bulgariei 98.
Deşi era conştient de faptul că obţinerea de compensaţii terito
riale în Asia Mică era o problemă dificilă, dat fiind faptul că încorpo
rarea acestor teritorii la Grecia ar fi implicat anexarea unui număr
-considerabil de populaţii alogene, Venizelos şi cei din anturajul său,
dominaţi încă de dorinţa de a pune mina pe Constantinopol, au cerut
regelui Constantin să participe cu un corp de armată la operaţiunea de
debarcare în Dardanele şi în Peninsula Gallipoli, debarcare efectuată
de corpul expediţionar anglo-francez in aprilie-mai 1 9 1 5 . „Susţin
ferm - declara Venizelos - că trimiterea la această dată a armatei
greşeit la Gallipoli şi ocuparea acestei regiuni ar fi dus nu numai la
cucerirea Strîmtorilor ci şi la abandonarea Constantinopolului (de către
turci, C.B.) şi la ocuparea sa de către armata greacă" 99. Regele Con
stantin şi Statul Major al armatei au respins propunerea lui Venizelos 100,
fapt pentru care acesta şi-a prezentat demisia fiind înlocuit de un gu
vern condus de Gunaris, şeful opoziţiei. Premierul englez, Lloyd George,
în memoriile sale, consideră că „în fruntea acestui guvern erau ele
mente germanofile" 101. In comunicatul oficial dat publicităţii chiar în
ziua venirii la guvern (10 martie 1 9 1 6), Gunaris, cu acordul regelui
Constantin, s-a pronunţat pentru menţinerea ţării în starea de neutra
litate „fără însă a risca să-i compromită integritatea teritorială" 102.
Această politică era pe placul Puterilor Centrale şi chiar al unor cercuri
politice engleze şi franceze care considerau că intervenţia Greciei ar fi
fost de natură să le creeze dificultăţi cu Rusia, care urmărea şi ea cuce
rirea Constantinopolului, şi mai ales cu Italia, căreia Tratafu.l de la Lon
dra din 26 iulie 1 9 1 5 îi lăsase în continuare Dodecanezul „en tout pro
priete" 103. Mai mult, eşuarea atacului contra Strlmtorilor (1 8 martie
1 91 5) părea să justifice politica de neutralitate promovată cu atîta con
secvenţă de regele Constantin. Totuşi alegerile electorale din iunie 1 9 15
97 Stenograma Consiliului de coroană grec ţinut la Atena la 18 febr./1 m11rt.
1915, în A. F. Frangulis, op. cit„ p. 180-183.
911 A. F. Frangulis, op. cit., p. 182 ; Despre poziţia Greciei în anii războiului
\•ţ:zi şi Winston S. Churchill, The Unknown War. The Eastern Front, New York,

1931.
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Colonelul Metaxa, şeful Statului Major al armatei, şi-a prezentat demisia.

'°1 David Lloyd George, Memoires de guerre, vol. II. A. Feyard, Paris, 193:5 ,
p. 1 5-20. Vezi şi : George Higgins Moses, Greece of Today, in „Nationa,l Geographic
Magazine", nr. 4, vol. XXVIII, oct. 1915.
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dădeau o mare majoritate liberalilor şi în august acelaşi an Venizelos
a format din nou guvernul.
Conflictul dintre liberali şi regalişti pe tema intervenţiei a căpătat
noi proporţii, atingind punctul culminant la începutul lui octombrie
1 9 1 5, cînd premierul grec autoriza tacit debarcarea trupelor engleze şi
franceze la Salonic şi constituirea aici a unui front în scopul ajutorării
Serbiei 10�.

La 6 octombrie 1 9 1 5 regele Constantin a însărcinat cu formarea
noului guvern pe Za1msi. Noul guvern a făcut cunoscut că va păstra
aceeaşi politică pe care Grecia o promovase de la începutul războiului,
dar, în noile condiţii, după atacul Bulgariei împotriva Serbiei, ţările
Antantei au făcut presiuni din ce în ce mai mari asupra guvernului
grec pentru a-şi îndeplini angaj amentele asumate prin alianţa greco
sirbă. „Neintervenţia Greciei, scrie Frangulis, a provocat în ţările An
tantei, în special în Anglia, o nemulţumire aproape generală" ms. Ge
neralul Joffre a propus chiar cabinetelor aliate „să recurgă la mijloace
de constrîngere, pentru a cunoaşte în mod precis dacă Grecia era pen
00
tru sau împotriva Antantei" 1 . Era dificil pentru cabinetele greceşti
care s-au perindat la conducerea Greciei pînă în decembrie 1 9 1 6 să
mai aducă argumente convingătoare în sprijinul politicii de neutrali
tate, după intrarea Bulgariei în război. Lăsînd Bulgaria să atace Serbia,
arăta Venizelos, noi am fi contribuit la distrugerea aliatului nostru, fapt
ce constituia o lovitură monstruoasă adusă Greciei deoarece prin aceasta
echilibrul în Balcani ar fi fost rupt şi Grecia s-ar fi găsit într-o poziţie
de inferioritate faţă de Bulgaria 101. Mai mult, în timp ce forţele An
tantei îşi organizau apărarea la Salonic, regele Constantin şi guvernele
pe care le patrona duceau tratative cu Puterile Centrale pe tema con
diţiilor în care s-ar produce o eventuală oc.upare a Macedoniei de către
trupe germane şi bulgare ; localitatea Rupel a fost ocupată de bulgari
la 26 mai 1 916, fără a întîmpina rezistenţă. După ocuparea acestui punct
fortificat, trupele germano-bulgare au început înaintarea în Macedonia
în intenţia de a ataca din flanc trupele franco-engleze aflate la Salonic.
În discursul menţionat, Venizelos aduce o serie de dovezi pentru a de
monstra că acordul survenit între guvernul elen condus de Sculudis şi
guvernele german şi bulgar în mai 1 9 1 6 a constituit un act de trădare
naţională 108, în timp ce Frangulis, deşi îl califică drept un acord Hpe
nibil" , îl consideră totuşi „absolut inevitabil" 109. Ocuparea M.acedoniei
a fost urmată de transferarea în Germania a soldaţilor şi ofiţerilor cor
pului 4 al armatei greceşti, chipurile, pentru a primi ospitalitatea, dar
în realitate fiind reţinuţi ca prizonieri.
Intrarea României în război, în august 1 9 1 6, a lipsit pe regele
Constantin şi Statul Major al armatei elene de unul din argumentele
de bază în susţine11ea politicii de neutralitate. „Poporul Greciei începe
să înţeleagă că Venizelos este bun şi Coastantin a fost rău" ; „Intrarea
României in război va influenţa de asemenea şi guvernul grec" ; „Hotă104 La 23 sept emb ri e 1915, Bulgaria a î n cep ut mobilizarea general ă iar la
11 octombrie acelaşi an a declanşat ostilităţile contra Serbiei fără declaraţie de
,
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rîrea României va avea efect la Atena" iată citeva dintre editorialele
apirute in presa internaţională în primele zile după ce România s-a
alAturat puterilor Antantei 1 10. Venizeliştii au declanşat o puternică
cf,llllpanie de intrare în război alături de Antantă, iar guvernele englez
ş� francez au adresat guvernului grec la 2 septembrie 1 9 1 6 o notă ulti
mativă 11 1. Patru zile mai ttrziu, miniştrii Rusiei şi Italiei la Atena fă
cŞlu pe lingă guvernul grec un demers similar. ln faţa opoziţiei pre
llJ,llgite a Greciei de a intra în război2 la sfirşitul anului 1 9 1 6 Antanta
s-a decis să treacă de la presiuni diplomatice la acţiune directă. Venize
liştii, refugiaţi la Salonic, unde se aflau armatele aliate, au anunţat
instituirea unui guvern insurecţional condus de un triumvirat compus
d:i,n Venizelos, amiralul Cunduriotis şi generalul Danglis ; concomitent>
printr-o telegramă adresată tuturor miniştrilor afacerilor străine, fă
ce:.au cunoscut că orice legătură cu regele Constantin fusese ruptă şi că
eţa imposibil de a-l mai recunoaşte ca rege al elenilor 112, Grecia se
dlvizase astfel in două tabere, fiind la un pat; de războiul civil. Cum
tr:upele aliate de la Salonic nu puteau tolera existenţa în spatele lor a
ul).ei Grecii pradă dezordinilor au trecut la blocarea Greciei regaliste
şi în cele din urmă Venizelos, cu ajutorul trupelor Antantei, şi-a .făcut
intrarea în Atena şi a pus din nou mina pe putere ua.
Regele a părăsit Grecia fără a abdica şi coroana a fost preluată
d� al doilea fiu al său, Alexandru, la 1 2 iunie 1 9 1 7 . Venizelos a insti
tujt un regim de dictatură personală. La 30 iunie Grecia a rupt rapor
turile diplomatice cu Puterile Centrale şi s-a alăturat Puterilor Aliate
şi. Asociate. Poporul elen, ca şi alte popoare mici din zona balcanică
dunăreană care urmăreau îndeplinirea aceluiaşi ideal, n-a vrut să aş
tepte pasiv rezultatul luptelor, ci, aşa cum procedase şi în anii
i 91 2-19f3, s-a aruncat în vîltoarea luptelor de pe frontul din Balcani
P.entru a-şi cîştiga prin eforturi proprii dreptul la independenţă şi uni
tâ'ţe naţională. La data intrării în război, în afara statului naţional grec
se aflau o serie de teritorii locuite în mare majoritate de greci, care
sl,l.portau încă dominaţia otomană şi italiană, printre acestea, Tracia
oc:.cidentală şi un şir de insule din Marea Egee, inclusiv Dodecanezul şi
Rodosul. De menţionat faptul că un număr important de greci trăiau
răspindiţi în alte teritorii ce aparţinuseră sau aparţineau Imperiului
otoman, fără însă a depăşi numărul populaţiei autohtone. Revendicar�a
act!stor teritorii de către guvernul grec şi încercarea nereuşită de a le
OGUpa pe calea războiului purtat cu Turcia în anii 1919-1922 însemna
d� fapt realizarea programului „Marii idei" , care aşa cum am văzut ar
fi adus Grecia într-o stare de conflicte permanente cu vecinii ei bal
cqpici. Odată cu declanşarea ostilităţilor greco-turce caracterul războiu
lu.i purtat de Grecia s-a schimbat, el transformîndu-se într-un război
de cucerire a unor teritorii străine.
Grecia s-a alăturat Puterilor Aliate şi Asociat-e fără nici un anga
jament scris din partea acestora în ce priveşte realizarea aspiraţiilor
sale naţionale. Discursul pronunţat de Lloyd George, la 25 decembrie
u o „T
he Literary Digest" , nr. 1/9 sept. 1916, vol. III, p. 596-597.
1 1 1 N ota miniştrilor francez şi englez · adresată lui Zaimis, premierul grec, la
2 sept. 1916, in A. F. Frangulis, op. cit., p. 385.
m Cinq ans d'histoire grecque, p. 130. Vezi şi A. F. Frangulls, op. cit.,
p. 432-521.
1 13 "'.'ezi S. Cosmin, L'Entente et la Grece pendant le Grande Guerre, vol.
I---11, Paris, 1926 ; G. Leon, Greece and the Great Powers 1914-1917, London, 1974.
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1 9 1 7, în Camera Comunelor nu conţinea nici o aluzie la revendicările
grecilor, fapt ce a stîrnit o vie nemulţumire în opinia publică din
ţară ur.. Cu toate acestea poporul grec a făcut sacrificii însemnate în
lupta pentru independenţă şi unitate naţională. Eroismul grecilor s-a
manifestat cu prilejul marii ofensive balcanice din 15 septembrie 1 9 1 8
împotriva armatelor bulgare ş i germane, ofensivă c e s-a soldat c u scoa
terea din luptă a Bulgariei şi semnarea armistiţiului, la 29 septembrie
acelaşi an . Prăbuşirea frontului bulgar a atras după sine capitularea
Turciei care la 30 octombrie a semnat Convenţia de armistiţiu în por
tul Mudros . Cîteva zile după scoaterea din luptă a Bulgariei şi Turciei,
Puterile Centrale depuneau armele şi astfel războiul a luat sfîrşit.
Ca şi alte p9poare din ţările mici, poporul elen aştepta cu legi
timă nerăbdare ca la Conferinţa de Pace de la Paris să-i fie recunoscut
dreptul la unitate naţională, în numele sacrificiilor materiale şi umane
pe care le făcuse în război şi în numele principiilor proclamate în re
petate rînduri de marile puteri ale Antantei privind autodeterminarea
popoarelor şi dreptul lor la unitate naţională şi statală. Constatînd şfir
şitul marilor imperii, inclusiv al Imperiului otoman, Conferinţa de Pace
urma să fixeze noile frontiere ale Greciei în conformitate cu aspira
ţiile naţionale ale poporului elen. Misiunea n-a fost deloc uşoară nici
pentru delegaţia Greciei, venită în acest scop la Conferinţă, nici din
partea celor care şi-au asumat rolul de a delibera în cadrul acesteict.
Considerată ca „aliat tardiv" Grecia a fost plasată de marile puteri în
grupul ţărilor mici cu interese limitate, urmînd ca aceste interese să
fie hotărîte de „Consiliul celor 4" sau „Consiliul miniştrilor de externe"
în care intrau reprezentanţi ai marilor puteri. Prin urmare, delegaţia
eienă, condusă de Venizelos, ca şi delegaţiile celorlalte ţări mici, a {ost
invitată să-şi expună punctul de vedere în cîteva rînduri fără ca obiec
ţiile sale la cele hotărîte dej a să fie luate în considerare. Chiar la în
tîlnirea secretă din 1 2 ianuarie 1 9 1 9 a Consiliului Suprem la care au
participat reprezentanţii Angliei, Franţei, S.U.A. şi Italiei premierul
englez Lloyd George şi ministrul său de externe Balfour au propus, şi
Consiliul a fost de acord, ca „naţiunile mici să fie numai consultate cind
interesele lor erau în joc" 115. Observaţia făcută de către ministrul de
externe al Statelor Unite potrivit căreia o astfel de procedură însetnna
o reeditare a Congresului de la Viena din 1 8 1 5 n-a fost de natură să
clintească din hotărîrea lor pe ceilalţi participanţi.
In faţa politicii de discriminare practicată de marile puteri .atît
în perioada preliminariilor păcii cît şi la Conferinţa de la Paris, .s-a
ivit necesitatea unei colaborări şi solidarizări mai active decit în tr�cut
între Grecia şi celelalte state mici aliate din centrul şi răsăritul Eµro
pei. La 27 noiembrie 1 9 1 8, România, Grecia şi Serbia îşi reafirmau ;po
ziţia comună la Conferinţa ce urma să-şi înceapă l ucrările, arătînd :
„Exarninînd cu atenţie situaţia actuală, am ajuns din nou la conclµzia
că Grecia, România şi Serbia trebuie să trăiască într-o strînsă Wl,ire,
nu numai spre binele lor, dar şi în interesul general" HG. Se contuFa
j

______
_

u� A. F. Fra n gulis op. cit., vol. II, p. 10.
it.5 Biblioteca Congresului S.U.A., Secţia manuscrise, fond. W. Wilson , mkro
,

film, rola nr. 448 (procesul verbal al întilnirii secrete a Consiliului SUpre.i:n de
război din 12 ian. 1919).
118 M.A.E. Paris, Arhivele diplomatice, seria : Europa 1918-1919, fond.
România, vol. 31,· f. ·265. Nota: adresată de PaSiC şi Romanos ministrului de externe
al Franţei, 27 nov. 1918. Vezi şi Dr. Thomas Garrigue Masaryk, 1'he Making r>! a
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limpede ideea unei alianţe politice ce va sta la baza Micii Înţelegeri ş i
a Pactului Balcanic de mai tîrziu. De asemenea, Grecia s-a alăturat
protestului exprimat de delegaţia României la Conferinţa de Pace faţă
de . tendinţa marilor puteri şi a marilor trusturi internaţionale de a se
amesteca în treburile interne ale statelor mici încercînd să le domine
din', punct de vedere economic şi politic 117 .
La Conferinţa de Pace marile puteri au fost puse în faţa unui
program de revendicări teritoriale prezentat de delegaţia elenă, a cărui
d�.uţie a dus la accentuarea contradicţiilor dej a existente dintre ele,
ma,i ales dintre Anglia şi Franţa. O parte a revendicărilor teritoriale
gr�ti formulate în acest program nu erau legitime, ele venind în con
traQ.icţie cu principiul autodeterminării popoarelor pe baza criteriilor
de ordin etnic şi lingvistic, unanim acceptate de Conferinţă. Dac.ă pro
blemele Traciei occidentale şi Macedoniei erau rezolvate relativ uşor
pri.ii tratatul de la Neuilly (27 noiembrie 1 919), Bulgaria fiind obligată
să abandoneze coasta Mării Egee pină la rîul Evros (Mariţa) care a fost
cedată Greciei, celelalte revendicări s-au lovit de împotrivirea Italiei sau
de rivalitatea anglo-franceză.
Al doisprezecelea punct din principiile wilsoniene se referea la
viitqrul Imperiului otoman a cărui prăbuşire era inevitabilă. El pre
vedea crearea unui stat suveran turc în acele părţi din imperiu unde
elevientul turc era predominant, urmînd ca celorlalte naţionalităfi ce
vor fi cuprinse în mod inevitabil în graniţele noului stat turc „să li se
garanteze o securitate indubitabilă a existenţei lora, asigurîndu-li-se toate
condiţiile necesare dezvoltării. Frangulis consideră această idee „absolut
conformă cu principiile echităţii" , în timp ce Venizelos nu a îmbrăţi 
şat-o 11s . Venizelos revendica la Conferinţa de Pace, nordul Epirului
şi întreaga Tracie orientală unde majoritatea populaţiei o formau turcii.
în ce priveşte Constantinopolul, guvernul grec propunea ca în ipoteza
în care Conferinţa ar decide să nu revină Greciei, să se formeze aici
un stat internaţional, sub protecţia Societăţii Naţiunilor destinat să ga
ranteze libertatea Strîmtorilor 119. In Asia Mică, planurile greceşti ur
măreau crearea în partea de răsărit a unui s tat armean „încredinţat
unei mari puteri ca mandatară a Societăţii Naţiunilor" , căruia s-ar fi
putut alipi şi vilaetele din Asia Mică locuite de greci. Partea occiden
tală a Asiei Mici cu portul Smirna urma, potrivit memoriului lui Veni
zelos, să fie încorporată la Grecia 120. In ce priveşte in3ulele din Marea
Egee guvernul elen şi-a exprimat convingerea că Italia va retroceda
Greciei insulele Rodos şi Dodecanez, condiţie indispensabilă pentru sta
bilirea între cele două popoare vecine a unor relaţii de prietenie şi
colaborare.
·

1

-------

State. Memoirs and Observations, New York, 1927. p. 364-365 ; Gh. Brătianu,
Acilu.nea politică şi militară a României în 1 9 1 9, ed. a H-a, Cartea Românească,
Bucureşti, 1940, p. 73-75.
1 1 7 Vezi
dezbaterile şedinţelor plenare ale Conferinţei de Pace de la Paris
din 29 şi 31 mai 1919 in legătură cu clauza minorităţilor din Tratatul cu Austria
.

(A. I. C., fond. Casa regală, dos. nr. 107, 191 9 ; Arh . M. A. E., fond. Conferinţa
de Pace de la Paris ; vezi şi Mircea Djuvara, TrabuLe oare să semnăm tractatul
cu Austria ?, Imprimeriile „Independenţa" , Bucureşti, 1919, p. 23-24).
ua
A. F. Frangulis, op. cit., p. 20.
119

Memoriul lui Venizelos prezentat Conferinţei de Pace din Paris, p. 9.
I bidem, p. 22-23. Vezi şi Asprea, Histoire politique de la Grece Mn
temporaine, vol. I I , Athena, 1923.
lN
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Făcînd aceste propuneri, Venizelos conta pe rivalitatea asupra
Strîmtorilor dintre Anglia şi Rusia şi spera să fie susţinut de Marea
Britanie. ln acelaşi timp, într-un memoriu adresat lui Lloyd George
la 27 octombrie 1 9 1 9 premierul grec arăta că anumite cercuri financiare
franceze, în frunte cu Millerand, se opuneau realizării planurilor gre
ceşti 12 1. Acest memoriu era adresat premierului englez într-un moment
cînd dej a rezistenţa turcilor conduşi de Kemal Atatiirk prinsese contu
ruri şi opţiunile Angliei şi Franţei în conflictul ce se anunţa fuseseră
fixate. Revendicările Greciei în Asia Mică prejudiciau suveranitatea na
ţională a statului turc. O viguroasă opoziţie faţă de planurile greceşti
în Asia Mică a venit din partea Italiei, interesată. la rîndul ei, in ocu
parea unor puncte strategice în această zonă. Tratatul de la Sevres
semnat la 1 0 august 1 920 între puterile învingătoare şi Turcia dădea
Greciei insulele Imbros şi Tenedos, confirma suveranitatea grecească
asupra celorlalte insule din Marea Egee ocupate după războiul balcanic
din 1 91 3 şi-i încredinţa administrarea regiunii din Asia Mică cuprinsă
între Smirna şi Scala Nova, teritoriu pe care Grecia urma să-l anexeze
numai după cinci ani pe cale plebiscitară. Turcia ceda Italiei dreptu
rile sale asupra Dodecanezului. In ce priveşte insula Cipru, Tratatul
de la Sevres confirma anexarea sa de către Anglia. Prin Tratatul
de la Versailles din 28 iunie 1 9 1 9 Anglia îşi atribuia administrarea
aproape exclusivă a Constantinopolului, deşi în tratat se vorbea de o
ocupaţie interaliată.
După semnarea Tratatului de la Sevres, armatele greceşti, spriji
nite de armatele engleze, şi-au reluat ofensiva în Asia Mică începută
deja în mai 1 9 1 9 prin ocuparea Smirnei 122. Războiul de cucerire dus
de armatele greceşti în Asia Mică a stîrnit indignarea generală a po
porului turc şi în acelaşi timp a creat vii nemulţumiri şi în rîndul unei
părţi însemnate a poporului elen. Obosit de neîntreruptele războaie
purtate după 1 9 1 2 , poporul grec, ataşat ideii de reconstrucţie a ţării, se
pronunţa prin plebiscitul din decembrie 1 920 pentru readucerea regelui
Constantin pe tronul Greciei. In ciuda programului său pacifist dinain
tea plebiscitului, regele şi noul guvern grec, condus de Gunaris, au
hotărît să continue războiul împotriva Turciei. Intîmpinînd o rezistenţă
dîrză din partea armatelor turceşti, ofensiva greacă este stopată pe
malul rîului Sakarya. Contraofensiva armatei turceşti s-a soldat cu
eliberarea Smirnei şi cu completa abandonare a Asiei Mici de către
.armatele greceşti. Intervenţia Franţei a determinat cele două ţări să
semneze armistiţiul la MudanY._a (1 1 octombrie 1 922). Venizeliştii au
profitat de situaţia critică din ţară şi pentru a doua oară regele Con
stantin a fost nevoit să părăsească ţara 123,
Intre timp armatele turceşti conduse de Kemal Atatiirk şi de ge
neralul Ismet Paşa îşi continuau ofensiva în direcţia Constantinopo
lului şi a Strîmtorilor, apărate numai de trupe engleze 124. lncercarea
121 Memoriul secret adresat lui Lloyd George de către E. Venizelos, Londra,
27 oct. 1919, în Frangulis, op. cit„ p. 28-32.
00 Tratatul
de la sevres nu fusese ratificat de nici una dintre putel'ile
semnatare căci acest pas depindea de victoria Greciei asupra insurecţiei kemaliste,
declanşate contra aplicării tratatului.
123 Vezi R. Ristelhueber, op. cit., p. 27&-277.
l:M Printr-o înţelegere intre Franţa şi Turcia kemalistă, trupele franceze au
fost retrase din zona Strîmtorilor, Franţa fiind acuzată de Anglia de a fi aban
donat cauza comună.
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guvernului englez de a determina Franţa şi celelalte ţări aliate, inclusiv
România, de a organiza o acţiune militară comună împotriva Turciei
n-a fost încununată de succes 125, fapt ce a dus la căderea g uvernului
condus de Lloyd George. Anglia şi-a dat acordul ca diferendul . greco
turc şi problema Strlmtorilor şi a Constantinopolului să fie reglemen
tate în cadrul Conferinţei de la Lausanne (noiembrie 1 922-iulie 1 9 2 3).
In cadrul acestei conferinţe, Tratatul de la sevres era anulat şi prin
noul tratat Grecia abandona definitiv Asia Mică. Insulele Tenedos şi
lmbros din Marea Egee erau retrocedate Turciei. Conform articolului 1 3 din
tratat, insulele Lemnos, Samotrace, Mitilene, Chio, Samos şi Nikaria au
fost cedate Greciei, cu interdicţia de a construi fortificaţii sau baze na
vale pe ultimele patru dintre ele.. Turcia renunţa în favoarea Italiei la
insulele Dodecanez, Rodos, Calachis, Cos, Castellorizo ; tratatul statua
anexarea Ciprului de către Anglia. Grecia era obligată să plătească re
paraţii pentru pagubele cauzate în Anatolia in timpul agresiunii 126. Fron
tiera dintre Grecia şi Turcia era fixată pe rîul Evros. Nordul Epirului era
încorporat statului albanez. In afară de reglementările teritoriale, pentru
poporul grec Tratatul de la Lausanne avea şi o altă semnificaţie. El
constituia epilogul unui secol de istorie grecească, marcată de eforturile
naţiunii elene pentru a-şi cuceri libertatea şi unitatea naţională, pentru
a-şi asigura locul său ca entitate bine definită în concertul celorlalte na
ţiuni. Un secol de istorie în care perioadele de progres şi eroism revolu
ţionar au alternat cu perioade cînd, W'mare a politicii promovată de
clasele conducătoare, forţele naţiunii elene s-au consumat în lupte sterile,
exploatate şi agravate prin amestecul direct al marilor puteri rivale în
viaţa politică a ţării. Politica megalomană a cercW'ilor politice gre
ceşti a adus prejudicii poporului elen, făcîndu-i dificilă realizarea dezi
deratelor sale naţionale. Conducătorii Greciei moderne n-au putut în
ţelege că măreţia unei naţiuni nu se măsoară prin întinderea teritoriului,
nici prin numărul locuitorilor, ci prin respectul proferat pentru ideile
de libertate şi justiţie.

125 La începutul lunii octombrie 1922 Venizelos, prin intermediul ministru
lui României la Londra, Nicolae Titulescu, a făcut apel la guvernul român să
participe la acţiunea militară din zona Strimtorilor proiectată de guvernul de la
Londra. România n-a dat curs cererilor engleze şi greceşti pentru a nu-şi inrăutăti
relaţiile cu Turcia. La conferinţa de la Lausanne delegaţia României, condusă de
I. G. Duca, a sprijinit ferm propunerea engleză care prevedea demilitarizarea
Strîmtorilor şi libertatea de navigaţie sub control internaţional. Propunerea de
închidere a Strîmtorilor susţinută de Turcia şi Rusia sovietică a fost respinsă
(vezi : Arh. D.C.S., fond. St. George, paclM!t C. CCLXVIII, dos. nr. 15. Telegrama
nr. 81/P, 16 iun. 1922 ; vezi şi Nicolae Titulescu. Documente diplomatice, Editura
politică, Bucureşti, 1967 ; p. 19-20. Ali Fuad, La question des Detroits. Ses orlgines,
son evo1ution, sa solution â la Conference de La1Lsanne, Paris, 1928, p, 152-163.
126 Vezi A. F. Frangulis, op. cit., p. 587.
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Teritoriul pe care a luat fiinţă în 1 9 1 8 regatul sirbo-croato-sloven Iugoslavia -, stat unitar independent şi suveran al slavilor de sud, este
situat într-o zonă geografică ce a constituit întotdeauna puntea de legă
tură între Occidentul european şi Orientul Apropiat, între regiunea me
diteraneană şi Europa centrală şi danubiană. Civilizaţia înfloritoare din
perioada anterioară secolelor VI-VII s-a dezvoltat în forme specifice.
odată cu aşezarea masivă în această zonă a slavilor de sud care pătrund
pfoă la Marea Adriatică şi Marea Egee. Timp de opt sute de ani, statele
feudale ale slavilor de sud se impun în Europa balcanică şi danubiană
ca factori politici de primă importanţă. Dezvoltarea economiei, comer
ţului, culturii, raporturile pe care le întreţin cu statele vecine, precum ş i
c u ţinuturi îndepărtateJ integrează civilizaţia slavilor de sud în schimbul
de valori materiale şi spirituale în Europa, Asia Mică, Orientul Apropiat.
Acest popor constituie un element de stabilitate şi pace în Balcani
zb.nă vizată în planurile de cuceriri ale unor imperii şi regate vecine.
După ridicarea, în secolul al VII-lea, a uniunii slovene conduse de
cneazul Samo, din secolul al !X-lea, croaţii sub domnia regelui Tomislav
şi sîrbii sub domnia cneazului Vlastimir ating un nivel înalt de dezvol
tare. In 1 102 Croaţia cade sub dominaţia regatului ungar, păstrindu-şi
în perioada următoare o largă autonomie ; dealtfel, după această dată.
Ungaria se va numi „regatul ungaro-croat" . Serbia însă, consolidîndu-şi
independenţa în luptele cu Imperiul bizantin la sfîrşitul secolului al
XII-lea, cunoaşte în următoarele două secole o dezvoltare rapidă, ajun
gînd la apogeul puterii sale în secolul al XIV-lea sub domnia lui Ştefan
Duşan, cînd devine unul din cele mai puternice state din sud-estul Euro
pei. Puterea politică a slavilor de sud se afirmă în secolul XII-XIV şi
prin ridicarea statului bosniac .
Pătrunderea turcilor în Peninsula Balcanică, dezlănţuirea atacurilor
împotriva statelor feudale ale slavilor de sud au dat o puternică lovitură
civilizaţiei materiale şi spirituale a acestora, au intîrziat pentru o lungă
p erioadă de timp dezvoltarea lor firească. Timp de mai bine de nouăzeci
de ani, cu toată disproporţia numerică, sîrbii au luptat împotriva inva
ziilor otomane ce se succedau neîntrerupt, apărîndu-şi libertatea. Este
pe'rioada cînd colaborarea de arme între 3irbi şi români s-a manifestat
°
în lupta împotriva aceluiaşi pericol, în apărarea aceloraşi interese : în
1437, românii conduşi de Iancu de Hunedoara au un rol hotări tor în
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apararea Belgradului, iar în 1456, acelaşi voievod şi-a adus contribuţia
la înfringerea oştilor otomane.
Instalarea in cele din urmă a dominaţiei Imperiului otoman asupra
Serbiei şi transformarea ei în paşalîc, asupra Muntenegrului, Bosniei.
Herţe10vinei in a doua jumătate a secolului al XV-lea, instalarea domina
tie,i Austriei asupra Sloveniei în secolul at XIlI-lea şi asupra Croaţiei în
prima jumătate a secolului al XVI-lea a însemnat pentru iugoslavi ex
ploatare cruntă, jefuirea bogăţiilor naţionale, asuprire, lipsă de libertăţi 1 •
ln condiţiile influenţei schimbului de mărfuri care devine din CP.
în ce mai activ pe măsura dezvoltării vieţii economice şi culturale în
toată Europa, raporturile comerciale cu vecinii se amplifică. Prezenţi
încă din secolul al XII-lea, pe baza unor largi privilegii, în comerţul ce
se fAcea în ţările balcanice, negustori sîrbi ca Liubisa Ivanovic, Bogdan
Vla.Şj.evic, Racaţ Boghisic, fraţii Iurcovic, Marinco Iurghievic şi mulţi
alţH din îndepărtatul Dubrovnic - „perla Adriaticii" - se îndeletnicesc
în secolul al XV-lea cu comerţul în Ţara Românească la Tîrgovi�te, Brăila,
în 'Fransilvania la Braşov 2. ln 1 5 1 7-1 5 1 8 , Neagoe Basarab în treţine,
prm Dubrovnic, legături cu Veneţia 3 . In secolul al XVI-lea, pe vremea
lui Petru Cercel şi Petru Şchiopul, Principatele române aveau largi relaţii
cozuerciale cu negustorii din Dubrovnic, iar în cadrul propice de la Timi
şoara, colonia ragusană cunoaşte o mare prm:peritate, îşi dezvoltă legă
turile bancare, financiare şi de comerţ cu Sofia, Durostor şi alte centre 4 •
Dezvoltarea comerţului mediteranean, traficul economic cu Ungaria
meridională şi Eurepa centrală, comerţul pe Dunăre către est şi către .
vest, criza internă a Imperiului otoman determină dezvoltarea burghe
ziei, în special a negustorilor şi meşteşugarilor. Negustorii sirbi circulă
pe rute lungi, de la Dubrovnic la Budapesta, Iaşi, Galaţi, Bucureşti, de
la Trieste la Salonic. în secolul al XVIII-lea, ri valităţile crescînde intre ·
]
Turcia, Austria, Rusia, ultimele două în plină expansiune, se ciocnesc
puternic în zona balcanică şi dunăreană. In aceste condiţii, Imperiul oto
man, în faţa dificultăţilor oolitice, economice şi militare crescinde, reu
şeşte să-şi menţină suveranitatea asupra Serbiei şi M:untenegrului acor- '
1
dindu-le autonomie internă la sfîrşitul acestui secol.
*

Transformările ce au loc în Balcani în secolul al XVIII-lea ca efect
al dezvoltării economice şi sociale se manifestă în rena-,terea naţională a
popoarelor, în avintul luptelor de eliberare naţională, politică, socială.
Revoluţia burgheză din Franţa cu ideile sale înnoitoare, documen t'?le
sale programatice - Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului ,
Constituţia etc. - au o puternică influenţă asupra ideologiei b urgheziei
sîrbe 5 • Noile idei se grefează pe vechile tradiţii ale istoriei iugoslavilor ;
1 Vezi Charles Yelavich and Barbara Yelavich, The Balkans, Prentice H.all,
Englewood Cliffs, New Jersey, 1965, p. 3 1 -33 ; vezi şi Louis Andre, L e s Etats
_
Chrettens
des Bal ka ns depuis 1815, Paris, Feli x Alcan, 1 918, p. 1 2 1- 1 25 ; vezi Di
mitrije Djordjevic, Revolutions nationales des peuples balkaniques, 1804-1914,
Beograd, 1965, p. 13.
-- - 2 Nicolae Iorga, Istoria comerţului rcmânesc, voi. l , B u cu re � t i , „Tiparul
românesc", 1925, p. 129.
3 Ibidem,
p. 130.
4 Ibidem, p. 206-207.
5 Vezi M. Kotic , Nekoliko id ej ni k odra z a francuske revolucije u na�>!m
dru�tvu krajem XVIII i pocetkom XIX veka, in „Zbornik Matice srpske", serija
drust. nauka, 3/1952, p. 1-16.
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)O se preconizează, în diferite formule, un ! ,imperiu sîrb " , a cărui cauză

este pledată în cancelariile de la Paris, Viena, Petersburg, de reprezen
tanţi ai burgheziei ca Sava Tekelija, Ştefan Jovanovic, Arsenije Ga
govic, Ştefan Stratimirovic 6• In acelaşi timp, acţiunile de protest ale
maselor populare oprimate se exprimă cu amploare crescîndă în mişcarea
haiducilor, în organizarea strîngerii de arme, crearea de societăţi şi
·comitete revoluţionare. Negustorii înlesnesc cumpărarea de arme şi muni" ţii din Austria, Ungaria şi . alte ţări. Viitorul conducător al insurecţiei
;Sîrbe din 1 804, Karadjeordj e Petrovic, a trecut de mai multe ori, 'in
.acest scop, la Zemun 7•
}'
Izbucnirea mişcăTii insurecţionale sîrbe la 2/14 februarie 1 804, fenomen obiectiv determinat de transformările socio-politice petrecute în
regiunile locuite de iugoslavi, a fost grăbită de intensificarea terorii exer
citată de ocupanţii otomani în paşalîcul Belgradului. Extinderea rapidă
a răscoalei în întreg paşalîcul, creşterea numărului celor ce veneau sub
steagul lui Karadj eordj e a mărit forţa insurecţiei care şi-a întărit, după
victoriile strălucite din 1 804 şi 1 805, caracterul de război îm potriva Im
periului otoman. Ref_uzînd să participe, alături de Turcia, la războiul
acesteia cu Rusia - act cu profunde rezonanţe politice - insurgenţii au
1 precizat scopurile propriului lor program de luptă : eliberarea şi indepen

denţa Serbiei.

Comunitatea de interese şi idealuri, tradiţia aceleiaşi istorii au
făcut din revoluţia izbucnită în Serbia cauza tuturor iugoslavilor aflaţii
sub stăpînire otomană sau austriacă. Mii de voluntari veniţi din diferite
regiuni s-au înscris în armata lui Karadjeordj e, au fost făcute donaţii
importante în bani, arme, alimente pentru susţinerea luptei. In Bosnia,
Herţegovina, Muntenegru, Croaţia, Slovenia, mişcarea revoluţionară, legă
turile strînse cu revoluţia din Serbia, contactele permanente între insur
,genţi au realizat astfel de raporturi intre toţi iugoslavii incit eliberarea
şi unificarea naţională erau obiective generale şi i mperative ale politicii
şi activităţii revoluţionare. In acelaşi timp, revoluţia izbucnită in Serbia
:.. în 1 804 şi generalizată în regiunile locuite de iugoslavi a devenit şi o
·cauză a tuturor popoarelor asuprite din Balcani. Mişcarea generală de
eliberare în această zonă creşte în intensitate şi, în acelaşi timp, soli dari
tatea cu cauza iugoslavilor se manifestă concret prin sprijin politic, di plo
matic, militar, material ; bulgari, greci, albanezi iau parte direct la acţiu
nile revoluţiei iugoslave s . Ca şi în trecutul îndepărtat, lupta de eliberare
:a sîrbilor s-a bucurat de simpatia şi sprij inul românilor. „Chiar din
momentul izbucnirii primei revoluţii sirbe împotriva opresiunii otomane
arată istoricul iugoslav P.P. Sokolovic - compatrioţii noştri au contat pe
-concursul românilor" 9. Aşteptată „cu nerăbdare" la Bucureşti în februa
rie 1 807 - relata într-un raport datat 4 februarie consulul general en
glez în capitala valahă - o misiune de deputaţi sîrbi stabilea, prin
int>ermediul principelui domnitor din Ţara Românească, Constantin Ipsi
lanti, legături de colaborare militară şi politică cu Rusia 10. Mediind intre
o

p.

D. Djordjevic, op. cit., p.

7 Vezi M. Dordevic,

51-53.

19.

Politicka istorija Srbije XIX i XX veka, Beograd,

1956,

B H. Batowski, Le mouvement pan-balkanique et Ies di.fferents aspects dd&
relations interbalkaniques dans le passe, în „R.1.E.B.", t. II, nr. 6/1938, p. 328-329.
9 P. P. Sokolovitch, Les rapports serbo-roumains, Passe-present-avenir, !.n

„ R .S . P.", troisieme serie, an. XXXII, tome XXXVII,
to

Ibidem.
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iun.

1917,

p.

375.

iugoslavi, Rusia şi Poartă, domnitorul Ţării Româneşti a dat un substan
ţial sprij in revoluţiei sîrbe şi totodată mişcării de emancipare a popoare�
lor balcanice 11 .
In 1 808, la Iaşi, reprezentanţii insurgenţilor sîrbi expun comanda
mentului rus dorinţa poporului de a continua lupta pînă la obţinerea
independenţei complete de sub dominaţia otomană şi austriacă şi de a
reconstitui vechiul stat sîrb.
Ridicarea la arme a poporului sîrb pentru libertate, independenţă,
unitate s-a produs în condiţiile în care contradicţiile dintre imperiile
otoman, rus, austriac, luau forme tot mai ascuţite ; în acest context,
Imperiul napoleonian, pe de o parte, Imperiul britanic, pe de altă parte,
urmăreau propriile lor interese legate de dominaţia sau influenţa în 1
Europa dunăreană şi balcanică, în Imperiul otoman, Strîmtori, Marea
Neagră şi Mediterana. Toate acestea s-au repercutat asupra situaţiei inter
naţionale a ţărilor mai mici şi mai slabe din regiunile amintite, asupra
statutului lor politic şi teritorial. Pioni în jocul intereselor marilor impe
rii, ele deveneau piese de schimb pentru concilierea unor contradicţii,
satisfacerea unor interese şi veleităţi. Dacă ţări cu statut autonom recu
noscut, ca Ţara Românească şi Moldova, erau „trecute" prin înţelegeri
secrete între împăraţi în posesiunea unui imperiu sau altul 12, Serbia era '
judecată ca avanpost al politicii ţariste în Balcani, pion important în ac- l
ţiunea de destrămare a puterii otomane. Folosind în acest sens ridicarea
la luptă a sîrbilor, ţarul Alexandru I semnează cu Karadjeordje tratatul
de la Negotin prin care obţine, odată cu suzeranitatea asupra Serbiei, 111
libertatea de a se amesteca în organizarea internă a ţării, de a stabili
garnizoane în diferite oraşe etc. 13 . Confruntarea militară între cele două
imperii pentru dominaţie şi influenţă la Dunăre şi în Balcani se desfă
şoară pe teritorii vaste aparţ_inînd românilor, sîrbilor, bulgarilor. In
1 8 1 0-1 81 1 , complicaţiile ivite în raporturile dintre Austria-Rus.ia-Turcia
se reflectă în „moderarea" pretenţiilor ţarului faţă de înalta Poartă. In
cefia ce priveşte Serbia, Petersburg-ul se mărginea să ceară 'farigradului ;
doar „amnistie şi un tratament omenesc" 14. In faţa perspectivei războiu
lui cu Napoleon, Alexandru I încheie la Bucureşti tratatul de pace cu�
sultanul. Prevederile privind obligaţia pentru sîrbi de a depune armele
în schimbul recunoaşterii de către Poartă a autonomiei administrative
(art. 8) 15 au dat o serioasă lovitură luptei de eliberare a slavilor de sud,
luptă ce cuprinsese mari mase de oameni şi devenise, de-a lungul ani-

r

11 Vezi P. P. Panaitescu,

rus, 1806-1810. Bucureşti, 1933.

Corespondenţa lui Constantin Ypsilanti cu guvernul

12 Convenţia secretă franco-rusă încheiată la Erfurt la 30 sept./12 oct. 18-08,
în care se preciza dreptul ţarului de a extinde hotarele imperiului său pină -la
Dunăre, anexind Moldova şi Valahia - art. 5, 8, 10 (Ghenadie Petrescu, Dimitrie
A. Sturdza, Dimitrie C . Sturdza, Acte şi documente relative la istoria Renascerei
României, vol . I, Bucureşti, 1888, p. 927-928).
13 Vezi şi Arh. St. Buc., microfilm Anglia, P.R.O.F.0., Turkey, dos. nr. 78/68,
f. 243-243 v., raportul ambasadorului Angliei la Poartă, Robert Adair, către minis
trul de externe, Wellesley, în care se analizează modul în care Rusia încerca să
�onstringă Poarta otomană la o serie de concesii în favoarea ei în Balcani.
14 Ibidem, dos. nr. 78/74, f. 226-229, raportul din 18 nov. 1811 al ministrului
Angliei la Poartă, Stratford Canning, către ministrul de externe, Welleslcy ; ibidem,
f. 284-286, raportul din 15 dec. 1811 al lui S. Canning către Wellesley privind
tratat� vele de pace ruso-turce de la Rusciuc ; ibidem, dos. nr. 78/77, f. 20-22, rapor
tul dm 6 febr. 1812 al lui S. Canning către We'M.esley privind impasul tratativelor
de pace ruso-turce.
t5 G. Petrescu, D. A. Sturda, D. C. Sturdza, .4cte şi documente, voi. I, p. 298.
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lor, cauza întregului popor. Hotăririle marilor puteri cu privire la soarta
Serbiei, înscrise în tratatul de la Bucureşt�„ nu au fost recunoscute ca
valabile de răsculaţi care, în condiţii deosebit de grele, au continuat
lupta pentru libertatea patriei. ln netă superioritate, forţa militară oto
mană susţinută de trei armate ce înaintau dinspre Bosnia, Nis şi Vidin,
a înfrînt rezistenţa eroică a forţelor insurecţionale şi a intrat în Belgrad
în octombrie 1813. După zece ani de eforturi, de luptă, de privaţiuni,
Serbia era din nou cucerită ; conducătorul luptei iugoslave, Karadjeordje,
a rămas în conştiinţa poporului său ca erou naţional, simbol al rezisten
ţei şi luptei pentru libertate şi unitate 1s.
Intoarcerea stăpinirii otomane in Serbia însoţită de un val ele
persecuţii şi atrocităţi, nu a mai putut însă restabili vechea ordine de
lucruri aici ; cei zece ani de lupte revoluţionare aduseseră schimbări
importante pe plan intern, în organizarea economică, socială, politică,
culturală, schimbări care au compromis definitiv sistemul feudal otoman.
Adunările naţionale acţionau ca organe legislative, „Consiliul administra
tiv" *, creat în 1805, avea rolul de guvern, cu toate atributele acestui
organism. Un progres evident s-a realizat în domeniul instrucţiei publice
·
naţionale : s-a dezvoltat reţeaua de şcoli în mediul urban şi ·rural, s-au
pus bazele învăţărnîntului superior. Profundele schimbări sociale şi eco
nomice care au avut loc în perioada 1 804-1813, in plin război d� eli
berare, au constituit o etapă importantă în procesul emancipării naţio
nale a iugoslavilor. l n acest context, tentativa otomană de a repune în
vigoare sistemul anterior revoluţiei a fost întimpinată cu o rezistenţă
puternică din partea populaţiei, manifestată in diverse forme : h aiducie,
răscoale, emigrări în statele vecine etc. In 1 8 1 5, mişcarea de eliberare
a izbucnit din nou, cu vigoare, condusă de Milos Obrenovic, mobilizînd
pe un plan larg forţele interne. După strălucitele victorii asupra forţeior
otomane, la Rudnik, Palez şi C acak, teritoriul Serbiei a fost eliberat.
Recunoaşterea internaţională a acestei situaţii de fapt s-a făcut abia Îl1l
octombrie 1 826 prin actul separat relativ la Serbia din Convenţia ruso-turcă
, de la Akerman 1 7 : Poarta întăreşte hotărîrea luată prin tratatul de la.
' Bucureşti din 1 8 1 2 de a respecta autonomia Serbiei. Trei ani mai tîrziu�
în noul tratat de pace ruso-turc încheiat la Adrianopol, Poarta otomană
şi Imperiul rus recunoşteau statutul de autonomie a Serbiei (art. VI) 18�
In cadrul marilor transformări ce au loc în toată Europa în a!
doilea şi al treilea pătrar al secolului al XIX-iea, dar mai ales după 1848,.
burghezia iugoslavă, legată tot mai mult de comerţul european, de dez
voltarea economică, de necesitatea lărgirii legăturilor economice, politice,
culturale cu toate statele 19, este îngrădită în afirmarea sa de suzeranitateai
otomană, de dominaţia habsburgică, de ingerinţele marilor puteri, indi
ferent �n ce formă se produceau ele. Instituirea, prin tratatul de pace de
la Paris din martie 1856, a „garanţiei colective" a Mal'.'ilor Puteri asu_pr<t
. Serbiei, care continuă să rămînă sub suzeranitatea Imperiului otoman
•

------ -

16 Vezi D. Djordjevic, op. cit., p. 25-26 ; M. Vukicevii!, Karadjordje, vol. I-Ur
Beograd, 1907-1912 ; G. Yakchitch, L'Europe et la -:-essurection de la Serbie (18041 834), Paris, 1917.
• Praviteljstvujt1Sci Sovjet.
17 G. Petrescu,
D. A. Sturdza, D. C. Sturdza, Acte şi documfnte, vol. l,
p. 31�318.
1e I bidem, p. 318-325.
19 In această perioadă, legăturile româno-sîrbe. tot mai strînse, sînt ilustrate
şi de numirea, la Bucureşti, în martie 1836, a unui agent permanent al Serbiei.
(„R.D.R." I., 1859-1917, p. 135).
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(art. XXVIII şi XXIX) 20, menţinerea în continuare a stăpînirii habsbur
gice asupra altor provincii istorice iugoslave determină intensificarea
luptei poporului pentru independenţă şi unitatea statală. ln secolul afir
mării principiului naţionalităţilor, ridicarea iugoslavilor se încadra în
procesul general ce avea loc . în centrul şi sud-estul Europei de emanci
pare naţională şi constituire a statelor naţionale şi unitare.
In pofida politicii de asuprire naţională dusă de cele trei imperii
multinaţionale ce-şi disputau teritorii în această regiune şi trasau fron
tiere artificiale în zone locuite de aceeaşi naţiune, fragmentînd-o, rela
ţiile de colaborare, întrajutorare intre popoarele balcanice s-au dezvol
tat. In acest context, unirea principatelor române Moldova şi Ţara
Românească în 1 859 şi afirmarea României pe plan internaţional a consti
tuit un important element de sprijin şi de stimulare a luptei de eliberare
în Balcani. Referindu-se la acest eveniment care stirnise admiraţie şi
entuziasm în Iugoslavia, Iovan Ristic, cunoscută personalitate politică, îl
compara pe colonelul Al. I. Cuza cu „un vultur care s-a avîntat deasu
pra celor mai înalţi munţi, inlăturînd toate obstacolele din calea sa şi
înfruntînd toate pericolele" 2 1 . Consolidarea poziţiei internaţionale a
României a permis ulterior acordarea unui important sprijin politic ş i
diplomatic Serbiei, facilitarea transportării de arme către Serbia etc. 22. �
Prinţul domnitor al acestei ţări, Mihail Obrenovic, apreciind poziţia
României şi a lui Alex. Ioan Cuza, sublinia : „Comportarea sa a confirmat
relaţiile de prietenie dintre cele două popoare pe care atitea interese
comune le fac solidare unul faţă de celălalt 23. In contextul dezvoltării
colaborării pe multiple planuri între cele două ţări, în 1 863 s-au stabilit ··
agenţii diplomatice oficiale la Belgrad şi Bucureşti, conduse de Teodor •
Calimachi şi, respectiv, de C. Magazinovic 24 ; este de remarcat faptul
că acest act, realizat fără acordul prealabil şi avizul puterii suzerane , a
avut semnificaţia unei demonstraţii de independenţă din partea guyerne- -1
lor de la Bucureşti şi Belgrad. Colaborarea româno-sîrbă pe terenul
consolidării poziţiei internaţionale, a consultărilor în problemele acute
ale „chestiunii orientale" , îl îndemnau pe T. Calimachi să aprecieze, în
acelaşi an, într-o scrisoare către Cuza, că „relaţiile noastre cu Serbia sînt
din ce în ce mai intime. Trebuie să constat din nou şi să cer Alteţei Voas- .
tre Serenissime ca să dea cea mai mare importanţă acestor relaţii care ne)
'fac arbitrii în chestiunea Orientului. tn momentul de faţă, a atinge
problema Principatelor înseamnă să pui în discuţie dominaţia turcă pre
tutindeni în Europa" 25. In perioada următoare. contactele tot mai nume
roase, determinate de agravarea situaţiei în Balcani, de confruntările inte
reselor marilor puteri, duc la încheierea tratatului de alianţă româno-sîrb .)i
semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1868 26 ; se specifica în acest tratat
20 G. Petrescu, D. A. Sturdza. D. C. Sturdza, Acte şi documente, voi. n;
Bucureşti, 1889, p. 1 075-1 088.
n P. P. Sokolovitch, op. cit., p. 377.
2'l Vezi C.
C. Giurescu, Tranzitul armelor sîrbeşti prin România sub Cuza ;
Vodă (1862), în „R. S.", XI, Istorie, 1965.
23 „R.D.R.", I, p. 138.
24 I bidem,
p. 139-141 .
25 Ibidem,
p. 143.
26 N.
Ciachir, C. Buşe, Cu privire la tratatul de alianţă româno-sfrb. în
„R. A", IX, nr. 1/1966, p. 189-204, vezi şi C . Căzănişteanu, Ober den A bschluss

�ines rumănisch-serbisrhen Bundesvertrages im siebenten Jahrzehnten des 19. Jh.,
m „R.E.S. - E.E." , VIII, nr. 111970, p; 121-131 ; vezi si Dan Berindei
' De la Unirea
Principatelor la independenţa României, în „t.R.11 , p. i22.

79
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

că alianţa strînsă şi uniunea intimă este „garanţia cea mai sigură a pros
perităţii celor două ţări" , subliniindu-se „perfecta şi sincera înţelegere,
prietenie şi alianţă" n.
La această identitate de obiective politice, de idealuri naţionale se
referea şi Teodor Văcărescu, agentul diplomatic român la Belgrad, în
„Memoriu asupra situaţiei din Serbia la siirşitul anului 1871" , în care
aprecia : „ „ .cînd cele două ţări, prin poziţia pe care o ocupă în Orient,
au interese atît de evident comune şi aceleaşi destine - este incontesta
bil atunci că între ele trebuie să existe o solidaritate strînsă, bazată pe
identitatea intereselor politice, că ele trebuie să fie unite şi să se sprijine
una pe cealaită pentru a putea face faţă oricăror evenimente . . . să nu
piardă niciodată din vedere scopul eforturilor şi aspiraţiilor lor naţio
nale" 28.
Obiectivele tratatului de alianţă ş_i prietenie sîrbo-română se înca
drau în colaborarea interbalcanică ce se întărea în deceniul al şaptelea,
colaborare manifestată în multiple forme, specificată şi în tratate de
alianţă, ca cel sîrbo-grec încheiat în august 1 867 29, sîrbo-muntenegrean ,
I jncheiat în octombrie 1 866 30. „Tratatele balcanice din 1 866-1 868
subliniază istoricul iugoslav D. Djordjevic - erau expresia tendinţelor
către emancipare naţională, socială şi economică în Balcani" 3 1. Este de
subliniat că această orientare pe _ plan extern a Serbiei era însoţită de un
larg program de măsuri şi legiuiri a cărui esenţă era de a îngrădi în
cit mai mare măsură efectele suzeranităţii otomane şi de a dezvolta
atributele independenţei naţionale a ţării ; procesul de modernizare în
toate domeniile a vieţii economice, sociale, culturale a întărit poziţia
burgheziei, instituţiile şi legislaţia adoptate confirmînd această evoluţie
a societăţii sîrbe 32.
Intr-un atare cadru social politic, aspiraţia generală către renaşterea
naţională iugoslavă s-a concretizat în mişcarea revoluţionară pentru elibe
rare naţională, pentru unificare, pe baze largi democratice. „Alianţa tinetrimii sîrbe " , creată în 1 866 la Novi Sad, îşi baza acţiunea pe principiile
autodeterminării popoarelor, suveranităţii naţionale, constituţionalismului
şi parlamentarismului, avînd ca obiectiv esenţial eliberarea şi unificarea.
In scurt timp acest program este îmbrăţişat de cercuri largi în toată
Serbia, în Bosnia, Herţegovina, Muntenegru, pe litoralul adriatic şi de
vine baza pe care s-a cristalizat programul mişcării naţional-revoluţio
nare iugoslave. „Societatea sîrbă de eliberare şi unificare" , fondată în
1 871 la Cetinje, sublinia în statutul său câ scopul urmărit era eliberarea
şi unificarea iugoslavă. Pentru organizarea luptei, se constituie Comitetul
Central precum şi comiteţe regionale şi locale. Primii socialişti iugoslavi,
Svetozar Markovic şi V. Pelagic, împărtăşesc acest program, punînd
accentul pe legătura dintre latura naţională şi latura socială a luptei
-

------- -

Tl

D. Berindei, op. cit., p. 200 ; vezi şi Nicolae Iorga, op. cit., p. 177 (tratatul de
prevedea şi o învoială pentru „a uşura şi a incuraja relaţiile de comerţ
intre locuitorii celor două ţări").
:AS P. P. Sokolovitch, op. cit., p. 367.
:zi S. Th. Lascaris, La premiere alliance entre la Grece et la Serbie, în
„M.S.u, nr. 911926, p. 428-437 ; vezi şi Velianitis, L'Alliance entre
' la Grece et la
Serbie, în „M.A." ; 12.XII.1924.
JO D. Djordjevic, op. cit., p. 118.
31 I bidem, p. 1 19.
32 Vezi Gheorghe I. B_rătianu, Politica externă a regelui Carol I, în Domnia
regelui Carol I, 5 conferinţe ţinute la Universitatea liberă în anul 1940, Bucureşti�
Imprimeriile „Independenţa", 1941, p. 81.
alianţă
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revoluţionare, a coordonării luptei revoluţionare de eliberare a tuturor
popoarelor asuprite din Balcani. Partidul Revoluţionar Sîrb, avind în
frunte pe Svetozar Markovic începe, în 1 8 71-1872, pregătirea revolu
ţiei naţionale şi sociale în provinciile aflate sub dominaţia otomană. In
ac�t scop se înfiinţează numeroase comitete revoluţionare de eliberare
la Novi Sad, Belgrad, Kraguj evac, Cetinje şi alte centre, care atrag pe
aceeaşi platformă politică cercuri, grupări, personalităţi făcind parte
din diferite partide şi organizaţii 33. Mişcarea socialistă şi rP.voluţionară

acţionează pe o largă bază de masă ca ·mişcare naţională de eliberare.

ln iulie 1 875 izgucneşte răscoala în Herţegovina, generalizindu-se
rapid în toată regiunea şi cuprinzînd apoi şi Bosnia. In august 1875 se
raliază răsc6alei principatul Muntenegru. Trupele unite ale insurgenţilor
au obţinut victorii strălucite asupra armatelor otomane de represiune
în toamna aceluiaşi an 34. Urmărită cu interes în România, mişcarea revo
luţionară clin provinciile iugoslave era considerată ca o consecinţă inevi
tabilă a stării de lucruri în care se afla populaţia. Referindu-se la aceasta,
agentul diplomatic al României la Belgrad, A. Sturdza, scria în raportul
său către Bucureşti, datat 10 mai 1 875 : „După ştirile sigure pe care am
putut să le procur, populaţiile din Bosnia şi Herţegovina se găsesc într-o
stare de extremă suferinţă şi mizerie. Vexaţiunile îngrozitoare din partea
autorităţilor turce - precum şi iarna aspră le-au epuizat ultimele re
surse" 3.5. Mai tîrziu, cînd răscoala luase amploarea amintită, agentul diplo
matic român constata : „Acum cîteva zile, guvernul, corpul diplomatic
şi lumea intelectuală credeau că mişcările revoluţionare din Herţegovina
vor fi înăbuşite imediat, aşa cum au fost altădată ; dar nu s-a întîmplat
astfel. Şi astăzi, cei care ar dori o răzvrătire serioasă împotriva stăpîni
rii turceşti nădăjduiesc că de data aceasta mişcarea se va întinde în
Bosnia şi că foarte curind răscoala va fi susţinută, pe de o parte de
Muntenegru şi, pe de altă parte, de către Serbia" 36. In adevăr, Serbia
a exercitat o mare influenţă asupra dezvoltării răscoalei. In august 1 875,
la Belgrad, a luat fiinţă „Comitetul de ajutorare a insurgenţilor" , finanţat
de guvern şi care a preluat conducerea răscoalei ; în Bosnia, la J amnica,
în decembrie 1 875, s-a organizat Adunarea insurecţională care a hotărît
crearea unui guvern provizoriu, respingînd proiectul otoman de reforme
ce se promisese.
In Balcani şi în Europa, mişcarea de eliberare de amploare deose
bită ce se desfăşura în provinciile iugoslave a stîrnit admiraţie şi o
largă solidaritate. Comitete de ajutorare, create la Londra, Paris, Geneva,
in Italia, în Germania, au stabilit contacte cu insurgenţii trimiţindu-le
aj utoare materiale de tot felul, inclusiv voluntari. ln România, numeroşi
revoluţionari iugoslavi au găsit adăpost şi sprijin, autorităţile şi-au dat
acordul pentru tranzitul de ajutoare şi grupuri de voluntari 3i. La 1 3121
mar tie 1876, Ministerul de Externe otoman işi exprima nemulţumirea
faţă de ·poziţia adoptată de România : „Cred că trebuie să semnalez atenJ:J

D. Djordjevic, op. cit., p. 122-123.
129-132 ; şi Ion Mielcioiu, Redeschiderea P''oblemei orientale

:v. I bidem, p.

şi poziţia României faţă de răscoalele din Balcani. Atitudinea marilor puteri faţă
de agravarea situaţiei din regiune (1875-1877), în „D.R." , p. 77-79.
35 Arh. M.A.E., fond, Războiul pentru independenţă, dos. nr. 15, f. 687.
38 Pagini din lupta poporului romdn pentru independenţă naţională. 1877-1878.
(Docu.mente şi texte social-politice), Bucureşti, Edit. politică, 1967, p, 42-43.
37. Vezi Constantin B. Obedeano, I.es relations historiques et politiques des
Roumams avec les Serbes, Bucares..� lmprimerie b. Geller, 1929, p, 65-67.
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ţiei celei mai serioase din partea guvernului princiar - se preciza in nota
adresată agentului diplomatic român la Constantinopol - manevrele
comitetelor revoluţionare recent formate în Principatele Unite de herţe
govineni care au făcut parte din bandele de insurgenţi. După ultimele
noastre informaţii, - se arăta în notă - aceşti indivizi au reuşit să
treacă în Moldo-Valahia, unde au ţinut întruniri publice, iar Ljubibratic,
unul din capii insurecţiei, ar fi aj uns chiar la Bucureşti" 38 ; Poarta pro
testa contra tolerării de către guvernul român a activităţii acestor revo. luţionari iugoslavi care se constituiau în comitete revoluţionare.
Apogeul mişcării insurecţionale în provinciile iugoslave l-a consti
tuit intrarea Serbiei şi Muntenegrului în război împotriva Imperiului oto
man, în iunie 1 876. In aceste condiţii are loc intensificarea răscoalei în
Bosnia şi Herţegovina, paralel cu mişcarea insurecţională din Bulgaria
„Toţi cetăţenii care pot purta arme sînt în picioare. O sută şaptezeci
de mii de oameni sînt în campanie" , arată în raportul său din 19 iunie ·
1 876, agentul di_Qlomatic român la Belgrad. „Ideea care îi însufleţeşte adăuga el cîteva zile mai tîrziu - este libertatea de sub jugul turc a
fraţilor lor de sînge din Iugoslavia, locuind în peninsula Balcanică. Scopul
lor este unirea. Sîrbii, croaţii şi dalmaţii din Austria îmbrăţişează cu en
tuziasm această cauză" 39. Subliniind caracterul popular al războiului,
agentul diplomatic român la Belgrad constata : „ „ . armata sîrbă este
poporul sub arme" 40.
Succesele militare împotriva armatelor otomane, extinderea răscoalei
şi creşterea ei în intensitate s-a reflec tat în Proclamaţia de unire a
. Bosniei cu Serbia, semnată în iulie 1 876.
Perspectivele deschise de răscoala iugoslavă rezolvării în favoarea
popoarelor balcanice a crizei orientale, posibilitatea creării unui stat uni
ficat independent al iugoslavilor - lucru pe care reprezentantul Austro
Ungariei la Belgrad, Benjamin de Kallay, îl considera încă în 1 869 „un
pericol permanent pentru integritatea Coroanei Sf. Ştefan şi pentru
întreaga monarhie" 4 1 - temerile marilor puteri, în special ale impe
riilor rus şi habsburgic, legate de pierderea zonelor de influ�nţă şi domi
naţie în Balcani, determină concilierea divergenţelor între acestea pe
seama popoarelor asuprite din zonă.
In ultimele decenii ale secolului al XlX-lea, criza tot mai acută a
Imperiului otoman concomitent cu creşterea amplorii luptei de eliberare
naţională în provinciile aflate sub ocupaţia acestuia determină o compe
tiţie strînsă între imperiile habsburgic şi ţarist pentru cîştigarea cursei
spre Balcani. In 1 870, în condiţiile războiului franco-prusac, Austria
propune Serbiei o eventuală împărţire a Bosniei şi Herţegovinei, urmînd
ca Serbia să păstreze o neutralitate binevoitoare Austriei sau o alianţă
cu aceasta împotriva Rusiei în cazul extinderii războiului franco-prusac 4�.
In aceleaşi împrejurări internaţionale, Imperiul ţarist - care se consi
dera într-o situaţie „umilitoare" după tratatul de pace de la Paris din
1856 - notifica 43 marilor puteri denunţarea din partea sa a clauzelor
38 Arh. M.A.E., fond. Războiul pentru independenţă, dos. nr. 15, f. 189.

39

D.R.I., vol. I. partea a II-a, Bucureşti, 1954, p. 212-213, 225-227.
Ibidem, p. 388-389,
"1 Emile Haumant, La formation de la Yugoslavie (XVe-xxe siecle), Paric;,

40

Bossard,

1930,

410.
412.
43 Nota trimisă de cancelarul Gorceakov la 19/31 oct. 1870 ; vezi Georges D.
Warsamy, La Convention des Detroits (Montreux 1936), Paris, Pedone, 193'7, p. 42.

42 Ibidem,

p.

p.
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tratatului de la Paris cu privire la limitarea suveranităţii sale în Marea
Neagră ; în octombrie acelaşi an, la LivadJa� ţarul propune Serbiei o
aiianţă, plan ce nu se realizează însă. In împrejurările avintului revolu
ţionar din Balcani, care punea în primejdie în mod direct integritatea
Imperiului otoman şi indirect cea a Imperiului austro-ungar, cancelarul
Bismarck se pronunţa în 1 875 pentru un „aranjament" între Austro-Un- ·
garia şi Rusia, în sensul „unei rotunjiri a Austriei în partea Bosniei''. , ,
în schimbul avantajelor pentru Rusia în nordul gw·ilor Dunării. Şi
cancelarul Germaniei - adăuga : , � . dacă un astfel de aranjament s-ar pre
zenta, noi nu vom avea din partea noastră nici o greutate în a subscrie.
Cred că acelaşi lucru s-ar putea petrece şi cu Anglia. Cred că ea ar
accepta astfel de bagatele dacă ar obţine asigurări pentru tranzacţiile
..

l

sale relative la Suez" 44.

Intr-un atare context internaţional, înţelegerea secretă de la Rei
chst.adt din iunie 1 876 a realizat un consens al celor două imperii în
chestiunea împărţirii sferelor de influenţă în Balcani în cazul înfrîn ge
rii Turciei în războiul ce se desf�ura. Cele două puteri au hotărît să
nu se formeze un stat unificat şi independent iugoslav. „ln plină criză
de război - arată D. Djordj evic - s-a comunicat Serbiei că nu trebuie să se aştepte la Bosnia, indiferent care va fi soarta războiului" 45.
Ca urmare a intervenţiei Marilor Puteri, operaţiile militare iau
sfîrşi'e în toamna acestui an, iar diferendul este transmis spre „soluţio
nare" Conferinţei internaţionale de la Constantinopol. In pofida uriaşului
efort făcut de iugoslavi în aceşti ani, a jertfelor umane şi materiale
pentru cauza eliberării şi unificării naţionale, intervenţia directă a Marilor
Puteri a pus capăt încă o dată încercărilor popoarelor balcanice de a
rezolva conform propriilor lor interese probleme acute legate de emanci
parea naţională şi politică. Pe un astfel de teren , Austria şi Rusia con
firmă hotărîrile de la Reichstadt, în tratatul secret încheiat la Buda
pest.a la 3/15 ianuarie 1 877 şi Convenţia a diţională (aceasta din urmă
semnată la 6/18 martie) : cele două imperii au căzut de acord să limiteze
eventualele lor anexiuni la teritoriile următoare : împăratul Austriei „la
Bos_nia şi Herţegovina, cu excepţia părţii cuprinsă între Serbia şi Munte
negfu, cu privire la care ambele guverne se rezervă să se pună de acord
la momentul oportun. Impăratul tuturor Rusiilor : în Europa la ţinutu
rile din Basarabia, care să restabilească vechile frontiere ale imperiului
dinainte de 1856" 46. Totodată Austria se angaja să nu-şi extindă acţiu
nile în Serbia, Muntenegru, România şi Bulgaria iar la rîndu-i Rusia, în
Bosnia, Herţegovina, Serbia şi Muntenegru. Se hotăra ca Serbia, Munte
negru şi o parte a Herţegovinei care separa cele două principate să
formeze o zonă neutră, pe care armatele celor două imperii nu o vor
putea depăşi pentru a nu intra în contact unele cu altele. S-a căzut de
acord ca modificările teritoriale ce ar rezulta in urma unui război îm
potriva Turciei să fie hotărîte printr-o convenţie specială secretă. Rusia
se asigură, de asemenea, de neutralitatea binevoitoare a Austriei in cazul
'

Vezi convenţia de la Londra în Pierre Albin, Les Grands Traites Po litiques,
Paris, Alcan, 1932, p. 183.
44 Gheorghe Brătianu, CMstiunea Mării Negre, vol. II, p. 485.
45 D.
Djordjevic, op. cit., p. 137 ; vezi şi Charles Yelavich and Barbara
Yelavich, op. cit., p. 61.
" Emil Diaconescu, Acordul de la Reichstadt ( 1876) şi tratatul de la Buda

pesta (1877), B u cureşti ,

1943, p. 72.
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unui război cu Poarta 47. Serbiei nu i-a rămas decît să încheie, la sfatul
cabinetului de la Petersburg, pace cu Poarta, pe bază de statu-quo-ante
bellum, obligîndu-se totodată să desfiinţeze toate organizaţiile sîrbe care
1 se ocupaseră cu pregătirea răscoalei antiotomane ; Muntenegru însă re
. fuză semnarea păcii. Tentativele marilor puteri, atît la Conferinţa de la
Constantinopol cît şi ulterior la Londra, de a obţine acordul Turciei pentru
un program moderat de reforme în scopul liniştirii spiritelor în Balcani
şi menţinerii ordinii politice existente au eşuat. Criza orientală departe
de a se fi atenuat, ridica la ordinea zilei tot mai acut caracterul ireconci
liabil, pe de o parte, al contradicţiilor dintre imperiile rus şi otoman în
problema Strîmtorilor, Mării Negre şi Mării Mediterane, a dominaţiei
şi influenţei în Balcani, pe de altă parte, al contradicţiilor dintre popoa
rele din această zonă şi Imperiul otoman în problema emancipării naţio
nale şi politice, a unităţii şi independenţei.
Lupta plină de eroism a românilor, muntenegrenilor, herţegovineni
lor, sîrbilor, bulgarilor, la care s-au adăugat acţiunile de guerilă din
Bosnia şi alte regiuni - pentru a-şi realiza propriile lor aspiraţii şi
idealuri - au adus o contribuţie hotăritoare la înfrîngerea Imperiutui
otoman şi totodată la destrămarea sa definitivă 48. Cu toate acestea, nego
cierile de pace s-au purtat exclusiv între cele două mari puteri, Rusia şi
Turcia. Reprezentantului Serbiei la Cartierul general rus, colonelul
Katargi, i s-au respins cererile, contele Ignatiev dîndu-i motivarea că :
„Dv. aţi intrat în război prea tîrziu, aţi acţionat fără vlagă, aţi pierdut
ocazia de a vă alătura nouă la Sofia, de a ocupa vechea Serbie, o panie
a Bosniei" 49. Tratatul de pace semnat lq.___San Stefano la 19 februarie!3
martie de contele Ignatiev şi Nelidov, de Savfet paşa Şi Sadulah so, recu
noştea „în mod definitiv independenţa Principatului Muntenegru" , sta
bilindu-se totodată că „Turcia şi Muntenegru vor încredinţa reglemen
tarea diferendelor dintre ele Rusiei şi Austro-Ungariei care vor trebui
să hotărască în comun, în chip arbitral" (art. 2). I'rin art. 3 , „Serbia este
recunoscută independentă" . în ceea ce priveşte Bosnia şi Herţegovina,
tratatul hotăra introducerea „propunerilor europene comunicate plenipo
tenţiarilor otomani la prima şedinţă a Conferinţei de la Constantinopol,
cu modificările care vor fi hotărîte de comun acord între Sublima Poartă,
guvernul Rusiei şi acel al Austro-Ungariei" (art. 14). Conferinţa de
pace de la Berlin, finalizînd hotărîrile marilor puteri cu privire la statutul
politic şi teritorial în Europa şi alte zone, în tratatul semnat la 1/13 iulie
1 878 5 1 , a modificat o seamă de prevederi ale tratatului de la San Stefano,
tratat prin care Imperiul rus îşi asigurase o situaţie privilegiată în sud
estul Europei fără a ţine seama de interesele celorlalte mari puteri .
Dacă independenţa Serbiei (art. 34) şi a Muntenegrului (art. 26) au fost
confirmate, în ceea ce priveşte Bosnia şi Herţegovina s-a hotărit Gă
ele „vor fi ocupate şi administrate de Austro-Ungaria". Sandjacul Novi�7 N. Adăniloaie, Proclamarea independenţei naţionale, moment istoric hotă
rîtor în evoluţia României moderne, în „I.R.", p. 135-137.
48 N. Ciachir, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, Edit. enciclopedi1ă,

Bucureşti, 1969 , p . 65.
49 Emile Haumant, op. cit., p . 420.
50 D.R . l., voi. IX, p. 360-370. Schimbul de ratificări s-a fă cut la Petersbul'g
la 6/17 mart. 1878.
51 Ibidem, p . 370-385 ; Vezi şi Henryk Batovski, Les frontieres interbalkalti
ques tracees par le traite de de Berlin et leur sort jusqu'aujourd'hui, în Actea d'I'

premier Congres international
V, Sofia, 1970, p. 333-339.
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et

sud-est

eu1·ope�,

Pazar care se întindea între Serbia şi Muntenegru în direcţia sudică pînă
dincoio de Mitrovica, urma să intre sub administraţie otomană, dar,
�,pentru a putea asigura menţinerea noi� stări politice, p� ecu� şi liber:
_
tatea şi siguranţa căilor de comunicaţie, Austro-Ungaria iş1 rezerva
dreptul de a ţine garnizoane şi de a avea drumuri militare şi comer
dale în toată întinderea acelei părţi a vechiului vilaet al Bosniei" (art. 25),
.ceea ce, evident, închidea posibilităţile Serbiei de a întreţin e relaţii cu
Muntenegru. Aşadar, nesocotind lupta dreaptă a iugoslavilor pentru eli
berare şi unificare statală, neluînd în consideraţie contribuţia importantă
adusă de aceştia la înfrîngerea Imperiului otoman, trecînd peste justele
lor revendicări politice şi naţionale, Marile Puteri au stabilit un statut
politic şi teritorial în conformitate cu propriile lor interese. Referindu-se
la modul cum se luau hotărîrile la Berlin, agentul diplomatic al României
in Germania, G. Vîrnav-Liteanu constata : „ . . . Congresul nu a schimbat
nimic în angaj amentele pe care anumite puteri, Anglia, Rusia, Austria
au avut grij ă să le ia între ele şi separat înainte de a consimţi să se
întrunească în conferinţe. De la primele sale şedinţe, Adunarea de la
Berlin a lăsat să se constate acest adevăr evident, că înţelegerea asupra
tuturor chestiunilor principale a fost perfectată în prealabil..." 52 ; printre
aceste înţelegeri el amintea, pe primul loc, în ţelegerea de la Reichstadt.
„Congresul - conchidea agentul diplomatic român - chemat să îndepli
nească formalităţile, sancţionează cu mai multă sau mai puţină solemni
tate, aranj amentele încheiate între guverne" 53.
*
a
Criza orientală (1 875-1878), provocată de masiva ridicare
popoarelor oprimate din Balcani, pentru eliberarea naţională şi politică,
a fost închisă prin intervenţia Marilor Puteri europene şi hotărîrile luate
la masa verde, fără participarea celor direct interesaţi. Imperiul hab
sburgic şi-a asigurat un punct de sprijin al politicii sale în Balcani prin
„administrarea" Bosniei şi Herţegovinei ; Imperiul ţarist şi-a întării
avanpostul în această zonă prin influenţa tot mai mare în Bulgaria
autonomă. In acelaşi timp, înţelegerile de la Reichstadt, Budapesta şi
Berlin, din 1 876-1 878
încercare de conciliere a intereselor marilor
imperii în Balcani - oglindeau ponderea tot mai mare a problemelor spe
cifice din această zonă în diplomaţia şi politica europeană. In spatele •
Austro-Ungariei se afla Germania. Anglia îşi calcula politica balcanică ·
în funcţie de interesele sale în Mediterana, Africa, rutele comerciale spre
Extremul Orient. Este de subliniat că lupta de eliberare a popoarelor
balcanice, aspiraţiile lor către independenţă şi unitate statală reprezentau
în mod exclusiv elemente de calcul în politica şi diplomaţia marilor pu
teri, pusă în slujba propriilor lor interese politice, economice, strategice M .
In secolul afirmării tot mai puternice a principiului naţionalităţii, a aspi
raţiilor spre dreptate şi libertate, modul în care au acţionat marile puteri
în 1875-1878 pentru salvgardarea propriilor lor interese şi perpetuarea,
cu unele modificări, a ordinii politice existente, a dovedit popoarelor
oprimate că drepturile nu şi le pot cuceri decît prin ele însele. Cu drep-

52 D.O , p. 290-292, raportul din 26 iun.18 iul., :Berlin, al lui G. Virnav
Liteanu către ministrul afacerilor externe al României.
.

!!3

M

Ibidem.

Vezi Radu Meitani, Garanţia teritorială in Pactul Societliţii Naţiunilor şi
Dnele infliţişări ale securitliţii, vol. I, Bucure!Jti, 1935, p. 47.
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tate scria Nicolae Bălcescu după revoluţia din 1848 : „In zadar veţi în
genunchia şi vă veţi ruga pe la porţile împăraţilor, pe la uşile miniştri
lor lor. Ei nu vă vor da nimic, căci nici vor, nici pot. Fiţi gata, dar, a o
lua voi, fiindcă împăraţii, domnii şi boierii pămîntului nu dau fără numai
aceia ce le smulge popoarele. Fiţi gata, dar, a vă lupta bărbăteşte căci„
prin lucrare şi jertfire, prin sîngele vărsat, poporul dobîndeşte cunoştin
ţa drepturilor şi datoriilor sale " 55•
ln adevăr, în ultima pătrime a secolului al XIX-lea, bazindu-se
pe prevederile tratatului de pace de la Berl in, Austria şi-a consolidat
poziţiile faţă de Rusia, încheind tratatul de alianţă cu Germania, în
octombrie 1 8 7 9 56. Doi ani mai tîrziu, Austro-Ungaria obţine din partea
Rusiei şi a Germaniei exprimarea hotărîrii lor „ferme" , de a „respecta
interesele care decurg din noua poziţie asigurată Austro-Ungariei prin
tratatul de la Berlin" , cele trei puteri se angajează „să ţină cont de
interesele lor respective în Peninsula Balcanică" , stabilind totodată că
orice noi modificări în statu-quo-ul teritorial al Turciei europene ,.nu
vor putea fi efectuate decît în virtutea unui acord comun între ele" 57 .
In temeiul acestui acord de principiu, cele trei puteri şi-au precizat pre
tenţiile asupra diferitelor teritorii din Peninsula Balcanică. In ceea
ce o privea, Austro-Ungaria şi-a rezervat „dreptul de a anexa" Bosnia
şi Herţegovina „în momentul cînd ea va socoti oportun" ss. Asumîndu-şi
rolul de arbitru în Europa, dar urmărind cu atenţie specială evoluţia
raporturilor dintre Austria şi Rusia, cancelaria de la Berlin era inte
resată în păstrarea unui echilibru între influenţa rusă şi cea austriacă
în Balcani, care să servească de fapt intereselor economice, politice şi
strategice ale Imperiului german. Deşi reînnoit în 1 8 34, tratatul austro
ruso-german (din 1 881) nu atenuase prea mult contradicţiile dintre
Viena şi Petersburg, competiţia austro-rusă pentru dominaţia in Bal
oani continuîndu-se. Germania tindea ca prin influenţa ce o exeI1Cita
atit la Viena cit şi la Petersburg, să determine stabilirea unei „linii de
demarcaţie între intersele austriece şi cele ruseşti în Orient" ; ea con
sidera că pentru Austro-Ungaria, menţinerea influenţei asupra Serbiei
„este o necesitate imperioasă" , şi în consecinţă trebuie .,să acorde ru
şilor o oarecare libertate de mi5care în Bulgaria şi Rumelia" fi9. Tra
tatul secret şi protocolul, încheiate în iunie 1 887 de Germania cu Rusia�
deşi au confirmat hotăririle anterioare din tratatele semnate în 1 879�
1 8 8 1 şi 1884, au întărit de data aceasta poziţiile Rusiei în Balcani, şi
mai ales faţă de Austro-Ungaria 60_ Dealtfel, preocupările cabinetului
de la Petersburg se concentrau tot mai mult în această perioadă în
jurul problemei stabilirii controlului Rusiei asupra Strîmtorilor şi Con
stantinopolului, considerate drept cheie a obţinerii dominaţiei în Bal
cani. In cunoscutul memoriu întocmit de Nelidov, ambasadorul rus la
Constantinopol, şi aprobat de ţarul Alexandru al III-lea in 1 882, se
sublinia că „ocuparea Strîmtorilor ar asigura Rusiei o influenţă decisivă
în Balcani şi în Asia Mică„." 6 1. In înţelegerea din 1 897 cu Austria, rea...

S5 Nicolae Bălcescu, Mersul revoluţiei în istoria românilor, în „Anale" ,
nr. 5/1977, p. 67.
56 Pribram, Les traites„., I , doc. nr. l , p . 1-11.
57 I bidem, doc. nr. 3, p . 16-23.
58 I bidem.
59 G.P.E.K.,
GB

61

vol. III, doc. nr. 638,
Pribram, op. cit., p. 409---411.

XXI I I,

p. 348-351.

Andre N. Mandelstam, fost director al Departamentului iuridic din Minis-
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iizată printr-un schimb de scrisori Goluchowski-Muraviev, s-au juxtapus pentru prima dată problemele Bosniei şi Herţegovinei şi ale Strim
torilor 6 2•
In virtutea unor atari înţelegeri, Austro-Ungaria a putut exercita
asupra Serbiei o puternică acţiune de constrîngere, ţinînd-o sub control
-economic, politic, subminîndu-i statutul de ţară independentă, dobîndit
în 1 878 63. „ Perioada supremaţiei Austro-Ungariei in Serbia după 1 878 apreciază D. Djordj evic - poate fi considerată ca cea mai sterilă din
istoria modernă sîrbă, din punct de vedere naţional" 64• In acest context,
programele tuturor partidelor politice din Serbia prevedeau ca o con
diţie sine-qua-non a luptei de eliberare şi unitate, realizarea unei alianţe
balcanice. Partidul radical - care avea preponderenţă în viaţa politică
din Serbia - se pronunţa pentru eliberarea tuturor iugoslavilor, con
stituirea unui stat unic, înţelegerea şi colaborarea cu statele vecine 65.
Această colaborare balcanică, preconizată de teoreticienii partidelor po1itice sîrbe la sfîrşitul secolului al XIX-lea, susţinută printr-o activă
propagandă în cercuri politice largi s-a concretizat in cele din urmă
'in acordul sîrbo-bulgar din martie 1 897, care stabilea o unitate de
acţiune între cele două ţări faţă de Turcia, faţă de modificările ce ar
foterveni în statu-quo-ul balcanic.
In pofida situaţiei grele a Serbiei, aflată într-o reală încercuire
austro-ungară, cu o economie controlată de aceasta. încorsetată de inge
rinţele Ballplatz-ului •, în pofida politicii dure a lui Kallay în Bosnia,
a aceleia a lui Khuen Hedervary în Croaţia, în pofida aplicării con
secvente de către Austro-Ungaria în teritoriile cotropite, a principiului
politic „divide et impera", chestiunea iugoslavă constituia una dintre
preocupările centrale ale cancelariei de la Viena. Alături şi împreună
cu celelalte naţionalităţi asuprite, lipsite de drepturi, persecutate, iugo
slavii luptau pentru emancipare naţională şi politică.
La 10 august 1 895, Congresul naţionalităţilor din Austro-Ungaria)
ţinut la Budapesta, a hotărît înfiinţarea unei ligi, cu un program comun
·

l

terul de Externe al Rusiei, Politica rusă în Strîmtori, în D. D., capitolul Detroits.
Vezi şi Georges D. Warsamy, op. cit., p. 50-5 1.
62 Pribram, op. cit., doc. nr. 18 (a), p. 107-111.
63 Vezi Jules Duhem, La Question Yougoslave. La monarchie danubienne
<?t l'Europe 1878-1918, Paris, Felix Alcan, 1918, p. 8-9.
M D . Djordjevic, op. cit., p. 177.
65 Arh. M.A.E., fond. 71/România, vol. 203, Raport, Belgrad, 30 nov. 1933,
intitulat Istoricul partidelor politice din vechea Serbte şi din Iugoslat•ia pină la
6

ianuarie 1929.
• Presiunile

Vienei asupra Serbiei luau uneori forme brutale ; in convor
birea avută la 28 aprilie cu ministrul României la Viena, Emil I. Ghica, preşedintele
Consiliului de Miniştri şi ministrul de externe · al Serbiei, Simic, relata astfel
modul cum a decurs întrevederea, din aceeaşi zi, cu ministrul de externe al Austro
Ungariei, contele Agenor Goluchowski : „In ciuda protestelor mele - şi vă jur
�ă spun purul adevăr - contele Goluchowsky bănuieşte că Serbia face intrigi în
Bosnia, şi el a folosit nişte expresii pe care nu le pot accepta. „Nu uitaţi - mi-a
zis el - că dumneavoastră depindeţi de noi ş i că noi nu vom permite ca dvs. să
faceţi zizanie în provinciile ocupate de Austro-Ungaria„. Eu i-am răspuns că nu
avem deloc de gind să facem agitaţie în Bosnia şi nici în oricare altă parte situată
peste graniţele noastre, şi că, dacă poziţia noastră geografică şi situaţia noastră l
economică ne pun într-o anumită dependenţă faţă de Austro-Ungaria, nu ne con- {
vine şi nu vom putea admite ca această dependenţă să fie tranc;pusă pe plan
politic ; noi înţelegem ca din punct de vedere politic să nu depindem de nimeni,
nici de Austro-Ungaria, nici de Rusia" (raport nr. 469, Viena, semnat Emil I. Ghica,
adresat ministrului de externe, Dimitrie A. Sturdza, în ,.Anale", XXII, nr. 4/1976,
d oc. nr. 67, p. 85).
87
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

de luptă 66, în centrul său fiind recunoaşterea principiului naţionalită: ţilor ca factor determinant al constituirii de state naţionale libere. „ Ro
mânii, sîrbii şi slovacii care s-au intîlnit la congresul de la Budapesta scria organul de presă ·«liberai.„ „Neue Freie Presse" - cer descompu
nerea Ungariei în ţinuturi administrative, după felul limbii vorbite ..
Această revendicare este echivalentă, 1n consecinţele sale urtime, cu
cererea desfiinţării uniunii dintre Ardeal şi Ungaria, refacerii Voivo
dinei sîrbeşti şi formării unei Slovacii. Deci - sublinia ziarul - ne
garea existenţei naţiunii politice unitare din Ungaria şi sfărîmarea sta
tului organizat şi centralist în individualităţi naţionale care vor gra
vita - una peste hotare, înspre România, alta spre Croaţia, a treia
spre aşa-zise ţări ale Coroanei din Boemia. Oamenii politici din Aus
tria - concludea ziarul - trebuie să respingă un asemenea program
care, prin învrăjbirile interne, cu caracter naţional, descompun şi para
lizează Ungaria tocmai atunci cînd interesele monarhiei cer o Ungarie
puternică şi bine închegată" li7. La rîndul său, ziarul budapestan ,, Pester
Lloyd", protesta vehement împotriva hotărîrilor Congresului naţionali
tăţilor, dind glas serioasei îngrijorări pentru soarta „Coroanei" . „:.. Pro
gramul de acţiune unificat al ligii românilor, slovacilor şi sîrbilor con
stituie o provocare insolită nemaipomenită pentru orice sentiment pa
triotic şi cinstit, o îndrăzneală de-a dreptul revoluţionară care declară
război constituţiei ungare, dreptului public ungar, evoluţiei şi organi
zării istorice a Ungariei" 68.
Analizînd lupta iugoslavilor din dubla monarhie pentru drepturi�
pentru emancipare naţională şi politică, St. Stanoyevic, profesor la Uni
versitatea din Belgrad înainte de al doilea război mondial, arată că în
perioada ce a urmat anului 1 867, şovinismul imperialist al Budapestei „se
traducea printr-o intensă ură faţă de toate popoarele nemaghiare din
Ungaria şi printr-o maghiarizare forţată. Aceasta a fost urmată de o luptă
din ce în ce mai dură între maghiari şi toate celelalte popoare care existau
pe teritoriile dominate de maghiari" 69.
Către sfirşitul secolului al XIX-lea, era evident pentru toată lu
mea că subterfugiile la care apela dubla monarhie pentru a-şi menţine
dominaţia asupra unui număr atît de mare de naţionalităţi erau tot mai
precare. Emile de Laveleye, bun _ cunoscător al situaţiei din partea de
sud-est a monarhiei, sfătuia Budapesta să nu-şi facă iluzii în ceea c e
priveşte rezultatele politicii de deznaţionalizare : „Ungurii - scria
el - nu pot nutri speranţa să-i asimileze pe croaţi avînd alături de ei
Serbia şi Bosnia, nici pe ro1:nc\ni susţinuţi de tînăra Românie. Ce pericol
va fi pentru ei (ungurii) cînd, în ziua cind vor trebui să-şi apere patria,
vor avea ca inamici aceste naţionalităţi !" 79 •
Din 1 903, politica promovată de Petru I Karadjeordjevic şi ministrul
de externe Pasic a consolidat situaţia internaţională a Serbiei, stimu
lînd lupta dusă de iugoslavi pentru emancipare naţională şi unificare
,

66 Vezi Aurel C. Popovici., Stat şi naţiune, Bucureşti, Fundaţia pentru lite
ratură şi artă, 1939, p. 39.
67 „Neue Freie Presse" , 14 aug. 1895.
68 „Pester Lloyd" , 10 aug. 1895 ; vezi „Pester Lloyd" din 13 aug. 1895 în care
se încerca o mobilizare a reprezentanţilor ,.moderaţi" ai mi5cării naţionalităţilor,
pentru conservarea instituţiilor statului ungar.
69 St. Stanoyevitch. Le role des Serbes de Hongrie dans la vie nationale dtt
peuple serbe, Bloud et Gay Ed., Paris, Barcelone, D ublin, 1919, p. 29.
10 Emile de Laveleye, La Peninsule des Baikans, Paris, Alcan, 1888, voi. II.
p. 3-i3.
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statală. Punînd la ordinea zilei problema echipării armatei, colaborind
cu capitalul francez în această direcţie, guvernul sîrb a demonstrat in
tenţia sa de a rezista presiunilor Austriei şi de a opta pentru blocul
anglo-francez. Conflictul între Serbia şi Austro-Ungaria avea să intre
curînd într-o fază acută.
Dificultăţilor crescînde create în interior de manifestarea tot mai
puternică a mişcărilor naţionale de eliberare, Austro-Ungaria încerca
să le OQUnă o consolidare a alianţelor sale externe. Reînnoirea Triplei
Alianţe în iunie 1 902 71, pe de o parte, orientarea cu precădere a preo
cupărilor cabinetului de la Petersburg spre Orientul lndepărtat, intă
rirea colaborării franco-ruse în problemele Extremului Orient 72, pe de
altă parte, aduce o oarecare netezire a contradicţiilor austro-ruse în
Balcani sub atenta supraveghere a Germaniei. După întrevederea de la
Reval, în august 1 902, între WiU1elm al Ii-lea şi Nicolae al Ii-lea,
Petersburgul îşi exprima încrederea în stabilitatea situaţiei în Balcani :
„Popoarele balcanice trebuie să fie pătrunse de adevărul că nici Rusia,
nici Austria nu sînt dispuse să se certe ••pour leurs beaux yeux... şi că
ambele puteri sînt unite în dorinţa de a menţine pacea şi statu-quo-ul
în Peninsula Balcanică" 73. Doi ani mai tirziu, Rusia şi Au stro-Ungaria
exprimîndu-şi identitatea de vederi „asupra politioii conservatoare ce
trebuie urmată în ţările balcanice, şi foarte satisfăcute de rezultatul
obţinut pînă aici prin strînsa lor colaborare" , se angaj a u să păstreze
i:eciproc „o neutralitate loială şi absolută" , în cazul cînd una dintre
părţi ar fi antrenată în război cu o terţă putere. Se specifică în mod
expres că angaj amentul „nu se aplică, fireşte, ţărilor balcanice ale căror?
destine se leagă în mod evident de acordul stabilit între cele două im.J
perii vecine" 74• Alături de această înţelegere, programul de reforme
elaborat la Miirzsteg şi acceptat de sultan a îngrădit substanţial puterea
acestuia, prelungind menţinerea „statu-quo"-ului în Balcani.
Efemeră, aşa-zisa înţelegere austro-germană era departe de a pune
la adăpost interesele celor două mari puteri legate de împărţirea sfe
relor de dominaţie şi influenţă în Balcani. Imperialismul italian îşi ma
nifesta tot mai clar, la începutul acestui secol, pretenţiile în zona bal
canică. Atentă la mişcările Rusiei şi Austro-Ungariei, Italia, era serios
îngrijorată de posibilitatea stabilirii Rusiei în Constantinopol şi Strîmtori, ceea ce i-ar fi ameninţat poziţia în Mediterana, influenţa în Al
bania. De aici au rezultat insistenţele Italiei pentru modificarea trata
tului Triplei Alianţe - cu ocazia reînnoirii sale în 1 902
de o ma
nieră care să oblige Germania să garanteze menţinerea statu-quo-ului /
în Balcani şi Orient. Cancelarul german von Biilow caracteriza astfel
poziţia Italiei în problemele balcanice în ajunul reînnoirii tratatului
Triplei Alianţe : „Cu privire la chestiunea balcanică, îl preocupă pe
domnul Prinetti * înainte de toate progresele ruseşti indiscutabile în

�

-

71 Pribram, op. cit., doc. nr. 21, 22, p. 124-131 ; vezi „Anale", XXIII,
nr. 4/1977, doc. nr. 102, 103, 104, p. 154-157.
72 Declaraţia franco-rusă din mart. 1902, în D.D.F., 2-e serie (1901-1911),
vol. 2, doc. nr. 145, p. 177-178 ; vezi „Anale" , XXIII, nr. 411977, doc. nr. 94,
p. H5-146.
7'J G.P.E.K., voi . 18, partea I, doc. nr. 5 416, p. 63-66 ; vezi „Anale", XXIII,
nr. 4/1977, doc. nr. 109, p. 162.
7' Pribram, op. cit., doc. nr. 23, p. 133-134 ; vezi „Anale" , XXIII, nr. 5/1977,
doC'. nr. 117, p. 118-- 1 19.
• Ministrul
de externe italian ; preocupată de greutăţile pe care i le-ar
putea face Italia în legătură cu reînnoirea Tratatului Triplei Alianţe, Germania a
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Orient şi posibilitatea unei instalări ruseşti la Constantinopol. Temerile
sale în aceste direcţii pornesc în mod evident atit dintr-o concepţie
diletantă a marii politici, care în toate ţările face ca micii burghezi să
se înspăiminte de lozincile ...panslavismului� şi de „.testamentul lui Petru
cel Mare» ca şi de influenţa franceză. . . şi din cauza chestiunii balca
nice, cu greu va face domnul Prinetti să eşueze reînnoirea Triplei
Alianţe, chiar dacă regretă mereu că Italia este «sufocată» între o
Rusie ce domină Dardanelele şi Fran ţa aliată cu aceasta" 75• Biillow
făcea şi precizarea că oamenii politici italieni „ar fi de acord că, dacă
mai devreme sau mai tîrziu s-ar ajunge la o nouă prădare sau destră
mare a Turciei, Italia n-ar trebui să rămină cu miinile goale „ . "
La rîndu-i, Imperiul german, manevrind cu dibăcie între feluri
tele interese contradictorii în Balcani şi Orientul Apropiat, hi asigu
rase o poziţie preponderentă pe plan economic şi politic în Turcia şi
nu-şi ascundea planurile de pătrundere in Orient, spre Bagdad, tra
versînd Balcanii . Pe acest teren, capitalul german se înfrunta tot mai
puternic cu capitalurile francez şi englez.
lntr-un atare cadru politic internaţional, Serbia, r.a şi celelal te
state din zona balcano-dunăreană, a făcut eforturi importante pe calea
dezvoltării interne, modernizării economiei , dezvoltării industriei şi co
merţului ; aceasta s-a reflectat în afirmarea dorinţei de înlăturare a
dominaţiei şi amestecului Austro-Ungariei ; conflictul acut în j urul
chestiunii căilor ferate exprima clar tendinţele pe de o parte ale Ser
biei de a-şi deschide calea comercială spre Adriatica şi Medi terana, pe
de altă parte ale Austro-Ungariei de a sufoca Serbia, păstrînd controlul
traficului în Balcani. ln lupta sa politică, diplomatică şi economică îm
potriva Vienei, Belgradul a folosit în interesul său criza dualismuiui
austro-ungar, sprij inind întărirea economică şi politică a Ungariei. In
1905 (mai-octombrie), între Belgrad şi Budapesta au avut loc nume
roase contacte ; la rîndul său, coaliţia ungară a susţinut alianţa sîrbo
bulgară 77. In aceeaşi perioadă, mişcarea de eliberare a iugoslavilor s-a
afirmat puternic în Croaţia şi Dalmaţia 78. Rezoluţiile adoptate la Ri
j eka la 3 octombrie şi Zadar, la 1 7 octombrie 1 905. au exprimat unitatea
şi solidaritatea de acţiune sîrbo-croată în lupta pentru eliberare şi uni
tate, acţiune ce se sprijinea atît pe Ungaria cit şi pe Bulgaria 'i!'J. 1n
Bosnia şi Herţegovina, sprijinul material şi moral al Serbiei a stimulat
mişcarea de eliberare. In anii 1 904-1 906, în toate provinciile iugoslave
au luat amploare manifestaţiile politice, culturale pentru emancipare

76.

desfăşurat o intensă activitate diplomatică pentru a contr:i.cara Italia. In aoest
context a avut loc şi întîlnirea de la Veneţia, între cancelarul von Biilow şi
ministrul Prinetti.
75 G.P.E.K., vol . 18, partea a II-a, doc. nr. 5 739, p. 560-562 ; vezi „Anaie·• .
XXIII, nr. 4/1977, doc. nr. 97, p. 147-148, vezi şi doc. nr. 93, p. 144-145.
76 Ibidem.
77 In martie 1904 s-au încheiat două tratate sirbo-bulgare, unul secret, de
alianţă, celălalt public, de prietenie. Cele două părţi îşi garantau mutual sec.urita
tea şi integritatea teritorială în cazul cînd o mare putere ar dori să ocupe sau să
anexeze o parte a Peninsulei Balcanice. Acordurile politice au fost completate cu
un acord economic referitor la protejarea comerţului celor două ţări în faţa politicii
Austro-Ungariei şi Turciei. Acordul vamal semnat în iulie 1905 de cele două state
exprima o politică de independenţă economică, de rezistenţă in faţa ingerin ţelor
marilor puteri (ToTeBL Ba.ax:aH:JKUMb 110U1'u, I, Sofia, 1929, p. 153-159).
7B Emile Haumant, op. cit., p . 530-531.
79 Franjo CvietiSa, Les probtemes
nationaux de l'Autriche-Hongrie, Les:
Yougosalves, Paris, Bossard, 1918, p. 37-38.
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naţională şi politică. Universitatea din Belgrad, cercurile din j urul său
au adus o contribuţie substanţială la antrenarea tineretului, organizarea
lui, în răspindirea ideilor revoluţionare in mase. Lozinca însufleţitoare
a acestor acţiuni era : „Slavi de sud, uniţi-vă" 8'1. Serbia era centrul
catalizator al întregii mişcări de eliberare iugoslave care lua, tot mai
pregnant, un caracter de masă. ln cercurile politice sîrbeşti se consi
dera că conflictul între mişcarea de eliberare iugoslava şi Austro-Un
garia a intrat in faza finală.

Războiul vamal început de Austria împotriva Serbiei in iu nie 1 906
a fost o reacţie brutală în faţa afirmării deschise a voinţei iugoslavilor
de a nu mai tolera dominaţia sau amestecul străin. Cu mari eforturi,
guvernul sîrb reuşeşte să contracareze efectele. pentru comerţul şi eco 
nomia ţării, ale închiderii frontierei cu Austro-Ungaria. Eşecul cancela
riei vieneze în această afacere a contribuit la înlocuirea contelui A. Go
luchowski cu baronul Alexis von Aehrenthal, fost, mulţi ani, amba
sador la Petersburg. Adept al politicii de forţă, noul titular la Ballplatz
desfăşoară o campanie dură pentru izolarea Serbiei şi anihilarea miş
cării revoluţionare iugoslave
Este favorizat în aceasta de dificultăţile
mari interne şi externe ale Rusiei în perioada 1 905--1 908 . ln ianuarie
1 908 el solicită sultanului autorizaţie pentru construirea unei căi ferate
prin sandj acul Novi-Pazar, racordînd astfel reţeaua de căi ferate bos
niacă la reţeaua de căi ferate otomană ; proiectul dezvăluia intenţia
Vienei de a cobori spre Salonic. Conferinta întrunită prompt la Peters
burg la 21 ianuarie/3 februarie, sub preşedinţia lui Stolipin, preşedin
tele· Consiliului de Miniştri, pentru a dezbate perspectivele politicii bal
canice a Rusiei în faţa poziţiei adoptată de A ustria, ajunge ] a concluzia
că în acel moment Rusia era lipsită de capacitatea militară de a-şi sus
ţine prin forţă interesele în Balcani. Strîmtori şi Constantinopol s2. Este
perioada cînd Austro-Ungaria desfăşoară o amplă campanie pe plan
politic, diplomatic, propagandistic în favoarea ideii de desfiinţare a
tului sîrb. La 19 aprilie 1 908, „Pester Lloyd" scria : , ,Plasa pe care pro
paganda sîrbă a· întins-o în sudul şi în sud-estul Austro-Ungariei tre
buie deşirată : trebuie tăiat capul hidrei sîrbe. Nu se poate realiza
această operă decît dacă la Agrem, la Pesta, la Saraj evo şi la Viena se
concepe un plan de ansamblu împotriva inamicului comun" 83. Jn aceeaşi
perioadă, Marele Stat Major preconiza ca Austria să aibă în stăpînire
zona Nis cu împrejurimile, ceea ce dovedea că se avea în vedere o orien
tare ulterioară către valea Vardarului - Salonic, idee pentru care e
cîştigat Aehrenthal. La 1 6 august 1908, ministrul de externe prezintă
în şedinţa Consiliului de Minicştri al imperiului proiectul de anexare a
zonei Ni.S şi înaintare a Austro-Ungariei spre Salonic. „Pentru a justi
fica proiectul desmernbrării Serbiei, Aehrenthal
arată M. Nincic
a invocat necesitatea de a se distruge <•cuibul revoluţionar», de a se
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tăia ...răul din rădăcină» sau de a suprima «acest centru de atracţie»" .

Toate

acestea

demonstrau,

subliniază

istoricul

iugoslav,

că

baronul

Aehrenthal „dorea să distrugă Serbia, care, prin acţiunea şi existenţa
m D. Djordjevic, op. cit., p. 190.
81 Jules Duhem, op. cit., p. lG. Vezi şi Georges D. Warsamy, op. cit., p. 53.
8'J A. Mandelstam, op. cit.
113 Momtchilo Nintchitch, La crise bosntaque '19C8-1909) et les Puisarices
e'Uropeennes, Paris, Alfred Costes, 1937, vol. I, p. 185.
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ei, ameninţa sau cel puţin incomoda considerabil menţinerea sistemului
de guvernare" 84•
ln acest context, are loc întrevederea de la Buchlau, în Moravia,
în castelul contelui Berchtold (ambasadorul Austro-Ungariei la Peters
burg), între ministrul de externe rus, Izvolski, - care tocmai îşi ter
minase cura la Karlsbad - şi ministrul de externe austriac, Aehrenthal.
la 16 septembrie 1 908 ; chiar dacă cele şase ore de convorbiri fără
nici un martor nu s-au soldat cu vreun act scris, ele au confirmat
Austro-Ungariei că Rusia nu se va putea opune prin forţă planurilor
de anexare a Bosniei şi Herţegovinei, dar că ţine foarte mult să aibă,
în compensaţie, libertatea de acţiune în Strîmtori 8.5.
La s.fîr,şitul lunii septembrie 1 908, împăratul Franz Iosif anunţă
regelui Eduard al VII-lea al Angliei, împă,ratului Nicolae al P-lea al
Rusiei „exigenţele imperioase ale situaţiei care mă vor obliga să pro
cedez la anexarea Bosniei şi Herţegovinei" 86. ln scrisoarea către ţar,
Franz Iosif se referea la „negocierile începute de cîtva timp între cele
două guverne ale noastre, în vederea consolidării bazelor alianţei noas
tre în chestiunile Orientului şi pentru a stal:iiti mai temeinic, pentru
viitor, ideile generale ale politicii ce trebuie urmată de comun acord
în Peninsula Balcanică" 87.
Actul agresiv al Austro-Ungariei în Bosnia şi Herţegovina cu spri
j inul direct al Germaniei, care însemna întărirea poziţiilor politice şi
strategice ale monarhiei habsl;mrgice în Balcani '?i la Adriatica, conso
lidarea poziţiei sale economice, izolarea Serbiei şi creşterea forţei de
reprimare a mişcării de emancipare naţională a iugoslavilor, a pro
vocat o dîrză rezistenţă politică a Serbiei - „Piemontul" mişcării de
eliberare şi unificare iugoslave. Manifestările opiniei publice împotriva
politicii de forţă a Vienei cereau guvernului sîrb să refuze recunoaş
terea acestui act. Parlamentul a votat noi credite militare ; s-au sta
bilit termenii unui acord de alianţă cu Muntenegru. La 2 1 octombrie
1 908 se crea Comitetul Central de Apărare Naţională, în scopul unirii
tuturor forţelor patriotice şi revoluţionare şi organizării războiului
popular împotriva Austro-Ungariei as. Cele 220 de comitete ale apărării
naţionale au înscris peste 5 OOO de voluntari S9, au organizat detaşamente
de luptă. în Bosnia şi Herţegovina, rezistenţa împotriva dominaţiei
austro-ungare a fost sprijinită activ de mişcarea din Serbia 90.
Monarhia bicefală a reacţionat dur faţă de ridicarea iugoslavilor
în apărarea intereselor lor naţionale, îndreptînd în special acţiunea sa
în direcţia „distrugerii cuibului revoluţionar sîrb" . Blocus-ul economic
M

85

Ibidem, p. 187.
Ibidem, p. 215. Dacă secretul desăvirşit al conţinutului convorbirilor a

creat, chiar în zilele imediat următoare, contraziceri şi controverse între cei doi
protagonişti înşişi, unele dezvăluiri ulterioare confirmă aranjamentul verbal la
care s-a ajuns la 16 septembrie. Demidov, de pildă, diplomat la ambasada imperială
rusă de la Viena, care a însoţit pe kvolski la Buchlau, a dat unele precizări despre
rezumatul pe care ministrul de externe l-a făcut ţarului asupra întilnirii. cu
Aehrenthal : dacă Rusia dă aprobarea sa Austro-Ungariei pentru modificarea tra
tatului de la Berlin, atunci aceasta din urmă acceptă formula rusă pentru statutul
Strimtorilor (ibidem, p. 226).
88 0.U.A., voi. I., doc. 93, p. 104-105, doc. nr. 97, p. 107. Vezi „Anale",
XXIII, nr. 511977, doc. nr. 121, 122.

ff1 Ibidem.
88 Emile Haumant, op. cit., p. 559-563.
89 Vezi D. Djordjevic, op. cit., p 213-215.
90 Vezi Aurel C. Popovlci, op. cit., p. 146 ; FllBnjo Cvietisa , op. cit., p. 39--4().
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şi financiar al Serbiei, rezilierea tratatului de comerţ încheiat în 1 908 �1,
intervenţia hotărîtă la Poartă în scopul interzicerii tranzitului mate
rialului de război care venea în Serbia prin Salonic au fost însoţite d e
masive concentrări de oameni (300 000) la frontiera c u Serbia, che
marea sub drapel a încă 350 OOO de oameni, demonstraţii ale flotei de
război pe Dunăre, ameninţarea Belgradului
ln pofida tratatului politic secret pe care-l avea cu Austro-Ungaria,
�vernul român nu a subscris la politica Vienei atunci cînd presiunile
puternice exercitate de Austro-Ungaria asupra Serbiei erau pe cale a
se transforma într-un război pentru anexarea acestei ţări 93, De la tri
buna Parlamentului român, Nicolae Iorga declara în decemb1ie 1908
că ,_,Austria reprezintă un trecut isprăvit ; nu reprezintă un popor, nu
n�'prezintă nici o misiune culturală sau vreo activitate economică în
d�oltare : ea trăieşte numai din amintiri şi tradiţii" 9ti. Cu profundă
c()'inpasiune faţă de situaţia grea a populaţiei din cele două provincii
a�exate, el spunea : „„ .să adauge Bosnia şi Herţegovina - la ce, te
înţrebi ? la Ungaria sau la Austria ? chestia rămîne încă nerezolvată,
căci dreptul nu e nici al uneia, nici al alteia, dreptul e al rasei care
loc;uieşte acolo şi căreia i se datoreşte toată munca trecutului. Şi s-a
'cl edit atunci că Austria, cînd este vorba de dreptul unei naţii, nu
alege între duşmani şi prieteni, între aliaţi şi nealiaţi" 95.
Dacă pentru iugoslavi actul de forţă al Austro-Ungariei impotriva
B-iei şi Herţegovinei era legat nemijlocit de lupta p�ntru păstrarea
f1lhţei naţionale, pentru libertate şi unificare, pentru marile puteri el
a�ea semnificaţia unor poziţii cucerite sau pierdute pe terenul luptei
p�tru dominaţie şi influenţă în Balcani, Strîmtori, Constantinopol, Me
diterana. Opoziţia Serbiei, afirmarea intenţiilor sale de a acţiona împo
tr;iva agresorului era un fapt de natură a crea complicaţii marilor pu
teti într-o perioadă cînd convorbirile, negocierile, conciliabulele între
Lolidra - Petersburg - Viena - Berlin încercau să realizeze un con�
setls în sfera de interese balcanică. La scrisoarea în care regele Petru
al Serbiei cerea ajutor Rusiei, împăratul a răspuns arătînd că „lucru1
es�ţial este ca Serbia să rămînă liniştită şi să nu dea ocazia Austriei
la_ provocare. -c•l-am zis - relata ţarul ambasadorului britanic la Pe
teţsburg - că, deoarece dumneavoastră vă consideraţi personal jignit, 1
acesta nu este un motiv ca să vă spargeţi capul într-un perete de
piatră»" . Ţarul considera că „are toate motivele să creadă că Serbia se
va potoli, şi el nădăjduieşte în mod sincer că Serbia, după recomandarea
ser,ioasă ce i s-a dat de mai multe puteri, va vedea că este o nebunie
sit tulbure pacea prin aventuri nechibzuite"
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Y 91 Maurice Schultz, La politique economique d'Aehrenthal envers la Serbie,
în „R.H.G.M." (I), t.XIIl/1935, p. 325-348, t.XlV/1936, p. 23-42.
9'l Vezi 0.U.A., vol. I, doc. nr. 361, 449, 581, 1 011 etc.
93 Vezi Şerban Rădulescu-Zoner, La position des milieux po liti q ues et de
l'opin.ion publique de Roumanie vis-ii-vis de la Serbie pendant la crise bosniaque,
în• ,.Recueil des travau:x: aux Assises scientifiques internationales, Les grandes
pQiiDan ces et la Serbie â la vellle de la premiere guerre mondiale", Beograd, 1976,
p, 133- 1 50 ; Viorica Moisuc, Şerban Rădulescu, Af i r m a re a Români e i indepen
det'ite in viaţa internaţională (1878-1914), în I.R., p. 362.
"°' Nicolae Iorga, Discursuri parlam entare , vol .
I, partea I, Bucureşti, 1939.
p. 217.
95 Ibidem., p. 330.
111 B.D.,
vol. V (1903-1909), London, 1928, doc. nr. 425, p. 480, raportul
ambasadorului britanic în Rusia, Sir Arthur Nicolson, către ministrul de externe
E. Gt-ey, Petersburg, 3 nov. 1908.
„
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Asigurat din partea Serbiei, cabinetul de la Petersburg a acţionat
pentru a obţine contrapartida convenită la Buchlau a avantajului Austro
Ungariei în Balcani : Strimtorile şi Constantinopolul. In zilele de
1 0-12 octombrie, Isvolski se străduieşte să smulgă bunăvoinţa guver
nului Marii Britanii. In misiune la Londra, el îl acuză pe Aehren,thal
"ca fiind făţarnic şi nesincer" , neagă orice consimţămînt dat acestuia
in întrevederea de la Buchlau cu privire la anexarea Bosniei şi Herţe
govinei 97 ; consideră însă că „în momentul acesta există o ocazie pentru
reglementarea chestiunii Strîmtorilor în favoarea Rusiei" 08• Grey re
fuză să ia în consideraţie dezideratul prezentat de Isvolski, arătînd că
„dacă noi aj ungem la un aranjament unilateral la care lumea de aici
va argumenta că necesită o creştere a forţei noastre navale în Medi
terana, şi dacă noi modificăm un tratat internaţional * în mare măsură
în avantajul Rusiei - ceea ce ar fi considerat în dezavantajul nostru jără să primim nimic în schimb (subl. ns.), noi am face o concesie care
ar fi foarte greu de apărat aici în momentul de faţă" 9!J. Guvernul fran
cez s-a pronunţat într-un sens asemănător. La Berlin, Isvolski nu
găseşte înţelegerea scontată ; Bi.ilow nu este de acord cu reunirea unei
conferinţe europene care să pună în discuţie tratatul de la Berlin 100.
Dealtfel, intervenţia politică şi diplomatică a Germaniei la Paris, Lon
dra şi Roma anihilează, în cele din urmă, intenţia unor cercuri politice
de a organiza o conferinţă europeană a marilor puteri in chestiunea
crizei raporturilor austro-ruse 10 1.
Referindu-se, doi ani mai tîrziu, la ,,frumosul moment" al anexării
Bosniei şi Herţegovinei, împăratul Wilhelm al II-lea spunea cu satis
facţie „Aceasta a fost o punere în scenă măreaţă, care a demonstrat în
lumea întreagă forţa vitală ce caracterizează Tripla Alianţă" . . . 102.
Pe un teren astfel netezit, Austro-Ungaria obţine, la 26 februarie
1 909, recunoaşterea din partea Turciei a anexiunii Bosniei şi Herţego
vinei şi cere imperios Serbiei aceeaşi recunoaştere. Sub directa inţer
venţie a celorlalte mari puteri, Serbia acceptă o declaraţie cu un �ext
confecţionat şi aprobat la Foreign Office şi Ballplatz în care recunoaşte
că drepturile şi interesele sale nu au fost afectate de acţiunea săvirŞită
<le fait accompli) de Austro-Ungaria în Bosnia şi Herţegovina şi se va
supune hotărîrii marilor puteri în ceea ce priveşte art. 25 al tratatului
de la Berlin. Se angajează să abandoneze atitudinea de protest şi de
opoziţie faţă de anexare, să schimbe cursul politicii sale actuale faţă
de Austro-Ungaria pentru a putea stabili cu aceasta relaţii de bilnă
vecinătate. Exprimindu-şi „încrederea" în politica ,.paşnică" a Austro
Ungariei, Serbia se obligă să reducă efectivul armatei sale la nivelul ·din
97 Viscount Grey of Fallodon, Twenty-Five-Years (1892-1916), vol. I, , Ed.
Hodder a. St. Ltd., London, 1925, p. 183, scrisoarea minisb-ului de externe Ed,:\Vard
Grey, Londra, 14 oct. 1908, către A. Nicolson, ambasador la Petersburg.
98 Ibidem, p. 182, scrisoarea lui Ed. Grey, Londra, 12 oct . 1908, către
A. Nicolson, la Petersburg.
• Se referă la tratatul din 1871 de la Londra.
99 Ibidem.
roo Vezi Pierre Renouvin, La crise europeenne et la premiere guerre f:non
dial� (1904-1918), Paris , Presses Universltaires de France, 1969, p. · 1 58-16-a. �ttezi
şi Correspondance secrete � Billow et de Guillaume li, Paris, 1931, p. 242..:::2: 44,
scrisoarea lui Biilow către împărat, 10 iun. 1909.
t&t B. D., vol. V (1903-1909), doc. nr. 491, p. 538-543 ; vezi „Anale"' XXIII,
-"
nr. 5/1977, doc. nr. 124, p. 126-130.
.
lO'.! 0.U.A„ vol. IV, doc. nr. 3 394 . p. 6 1 , raport al contelui Berchtold, 24 mart.
1 9 12 ; vezi „Anale", XXIII, nr. 5/1977, doc. nr. 1 3 1 , p . 141.
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primăvara anului 1 908, să dizolve compa.niile de voluntari organiza te
pe teritoriul sîrb 1oa.
Această declaraţie făcută de Serbia sub imperiul exercitării ame
ninţărilor cu forţa, a presiunilor politice, diplomatice şi militare, a con
stituit un act de imixtiune brutală şi violentă in treburile interne ale
unui stat independent şi suveran. Consensul Marilor Puteri în „afacerea
bos_niacă" a salvat încă o dată ordinea politică şi teritorială legiferată
de ele prin tratatul de la Berlin.
Este de adăugat că în această perioadă - inceputul secolului al
XX::-lea - de modificări profunde în structurile economice, sociale, po
litic.,;; din provinciile şţ statele balcanice care puneau pe primul plan.
în�-un mod imperativ, schimbarea pe baze noi a ordinii politice şi
teritoriale într-o vastă zonă geografică aflată sub influenţa şi dominaţia
marilor puteri imperialiste, nu s-a putut conta pe o unitate de vederi
şi de acţiune a mişcării socialiste din această zonă. Social-democraţia
austro-ungară (O. Bauer, K. Renner, V. Adler) se pronunţa pentru o
autonomie naţională culturală în cadrul unui stat multinaţional
ceea
ce însemna de fapt anularea principalelor atribute ale autodeterminării
şi menţinerea marii monarhii sub formă de stat federalizat. Această
concepţie a exercitat o influenţă puternică asupra partidelor social
democrate iugoslave din A�stro-Ungaria *. Aşa se explică de ce, în
momentul anexării Bosniei şi Herţegovinei, condamnînd incitaţiile la
război, ele s-au pronunţat pentru rolul civilizator al Austriei in aceste
prQvincii iugoslave şi pentru soluţionarea „chestiunii iugoslave" în ca7
drul Austro-Ungariei. Conferinţa de la Ljubljana din 2 1-22 noiembrie1 909 a socialiştilor iugoslavi a exprimat astfel de puncte de vedere, in
sistînd asupra autonomiei culturale. Concepţia s-a reflectat in programul
de acţiune care se reducea de fapt la lupta pentru democratizarea şi
federalizarea Austro-Ungariei. Este de adăugat că influenţa negativă a
au�tro-marxismului asupra unei părţi a tineretului revoluţionar iugo
slav s-a reflectat în orientatea spre atentate individuale.
Atare concepţii, care nu constituiau deloc o noutate, erau deter
minate îr;.tr-o măsură şi de tabloul situaţiei i nternaţionale, raportul de
forţe între Marile Puteri şi evoluţia acestui raport după 1 8 7 8 . Menta
litatea că Austria mare este o „necesitate istorică'· în postura de s tat
tampon între Imperiul german şi Imperiul rus, stat care devenit fede
rativ ar oferi condiţii convenabile de dezvoltare micilor naţiuni din
centrul şi sud-estul Europei ocrotindu-le în faţa politicii agresive ane
xioniste ale celor două mari imperii vecine, era foarte răspîndită şi
avea mulţi adepţi. Exista o întreagă literatură politologică în care se
analiza situaţia dublei monarhii şi se preconizau felu ri� e formul e de on�a
nizare pe baze federative, formule care nu rareori propuneau depla- j
sarea frontierelor „Austriei Mari" mult dincolo d� limitele ce le avea
în vremea respectivă. M. S. Pirotschanaz, lider politic sîrb şi fost pre
şedinte al Consiliului de Miniştri la sfîrşitul secolul ui, publica în 1892
o broşură sugestiv intitulată Situaţia internaţională a Serbiei, in care
susţinea formula unirii tuturor ţărilor balcanice cu Austria într-un stat
federativ, numai în acest fel putîndu-se bara politica expansionistă a

19",

1113 Vezi D. ·Djordjevic, op. cit., p. 2 12-2 1 3 ; Jules Duhem, op. cit. , p. 28.
Mario Pacor, Italia e Balcani dal Risorgimento alia Resistenza ' Milano'
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Feltrinelli, 1968. p. 32-33.
• In Croaţia şi Slavonia au luat fiinţă în 1894, în Slovenia în 1896, în Dalma
ţia in 1 902, în Bosnia şi Herţegovina în 190"9 (D. Djordjevic, op. cit., p. 223) .
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Imperiului rus în Balcani şi salvgarda independenţa şi fiinţa naţională
a acestor ţări şi popoare 105• Istoria a demonstrat caracterul neştiinţific
al acestor concepţii, caracter determinat atit de necunoaşterea şi gre
şita înţelegere a realităţilor din dubla monarhie şi din celelalte mari
imperii multinaţionale, cît şi de ignorarea evoluţiei fireşti social-poli
tice a societăţii care impunea drept imperativ al acelor timpuri recu
noaşterea principiului naţionalităţilor drept criteriu al unei noi ordini
politice a lumii. lncă la mijlocul secolului al XIX-lea, în dubla mo
narhie, „Concordia" - ziar românesc ce apărea la Budapesta - pro
clama fără rezerve : „Deviza cea sublimă a secolului e principiul naţio
nalităţii. Stăruinţa popoarelor mai înainte de toate e : unitatea naţională, adu
nîndu-se toţi fiii unei mari famili de aceeaşi limbă, datine etc. spre a
forma naţiunea, care, socotită în spaţiul ce cuprinde, se zice şi patria ;
pentru ca astfel de solidaritate, încordînd puterile sporite, mai uşor şi
mai curînd să ajungă la scopul comun", subliniindu-se că „asta e tri
umful dreptului asupra silei (fortia), a dreptăţii asupra patimelor, a
conştiinţei asupra vicleniei şi asupra celor mai ştiinţifice precalculări ale
tiraniei" . Şi ziarul conchidea : „Tot insul carele scurtează, vatămă, ră
peşte or calcă drepturile unui popor, ori îl dezbină, incure [incurro a suferi, a se lovi, n.V.M.] urgisirea omenirii" 106.
în primul deceniu al secolului al X�-lea problema fundamentală
a mişcărilor revoluţionare din Balcani era problema naţională. In Serpi�
ca şi în alte state din această zonă, Partidul Social-Democrat, care luase
fiinţă .Ia 20 iulie 1 903 107 în procesul luptei sociale şi naţionale şi era
nemijlocit legat de această luptă, susţinea dreptul iugoslavilor la auto
determinare. Pronunţîndu-se şi acţionînd cu toată fermitatea împotri_va
politicii de cuceriri a Marilor Puteri, a militarismului şi şovinismului
burgheziei dominante, socialiştii sîrbi considerau că aplicarea corectă a
principiului naţionalităţilor înseamnă autodeterminarea pînă la despăr
ţire toli:llă şi constituirea de state naţionale inclependente şi suverane.
Această concepţie s-a reflectat în condamnarea actului agresiv al Austro
Ungariei în Bosnia şi Herţegovina *.
Vederile social-democraţilor iugoslavi în aceste probleme vitale
ale procesului revoluţionar al luptei de eliberare în Balcani au fost
€'Xprimate în cadrul primei Conferinţe social-democrate balcanice din
7-9 ianuarie 1 9 1 0 de la Belgrad, la care au luat parte reprezentanţi ai
social-democraţilor sîrbi, bulgari, macedoneni, muntenegreni. ero.aţi,
bosniaci, herţegovineni, slovf'ni, precum şi din Voivodina. D. Tucoylc,
în numele Serbiei, a condamnat politica militaristă şi agresivă a Marilor
Puteri, ingerinţele săvîrşite de acestea în politica internă şi externă a
statelor balcanice. A subliniat aspiraţiile acestor popoare de eliberare
politică, economică. Cu deosebită claritate a analizat reprezentantul �o
cialiştilor sîrbi situaţia politică a iugoslavilor, acţiunea Marilor Puteri
105 Prezentarea acestei broşuri în „Neue Freie Presse" din 22 dec. 1892.
1oe „ Concordia, diurnalu politecu şi literariu", Pesta, 1 iul. 1861 (articol sem.

nat de Sigismund Popu).
101 Vezi J. Marjanovic, Nastanak i razvitak rodnUkog pokreta tL ;ttgoslo:Df!u,s
kim zemljama do Prvog svetskog rata, Beograd, 1958 ; Prvi Jcongres Srpske soaîjaldemokratske parti;e i Glavnog rodnllkog saveza, Beograd, 1953.
• In discursul său ţinut la cel de-al II-lea Congres al Internaţionalei, 'la
Copenhaga, în august 1910, şeful Partidului Social-Democrat sirb, D. Tucovic, .a
condamnat cu asprime anexarea Bosniei şi Herţegovinei de către Austro-Ungar.ia
sub oblăduirea Marilor Puteri şi a subliniat dreptul sacru al tuturor popoarelor la
autodetenninare.
·
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in această zonă şi scopurile urmărite, precum şi sarcinile social-demo··
craţiei în acea etapă istorică. Chestiunea iugoslavă, a arătat D. Tu
covic, reprezintă o mişcare unică, naţională, eliberatoare şi anticolo
nială, bazată pe autodeterminare naţională. Această mişcare trebuie
se sprij ine pe solidaritatea cu celelalte popoare balcanice, pe lupta soli
dară a socialiştilor din fiecare stat, provincie din zona balcanică şi du
năreană 108•

�ă

*
Criza bosniacă determinată de politica agresivă a Austro-Ungariei,
de intenţiile sale de a sugruma lupta naţională de eliberare a iugosla
vilor, de a reduce la tăcere Serbia, a avut ca urmare intensificarea miş
cării de eliberare, compromiterea tot mai evidentă, in faţa popoarelor,
a opiniei publice, a politicii interne şi externe a Austro-Ungariei •, strîn
gerea legăturilor între Serbia şi celelalte provincii iugoslave în lupta
pentru emancipare naţională, politică şi unificare. In anii care au urmat
evenimentelor din 1 908-1909, tendinţa popoarelor balcanice de a ieşi
de sub tutela Marilor Puteri, de a rezolva problemele politice şi terito
l'iale din această zonă fără nici un amestec din afară, s-a accentuat.
Lozinca Balcanii ai popoarelor balcanice anima tot mai mult spirjtele. ...
Pe de altă parte, Marile Puteri au încheiat noi aranjamente me- 1
nite fie a le consolida poziţiile în Balcani după evenimentele din
1 908-1909, fie a pregăti terenul pentru noi acţiuni diplomatice şi poli
tice în această zonă. Rusia, ale cărei interese în Balcani fuseseră neso
cotite, caută să-şi asigure sprij inul Italiei în cazul unei noi iniţiative
a Austro-Ungariei - acordul secret de la Racconigi, octombrie 1 909.
Cancelaria de la Ballplatz îşi apropie însă la rindu-i Italia, prin acordul
semnat la 1 9 decembrie acelaşi an şi care a fost considerat ca avînd
caracterul de a completa şi preciza art. VII al Triplei Alianţe. Stabilin
du-se că dacă Austro-Ungaria „ar fi adusă prin forţa evenimentelor<(
să ocupe Sandjacul Novi-Pazar * "' , Italia va primi o compensaţie, cele
două puteri se angajau reciproc să nu contracteze vreun acord cu o
terţă putere „privitor la chestiunile balcanice fără ca celălalt cabinet
să participe la el pe picior de egalitate absolută" ; de asemenea se
prevedeau consultări în toate chestiunile privitoare la vreo modificare
a statu-quo-ului in regiunile Balcanilor, Adriatica şi Egee 109. Conco
mitent, Aehrenthal şi Marele Stat Major imperial iau în dezbatere for
mule privind anexarea parţială sau totală a Serbiei. Corespondenţa
Aehrenthal-Konrad din a doua jumătate a anului 1909 este edifica
toare în acest sens uo.
108 D. Tucovic, lzabrani spisi, voi. I, Beograd, 1949, p. 323-325 (după D.
Djordjevic, op. cit., p. 225-226) ; vezi Mario Pacor, op. cit., p. 33.
• Represiunea dezlănţuită de autorităţile austro-ungare în Bosnia şi Herţe
govina a fost deosebit de dură. Pentru „justificarea" anexiunii, s-a recurs, printre
altele, Ia organizarea unor procese in care erau acuzaţi un mare număr <le
oameni de intenţii subversive şi de înaltă trădare, de colaborare cu Serbia pentru
distrugerea monarhiei habsburgice.
. . •• Din care îşi retrăsese trupele în momentul anexării Bosniei şi Herţego

v1ne1.

109 Pribram, op. cit., doc. nr. 24, p. 134-137 ; vezi „Anale", XXII, nr. 5/1977,
doc. nr. 127, p. 132.
uo A. Mousset, De l'anne.rion de la Bosnie-Hertzegovtne a !'attentat de
Sa7ajevo , în „Le monde slave", nouvelle serie, an. VII, voi. III/aug. 1930, p. 202-226.
tntr-un lung memoriu datat : llietzlng, 15 aug, 1909, Aehrenthal se pronunţa

7

-

c. 35.
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Intr-un astfel de context de confruntări de interese între Marile
Puteri, popoarele balcanice aflate încă sub dominaţia otomană, cărora
transformările politice din Turcia nu le adusese schimbările aşteptate
privind lichidarea regimului feudal, emanciparea naţională şi politică,
se aflau într-o stare de nemulţumire crescindă. Războiul italo-turc, înce
put în toamna lui 1 9 1 1 , raporturile încordate dintre Turcia, Grecia şi
Bulgaria au pus cu acuitate problema unei colaborări interbalcanice şi
· a unei acţiuni comune pentru lichidarea dominaţiei otomane în această
zonă. Incorsetată de Austro-Ungaria şi temîndu-se de o creştere a in
fluenţei acestei puteri la Sofia, Serbia . a urmărit, încă din 1 909,
realizarea unei înţelegeri cu Bulgaria, înţelegere ce ar fi fost sprijinită
pe o bază mai largă de contacte cu Grecia şi cu România. La 1 3 martie
1 9 1 2, alianţa s-a concretizat într-un tratat în două părţi : una defef?.sivă,
referindu-se la apărarea în faţa agresiunii puterilor nebalcanice, cealaltă
ofensivă · şi secretă referindu-se la un război comun contra Turciei · şi
împărţirea teritoriului scos de sub stăpînirea turcă 1 u. Aportul cabinetului
de la Petersburg (miniştrii Rusiei la Sofia şi Belgrad, Nekliudov şi, res
pectiv Hartwig, au contribuit activ la negocieri) în realizarea tratatului
era djctat de interesele legate de menţinerea posibilităţilor de intervenţie
şi influenţă în Balcani într-un moment cînd s-ar fi pus deschis problema
destrămării definitive a Imperiului otoman.
în memoriile lui, Sazonov precizează aceasta în termenii următori :
, „participarea noastră la încheierea alianţei sîrbo-bulgare ne dădea dreptul
de a controla actele aliaţilor şi de a opune veto-ul nostru oricărui act
care ar fi putut să nu răspundă vederilor moderate ale politicii ruse " 1 12•

Aşa se explică de ce tratatul sîrbo-bulgar cuprindea o clauză privitoare
la caracterul obligatoriu pentru cele două părţi de a accepta soluţia dată
de arbitrajul Rusiei în cazul cînd s-ar fi ivit un dezacord între ele 1 13. În
ceea ce o privea, cancelaria de la Viena urmărea aceleaşi · scopuri :
„Pentru monarhia austro-ungară ar rezulta, în cazul unei conflagraţii
balcanice, necesitatea de a înmulţi posturile de pe frontiere pentru ca în
acest mod să poată apare ca un factor de putere şi să împiedice astfel
să se ia, fără ca ea să fie întrebată, dispoziţii privitoare la domeniile ce o
interesează îndeaproape pe ea. „ " - se preciza în Protocolul şedinţei din
8-9 iulie 1 9 1 2 a Consiliului de Miniştri al Austro-Ungariei 1 14 .

în adevăr, ofensiva rapidă a aliaţilor .balcanici împotriva Turciei şi
rezultatele acestei ofensive au fost de natură a aduce modificări substan
ţiale pe harta Peninsulei Balcanice, s-au repercutat direct şi indirect
asupra raportului de forţe dintre Marile Puteri. Poziţiile cîştigate de
' Serbia la Marea Adriatică au provocat reacţia dură a Austro-Ungariei .
Presiunile militare şi politice împotriva Serbiei, criza relaţiilor dintre
cele două state demonstrau iminenţa unui război care, prin intervenţia
certă a Rusiei, ar fi pus în mişcare alianţele politice şi militare ce legau
�ntr·e ele diferite state europene. Conferinţa ambasadorilor care a avut
loc la Londra în decembrie 1 9 1 2 a reuşit să împiedice declanşarea unui
l �------

pentru o anexare parţială, în acel moment, a Serbiei „avînd în vedere că · la
încheierea socotelilor, nu se poate permite acestui mic stat să devină un centru
ele atracţie la frontierele noastre" (art. cit., p. 208).
11 1 Ivan Guechoff, L'alliance balcanique, Paris, 1915, P• 191.
1 12 Sazonov. Les annees fatales, Souvenirs, Paris, Payot, 1927; p. 59-60.
·
ua Guechoff, op. cit„ p. 191.
m 0.U.A„ vol, IV, doc. nr. 3 612, · p. 255 ; vezi „Anale" , XXIII, nr. 5/1977.
doc. n r 1 3 2, p. 143.
·

·

·

·
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război dar nu a rezolvat criza politică. ce se desfăşura neîntrerupt · - în
faze mai acute sau mai puţin acute - din 1 908. In mai 1 9 1 3 Turcia
acceptă preliminariile de pace de la Londra, cedînd popoarelor balcanice
fostele ei posesiuni pînă la linia Enos-Midia.
Intărirea poziţiei internaţionale a Serbiei, modificarea în favoarea
sa · a statutului teritorial în Balcani, în special în zona Adriaticii, s-au
reflectat în creşterea mişcării de eliberare naţională a iugoslavilor din
-cadrul dublei monarhii. Voluntari din Bosnia şi Herţegovina s-au înro
lat în armata sîrbă ; în Dalmaţia, la Dubrovnik s-au organizat spitale
pentru răniţi, la Zagreb şi în numeroase alte centre aveau loc mani
festaţii împotriva Austro-Ungariei, pentru susţinerea Serbi€i, a autode
terminării şi unificării ; Muntenegru proclamă unirea cu Serbia. Această ·
amplă manifestare a iugoslavilor avea loc în cadrul procesului revoluţio- '
nar general din dubla monarhie, proces care slăbea necontenit puterea
internă şi externă a acestui stat.
Intr-o astfel de atmosferă, Austro-Ungaria a încercat să-şi refacă
prestigiul luînd ofensiva împotriva · Serbiei şi a mişcării de eliberare a
slavilor de sud. Presiunile politice şi militare exercitate asupra Serbiei
agravează situaţia acesteia şi influenţează evoluţia raporturilor inter
balcanice ; ele vor evolua în perioada imediat . următoare suo imperiul
unor astfel de influenţe externe în sensul încordării relaţiilor dintre
statele balcanice.
Cu toate acestea însă, pacea încheiată la Bucureşti, în august 1 91 3 115,
înlăturînd atît amestecul Austro-Ungariei cit şi al celorlalte Mari Puteri
în tratativele dintre cei direct interesaţi, a reglementat în linii funda
mentale problemele teritoriale dintre statele balcanice pentru o foarte
lungă perioadă de timp. Tratatul de pace de la Bucureşti, a avut semni
ficaţii largi cu caracter politic : era pentru prima dată, după Congresul
de pace de la Berlin din 1878, cînd marile puteri nu mai hotărau con
form propriilor lor interese şi în virtutea unor acorduri secrete anterioare,
reglementări politice şi teritoriale în Balcani. Politica de forţă şi dictat
a Marilor Puteri fusese cu succes înfruntată de popoarele balcanice, aflate
ele însele la masa Conferinţei de pace. Parafrazînd pe Nicolae Iorga, se
poate aprecia că în sudul Dunării se tranşase soarta Austro-Ungariei şi
a celorlalte monarhii multinaţionale.
*

Criza tot mai profundă a dublei monarhii demonstra imposibilitatea
concilierii aspiraţiilor de emancipare naţională şi politică a milioanelor
de asupriţi cu politica internă şi externă a Vienei şi Budapestei. 1n totală
contrazicere cu realităţile, contele Apponyi susţinea în Dietă în ianuarie
1914 că „problema naţionalităţii e o problemă psihologică" , iar „rezolvarea
ei" o vedea prin schimbarea „raporturilor morale de putere" , în sensul
-ca „sentimentul de cetăţean al statului maghiar să fie mai puternic decît
sentimentul de rasă" H6. In totală contrazicere cu realităţile evidente,
.cancelaria de la Ballplatz căuta formule politice prin care să-şi poată
consolida situaţia atît de şubredă după 1913, luîndu-şi revanşa faţă de
cei ce tulburaseră ordinea în Balcani şi în primul rînd faţă de Serbia.
„O înţelegere cu sîrbii e imposibilă - îi declara Ottokar von Czernin lui

1 15
116

Vezi textul tratatului în „Anale", XIII, nr. 5/1977, doc. nr. 140, p. 146-150.
1
„ Telegraful român", Sibiu, LXII, nr. 2 din 9/22 ian. 1914.

r
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Carol I la Bucureşti, în audienţa de prezentare în calitate de minist�u
ei. Ori această ţară va fi cu totul distrusă, ori monarhia
� al Austro-Ungari
se va zgudui din temelii" 117. Era perioada cînd relaţiile româno-sîrbe
deveneau tot mai strînse în virtutea unui scop comun. Pasic, primul
ministru al Serbiei, le vorbea prietenilor săi Iorga şi generalului Cristescu
aflaţi în vizită oficială la Belgrad*, „cu acelaşi dor . . . de provinciile ire
dente, Bosnia şi Herţegovina, care înseamnă mult mai mult. într-o con
vorbire cu mine la Bucureşti - relatează Iorga - Pa.Sic mă asigurase
că sint destul de tînăr ca să văd unitatea romanească desăvirşită prin
căderea monarhiei, şi soarta era să-i fie destul de îngăduitoare marelui
ministru pentru ca să vadă el însuşi o Iugoslavie reunită „ . " us.
Atentatul de la Sarajevo împotriva prinţului moştenitor al Austro1 Ungariei a fost exploatat de cercurile diriguitoare de la Viena şi Buda
pesta pentru a dezlănţui agresiunea împotriva Serbiei, acest centru
catalizator al luptei de eliberare a iugoslavilor din imperiu. La 6 iulie
1914 cancelaria imperială germană aproba „o acţiune radicală şi imediată
împotriva Serbiei" socotind-o ca fiind „cea mai bună soluţie pentru regle
mentarea greutăţilor din Balcani" iar guvernul german considera că
„momentul nu trebuie amînat" 119 .
La 24 iunie/7 iulie 1 914, J. M . Iovanovic, ministrul Serbiei la
Viena, telegrafia lui N. Pa.Sic la Belgrad : „Pentru Austro-Ungaria un
lucru este clar : cu sau fără dovada că atentatul a fost inspirat la Belgrad,
ea trebuie să rezolve o dată pentru totdeauna chestiunea aşa-ziselor agita120 .
1 ţii pansirbe în limitele monarhiei Habsburgilor"
în adevăr, la 10/23 iulie 1 914, baronul Giesl von Gieslinger, minis
trul Austro-Ungariei la Belgrad, prezenta guver.nului sîrb cunoscuta notă
ultimativă care a intrat în istorie ca o mostră a politicii de forţă exerci
tată de o mare putere faţă de un stat mic independent şi suveran 121. Pe
bună dreptate. preşedintele Consiliului de Miniştri al Serbiei, Laza Pat
chou, considera că „ . . . aceste cereri sînt de aşa natură încît nici un guvern
sîrb nu le-ar putea accepta în întregime 122.
La 1 1124 iulie, însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Belgrad sfătuia
guvernul sîrb, din ordinul lui Sazonov ca, în cazul unei invazii a austrie
cilor, „sirbii să nu încerce să se opună, ci să se replieze, lăsînd inamicul să
ocupe teritoriul lor şi să adreseze un apel marilor puteri" . In acest apel
se sugera mai departe, „sîrbii să demonstreze imposibilitatea: pentru ei
de a su sţine o luptă inegală şi să le ceară marilor puteri protecţia bazată
pe justiţie" 1 23. In aceste împrejurări, în răspunsul său, dat la 1 2/25 iulie,
Serbia, deşi a făcut unele concesii, încercind să amîne un război nimici
tor, şi-a păstrat toate prerogativele unui stat independent şi suveran 121, _

,, _______

1 17

Nicolae Iorga, Supt trei regi, Istorie a unei lupte pentru un ideai mora l
.
Bucureşti, 1932, p. 173.
.* . !n octomb r:i e
1913, Nicolae Iorga şi generalul Cristescu s-au dus la Belg1·ad
cu rrusmnea de a-1 duce regelui Petru clopotul de la biserica Madona Dudu din
C�aiova, făcut de bunicul său, Karadjeordje, pentru capela familiei de la Topol
mţa, gest care s-a bucurat de o deosebită apreciere în Serbia.
1 18 N.
Iorga, op. cit., p. 1 72 .
119 Constantin Nuţu, România în anii n eutralităţii 1914-1916, Edit. ştiinţifică,
Bucureşti, 1972, p. 96-97.
120 L e livre b leu. serbe, Paris, Berger - Lavrault, 1 914, doc. nr. l 7, p. 19.
12 1 I bid em , doc.
nr. 32 , p. 39-46.
m I bidem, doc. nr. 33, p. 46-47.
1 i naţional,

1Z1 D.D.S.R.,

124 Le

p.

15-16 .

lfi:re bleu serbe,

doc. nr.

39, p. 51-58 .
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decît să
Formalitatea fiind îndeplinită, Austro-Ungariei nu i-a rămas
ţă, să-i
consecin
în
şi,
125
constate că răspunsul Serbiei este „nesatisfăcător"
Belgrad.
la
declare război cinci zile după prezentarea ultimatumului
Cu o zi înaintea declaraţiei de război austro-ungare, prinţul Alexan
dru al Serbiei primise şi răsp_unsul ţarului la scrisoarea în care-i solicita
ajut.or : ,,Alteţa Voastră poate fi convinsă că nici într-un caz Rusia nu se
va dezinteresa de soarta Serbiei11 126.
în calitate de semnatar al tratatului de alianţă cu Austro-Ungaria,
Germania şi Italia, guvernul român a fost supus, cum se ştie, unor pre
siuni convergente din partea Vienei şi Berlinului pentru a da curs obli
gaţiilor de „aliat" . De la Ballplatz vine chiar oferta, la 24 iulie 1914, ca
Ro.mânia să devină părtaşă la „împărţirea" Serbiei 127 • De la Bucureşti
in·să Czernin informa că, după ultimatumul adresat Serbiei, „peste tot
întîlneai un amestec de revoltă şi dorinţa crescîndă de a realiza, în sfîrşit,
cea mai fierbinte dorinţă a inimii" (eliberarea Transilvaniei), ţel care
putea fi atins „nu cu monarhia, ci împotriva ei" 128, constatare care, dealt
fcl, venea să confirme pronosticul făcut la 29 iulie, în plină criză politică,
de cancelarul imperiului german i 11 sensul ri'i . în cazul unei conflagraţii,

„România nu va merge cu Germania şi cu Austria" 129.
ln adevăr, hotărîrea luată de Consiliul de coroană al României, la
3 august 1 914, cu privire la menţinerea „expectativei armate" , era con
cluzia analizei actului Austro-Ungariei şi, prin această prismă, a caracte
rului obligaţiilor contractuale ale României faţă de Germania şi Austro- '
Ungaria. Este de precizat că respectarea de către România în mod absolut
a clauselor art. 2* din tratatul de aliantă însemna caracterizarea directă
a Austro-Ungariei ca agresoare. S-a con iderat deci că, în această situaţie,
nu se pune groblema de ca.sus foederis. România, au arătat vorbitorii, nu
poate _ş,i nu are nici un interes să sprijine Austro-Ungaria să distrugă
Serbia. Hotărîrea Consiliului de coroană a corespuns intereselor naţionale
a României, a fost în acelaşi timp o dovadă evidentă a solidarităţii cu
Serbia atacată. Intreaga naţiune a apreciat ca atare hotărîrea din 3 au
gust 130.
Ofensiva Austro-Ungariei împotriva micii armate a Serbiei s-a în
ch€iat la începutul lui decembrie 1914 prin luarea Belgradului.
In România, dramaticele evenimente petrecute în Serbia au avut un
puternic ecou. ln cercuri largi ale opiniei publice s-a manifestat solidari
tatea cu poporul sîrb, s-a exprimat revolta, indignarea împotriva politicii
agresive austro-ungare. Savanţi de renume au formulat în conferinţe

;

'-------

1 25 Ibidem, doc. nr. 40, p. 59-60.
D.D.S.R., p. 26.
1 21 N . Iorga, op. cit., p. 181.
tokar von Czernin, Im Weltkriege, Berl in 1.. . • Wicn, 1 9 1 9, p. 1 14-115.
•
.
Vezi Viorica M01suc, România în a nii p rim u lui război mana.�
în „Anale", XXIII,
nr. 1/1977, p. 132-133.
129 N . P. Comnene, Note sur la guerre roumaine (1916-1 9 1 7), .1:- „
J·at, Paris
Lausanne, 1917, p. 155.
• „Dacă România, fără nici o provocare din partea sa
ar fi atacată Austro
Ungaria se obligă să".'i dea în timp util ajutor şi asistenţă co'ntra agresorul i. Dacă
_ Austro-U
_
este �tacată
n�ar1a
în aceleaş i împrejurări, în una din părţile statelor
.
�
� hm1. ��ofe �u Rornama,
ca sus foederis se va prezenta numaidecit pentru aceasta
.
dtn urma
(Pr1bram, op. cit., doc. nr. 7, p. 40-47. Vezi „Anale", XXII, nr. 1/1976,
doC'. nr. 16, p. 120).
110 Vezi
Constantin Kiritzesco, La Roumanie dans
la yuerre mondiale
19'1.ii-1919, �reface de M. Andre Tardieu, Payot, Paris, 1934, p. 46 ; Vezi
·
Pacor, op. cit., p. 42.
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.
u
eroism
Bucureşti ţinută la 21 noiembrie 1 9 1 4 m semn de omagiu adus
d
Belgra
î
rilor
�
lui popor�lui sîrb, s-a spus : „Astăzi, prezenţa aust�o-unga
care
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dm
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sea�nă 0 dedigrare a dreptului de a trăi
iceşte,
şi
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stă atît de aproape faţă de noi, atît de aproape
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o
este
lui
încît 0 lovitură care se îndreaptă împot:r:iva
1.
13
pregăteşte împotriva noastră"
.
.
.
.
Iarna lui 1 9 1 4-1 915 a marcat mceputul unei lungi ş1 grele perioade
de grupare şi regrupare a forţelor pentru rezi �te�ţă în _faţ8: valulu� de
teroare şi represiuni dezlănţuit de Austro-Ungaria impotnva iugoslavilor.
Interesată în organizarea unei exploatări sistematice a Serbiei ca bază de
.aprovizionare şi zonă prin care se stabileau comunicaţii directe şi uşoare
.cu Bulgaria şi Turcia, Austro-Ungaria a aplicat măs.uri drastice pentru
.suprimarea rezistenţei de orice fel a populaţiei 132 •
în Croaţia, Slovenia, s-a instituit starea de asediu, membri ai Parla
mentului croat - care se bucurau de imunitate - au fost arestaţi şi
internaţi, ziarele suprimate ; au fost expulzate zeci de mii de persoane. In
Dalmaţia, la fel, teroarea exercitată de ocupanţi s-a oglindit în nenumă
ratele arestări şi execuţii, multe persoane oficiale - primari etc. - din
I Dubrovnik, Kotor au fost ridicate şi intern ate 133. Fenomenul general din
armata austro-ungară - dezertările şi trecerea în armatele naţionale - a
fost caracteristic şi pentru iugoslavi care au trecut în Serbia. în Bosnia şi
Herţegovina s-au aplicat măsuri foarte dure de reprimare a mişcării na
ţional-revoluţionare.
Dar poate că nici un alt episod, ca cel petrecut în primăvara anului
1 9 1 5 în legătură cu intrarea Italiei în război, nu dezvăluie mai elocvent
locul pe care-l deţineau iugoslavii în general şi Serbia în special în
planurile politico-strategice ale celor două tabere aflate în război. Dacă
plasarea guvernului italian în afara conflictului în august 1 914, a fost
motivată de faptul că „această alianţă [cu Puterile Centrale] este formal
) defensivă iar Austro-Ungaria atacase Serbia " - cum consideră istoricul
iugoslav Ivo J. Lederer rn, ulterior, tratamentul hotărît de Marile Puteri
iugoslavilor a demonstrat că atît Serbia, stat independent şi suveran, cît
:şi celelalte provincii iugoslave ce aspirau la emanciparea naţională şi
> politică erau doar obiecte de tîrguială între aceste puteri. în adevăr, inte
resate să atragă Italia în tabăra lor, puterile Antantei i-au acceptat aces
teia „compensaţiile': teritoriale substanţiale în Balcani, pe seama iugosla�

131 Nicolae Iorga, Politica austriacă faţă de Serbia, Conferinţă ţinută în
.şedinţa solemn_ă a Institutului pentru studiul Europei sud-estice, la 2 noiembrie
.
1914,
•

Edit. Institutului sud-est european, Bucureşti, 1915, p. 4.
132 Vezi Sinicha M . Draguitch, La situation internationale de la Serbie
{1908-1924). These pour le doctorat, Poitiers, 1924, p. 58-59.
133 Vezi. Franjo Cvietisa, op. cit., p. 42-43 .
•134 Ivo . J. Lederer, Yougoslavia at the Paris Peace Conference. A study in
Frontierma mg,
�ew ��ven and London, Yale University Press, 1963, p. 5. „Toate
:i ce�te consid�r'.lţu, oncit de grave ar fi - se spunea în răspunsul guvernului
1tah:in la sohcita�ea Vienei de a respecta tratatul Triplei Alianţe - nu ne-ar
.
împiedica să ne mdeplinim obligaţia, dacă această obligaţie ar exista, dar cum
.
«cas� foede:is-. nu este apli cabil războiului actual, Consiliul de Miniştri de ieri
sea�a a d eCis neutralitatea, ceea ce nu înseamnă că mai tîrziu nu poate lua
.
decizii mai. conforme dorinţelor aliaţilor noştri dacă va ii nevoie sau dacă intere
sele ce le avem ne-ar determina să o facem" (D.D.A.H.I., doc. nr. 26, p.
36).

�

1 02
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

!

/

�

vilor şi albanezilor, în Asia Mică e c„ cîştigînd :ursa împotriva Put�r lor
Centrale ce mizaseră prea mult - m ceea ce priveşte atragerea Italiei pe tratatul Triplei Alianţe 135. Rusia, care susţinea că intrase în război
contra Austro-Ungariei şi Germaniei pentru „a apăra" Serbia şi principiul
naţionalităţilor, acceptă la rîndu-i compensaţiile oferite Italiei pe seama
iugoslavilor, cu atit mai mult cu cît, cîteva zile mai devreme, guvernele
francez şi britanic acceptaseră propriile ei revendicări privind Strîmtorile
şi Constantinopolul 136. Aşezarea atît de temeinică a Italiei într-o zonă de /
unde putea influenţa decisiv Balcanii era împotriva intereselor Rusiei
legate de zona balcano-dunăreană 137. La 26 aprilie 1915, tratatul secret de
la Londra, completat în mai cu o convenţie navală şi una militară leagă
Italia de Antantă 1 38. Italia obţine o parte din Slovenia, o parte din Croa
a, o parte din Dalmaţia, o parte din Albania, avînd practic controlul
asupra întregului litoral al Adriaticii cu principalele porturi şi insule.
Sonnino, spune Lederer, „insista pentru obţinerea Dalmaţiei din motive "
de securitate, de geopolitică, precum şi din sentimente istorice" 139. „Pactul 1
de la Londra - apreciază istoricul Dragan R. Zivojinovic -, ca şi alte
aranjamente secrete, dovedea în mod concludent că Marile Puteri euro
pene continuau să folosească vechile metode în afacerile politice " 140.
Insistenţele r�'rezentanţilor Serbiei în capitalele Antantei pentru a
preintimpina asemenea tranzacţii s-au lovit de frontul unit al Marilor
Puteri. La Londra, R. W. Seton-Watson şi H. Wickham Steed au susţinut
cu ardoare cauza iugoslavă, dar la Foreign Office uşile au rămas închise.
La Petrograd s•au făcut intervenţii în cercurile palatului, pe lingă repre
zentanţii Marilor Puteri, toate cu rezultat negativ 141.
La rîndu-le, Puterile Centrale cîştigă de partea lor Bulgaria, tot
/
prin compensaţii teritoriale care, parţial. afectau şi Serbia.
Forţele unite· ale Puterilor Centrale, în alianţă cu ·Turcia şi Bulgariar
au dezlănţuit ofensiva împotriva Serbiei la începutul lui octombrie 1915,
dinspre nord, est şi sud. Era perioada cind conciliabulele Londra.;.Paris
pentru organizarea corpului expediţionar de la Salonic nu reuşiseră să
deschidă un nou front în sud-est. Strînsă ca într-un cleşte, armata sîrbă
se retrage spre Adriatica şi se salvează în insula Corfu. întreaga Serbie
cade sub ocupaţie străină 142.

ţi

·

Referindu-se la tot acest complex de împrej urări, istoricul Constan
tin Kiriţescu spunea : „ . . . Austro-germanii au hotărit să atace Serbia cu
ajutorul Bulgariei care, aliindu-se Centralilor, a atacat pe sirbi din spate.

135 Vezi D.D.A .H.I., doc. nr. 131, p. 142 : propunerile din 27 martie 191&
ale Austro-Ungariei privind ,,baza unui acord" cu Italia prevedeau între altele,
ca Italia să lase deplina libertate de acţiune Vienei în Balcani, inclusiv în privinţa
„avantajelor teritoriale care ar rezulta eventual pentru Austro-Ungaria din această
liber:tate de acţiune" ; doc. nr. 134, p. 146 : răspunsul dat de Italia la 2 aprilie
respingea oferta austro-ungară considerind că nu se poate accepta libertatea neH-
mitată a Austro-Ungariei în Balcani fără ca aceasta să accepte revendicările·
italiene privitor la Albania.
·
136 Constantinople et les Detroits, vol. I, doc . nr. IV, doc. nr. LXXXI ; voi. II,.
doc. n� �
137· Vezi A . Mandelstam, op. cit.
138 Vezi L. Vojnovic, La Dalmatie et les problemes de l'Adriatique ' Lausanne .
1944, p. 82-85 ; Mario Pacor, op. cit., p. 38-41.
139 Ivo J. Lederer, op. cit., p. 7.
uo Dragan R. Zivojinovic, America, . Italy and the Birth . of Jugoslavia
New York, Columbia University Press, 1972, p. 39.
Ivo J. Lederer, op. cit., p. 9-12.
Vezi Mario Pacor, " op. cit,, p. 43.

.

·

·

'
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beligeranţi şi
Antanta n-a putut interveni eficace şi popoarele Europei,
143•
"
rt
neutri au trebuit să asiste la sufocarea poporului ma ir
Infrîngerile suferite de Serbia în război au întărit hotărîrea iugos
lavilor de a lupta cu toate forţele pentru eliberare şi unificare. Tragicele
evenimente din 1 91 4-1 9 1 5 dovediseră o dată mai mult necesitatea unirii
tuturor iugoslavilor într-un sin� stat pentru a-� i putea_ apăra in �ele
vitale fiinţa naţională, patria, libertatea. Acest imperativ este exprimat
clar î� Declaraţia prezentată la 24 noiembrie 1 9 1 4 în faţa Skupştinei la
Nis de Nicolas PaCic, preşedintele noului guvern de coaliţie : „Guvernul
act�al - se arăta în Declaraţie - a fost format pentru a personifica
unitatea de voinţă, de putere şi de intenţii a patriei noastre. Convins că
va avea încrederea Skupştinei Naţionale atîta timp cit el îşi va pune
toate forţele în serviciul marii op�re a statului sîrb şi al rasei sîrbo-croa
to-slovene, convins că întreg poporul sîrb este hotărît să nu dea înapoi în
lupta sacră pentru apărarea scumpei sale patrii şi a libertăţii, guvernul
regal consideră că în aceste momente cînd se hotărăsc destinele s_ale.
prima şi unica sa sarcină este de a face totul pentru sfîrşitul ferici� al
acestei lupte care de la începutul ei a devenit lupta pentru eliberarea şi
unirea fraţilor noştri ţinuţi în robie, a tuturor sîrbilor, croaţilor şi slove
nilor" 144. Această Declaraţie care reprezenta de fapt programul de eli
berare şi unificare naţională a sîrbilor, croaţilor şi slovenilor, devenind
scopul principal al războiului contra Puterilor Centrale, a fost u;robată
în unanimitate de Skupştină.
Paralel cu precizarea poziţiei guvernului Serbiei, patrioţii iugoslavi
surprinşi de evenimente în străinătate, cei care au reuşit să se refugieze,
precum şi cei stabiliţi în străinătate s-au constituit la 1 5 mai 1915 intr-un
front larg de luptă pentru eliberare şi unire, avind în frunte un organ
de coordonare, denumit Comitetul iugoslav 145. Preşedintele Comitetului
era Ante Trumbic, avocat, preşedintele Partidului Naţional Croat, membru
în Dieta Dalmaţiei. fost primar al Splitului etc. Printre membrii Comite
tului se aflau reprezentanţi din toate provinciile iugoslave, precum şi re
prezentanţi ai organizaţiilor iugoslave din America.
Stabilind legături în cercurile politice din străinătate, acţionînd pe
un front larg de propagandă în explicarea şi susţinerea · dezideratelor
iugoslave, în iulie 1915 li s-a remis tuturor cancelariilor din ţările Antan
tei un memorandum
amplu program de revendicări politice-teritoriale
şţ naţionale 146. Este de subliniat că apare formula de „teritoriu naţional
a� sîrbilor, croaţilor şi slovenilor" . Memorandumul precizează că ,„Un
smgur mijloc poate aduce o pace durabilă în întregul Sud-Est al Europei
şi în mod special la Adriatica şi Balcani : unirea tuturor teritoriiloc iu
goslave într-un stat independent" .
Cauza dreaptă a iugoslavilor este sprijinită de o susţinută activitate
a iug� slavilor din America. Primul Congres naţional al iugoslavilor clin
Amenca de Nord, ţinut la Chicago la 10 mai 1915, a votat o Rezoluţie
cu ur:mă�rul cuprins . : „Croaţii, sîrbii şi slovenii concep salvarea lnr
numai prm .
de sub [dominaţia] Austro-Ungariei. Viaţa şi pro_ �esul nostrueliberarea
nu pot fi salvgardate decit prin unirea tuturor provinciilor
iugoslave cu Serbia într-un stat unic" . Făcîndu-se apel la înţelegerea şi
-

, _______

m

Constantin Kiritzesco, op.

cit., p . 57 .

1� Notes et documents, reunis par A. Arnaoutovitch, Paris, ·Ligue
des uni
vers1taires serbo-croato-slovenes' 1919 ' p 2-3
1� I bidem, p. 4--5 .
r - Pr
1411 ...,.,.
ogramm e Yougoslave, Paris, Plon, f,a., p. 12-14.
•

.

.
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sprijinul puterilor Antantei, se sublinia în încheiere că „realizarea drepte
lor noastre aspiraţii va contribui la stabilirea ordinii în sudul şi estul
Europei, dind garanţii durabile păcii în lume" 147•
Concomitent cu propaganda desfăşurată în S.U.A„ colonia iugoslavă
din această ţară a recunoscut Comitetul iugoslav de la Londra şi a spri
jinit materialiceşte activitatea sa în Europa. punîndu-i la dispoziţie im
�rtante sume de bani.
1n America de Sud, iugoslavii stabiliţi în diferite republici şi-au
exprimat hotărîrea de a acţiona alături de conaţionalii lor din Europa
pentru cauza lor dreaptă. 1n cadrul Congresului naţional al iugoslavilor,
desfăşurat la Antofogasta, în Chile, a fost adoptată o Rezoluţie în care se
arăta că iugoslavii din America de Sud „se pun la dispoziţia guvernului
sîrb şi exprimă întreaga lor încredere în Comitetul iugoslav de la Londra
în care văd pe reprezentantul legitim al ţărilor iugoslave, supuse jugului
Austro-Ungariei" . Rezoluţia cerea Antantei să considere pe iugoslavii din
republicile sud-americane ca aliaţi fireşti ai săi şi ai Serbiei în lupta
pentru eliberarea conaţionalilor lor 148.
După recunoaşterea de către guvernul sirb şi prinţul regent Alexan
dru a Comitetului iugoslav, şi stabilirea relaţiilor de colaborare intre Corfu
şi Londra (martie 1 916), s-a făcut simţită tot mai mult necesitatea
coordonării activităţii care avea, în pofida unor diferenţe neesenţiale,
aceleaşi scopuri şi idealuri. In iulie 1 91 7 a fost convocată în insula Corfu
o conferinţă la care au luat parte reprezentanţi ai Comitetului londonez
alături de membrii guvernului. Examinarea chestiunii unităţii iugoslave şi
a mijloacelor de realizare a dus la formularea unui program unic de
luptă, cuprins în Declaraţia din 20 iulie, semnată de Nicolas Pa5ic şi Ante
Trumbic. Scoţindu-se în evidenţă identitatea de vederi, se arăta : „repre
zentanţii autorizaţi ai sirbilor, croaţilor şi slovenilor, constatînd că dorinţa
poporului nostru este de a se elibera de orice dominaţie străină şi de a
se constitui într-un stat liber naţional şi independent, dorinţă bazată pe
principiul că orice popor este liber să dispună de el însuşi, sînt de acord
în a considera că acest stat trebuie să fie fondat pe următoarele principii
moderne şi democratice :

1 ) „Statul sîrbilor, croaţilor şi slovenilor care sînt de asemenea
cunoscuţi sub numele de ..s..lavi de sud sau iugoslavi, va fi un regat liber
şi independent, avînd un teritoriu Tndivizibil şi o naţionalitate unică (un
drept unic de cetăţean) . Acest stat va fi o monarhie constituţională,
democratică şi parlamentară" .
2) „Numele acestui stat va fi : Regatul sîrbilor, croaţilor şi slove

nilor" .

5) „Cele trei denumiri naţionale - sirbă, croată şi slovenă - sîntJ
egale în faţa legii pentru tot teritoriul regatului" .

9) „Teritori ul regatului sîrbilor, croaţilor şi slovenilor va cuprinde

tot teritoriul pe care naţiunea noastră cu cele trei denumiri trăieşte în
mase compacte„ . , naţiunea noastră nu cere nimic din ceea ce este al

ei, ea pune problema eliberării de sub dominaţia austro-ungară şi a
unirii cu Serbia şi Muntenegru într-un stat unic formînd un tot indivi
zibil. 1n temeiul dreptului fiecărui popor de a-şi hotărî soarta, nici 0
parte a acestui tot teritorial nu va putea, fără a se prejudicia dreptatea,
147 Franjo Cvieti!ia ,
m

op. cit., p. 59.

Ibidem, p. 61.
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să fie detaşată şi încorporată vreunui stat străin fără consimţămîntul
popo
- rului însuşi" 149•
Declaraţia, remisă printr-o notă verbală a guvernului sîrb reprezentanţilor puterilor aliate în insula Corfl:, s-a. �ucurat �e . o b�nă prirnir� .
Aşadar, Declaraţia de la Corfu, smtetizmd poz1ţ1a ş1 concepţia
mişcării de eliberare a iugoslavilor, exprimată într-o serie de documente
programatice, preciza cîteva idei fundamentale : patria unică a tuturor
iugoslavilor, înţelegînd prin aceast.a ��rito�iul �ocu�t dintotdeauna �e ei ;
unirea într-un singur stat a provmc1ilor istorice mgoslave ; organizarea
.acestui stat nou pe principii ale democraţiei burgheze. Toate acestea
impuneau, ca .o condiţie sine qua non, eliberarea. de sub dominaţia
.Austro-Ungariei a provinciilor cotropite de-a lungul secolelor şi elibe
rarea statului independent al Serbiei. Programul exprimat în Declaraţia
,de la Corfu a stat la baza întregii activităţi a iugoslavilor în perioada
următoare.
Paralel cu acţiunile desfăşurate de Serbia şi de emigraţia iugoslavă,
in cadrul monarhiei austro-ungare avea loc, pe un front larg, acţiunea
reprezentanţilor iugoslavilor pentru emancipare naţională şi politică .
Astfel, deputaţii sîrbi, croaţi şi sloveni din Reichsrat s-au constituit în
·Clubul iugoslav: angajîndu-se să lupte împotriva Austro-Ungariei . In
-şedinţa din 31 mai 1 9 1 7 a Parlamentului vienez, deputatul Antum
Korosec, preşedintele Clubului iugoslav, a citit o Declaraţie în care se
arăta că deputaţii reuniţi în Clubul iugoslav, „bazîndu-se pe principiul
naţionalităţilor" , „cer ca toate regiunile din monarhie unde trăiesc slo
veni, croaţi şi sîrbi să fie reunite într-un stat independent şi democratic,
liber de orice dominaţie străină" 150 ; se angajau să lupte cu toate forţele
„,pentru realizarea acestei cerinţe a naţiunii lor unice" 15 1 .
.ln perioada cind naţionalităţile . oprimate din imperiile multinaţio
nale făceau cunoscute în mod public hotărîrile lor de a lupta pină la
totala eliberare şi constituire a statelor unitare independente şi suverane,
Austro-Ungaria se străduia să obţină acordul Antantei pentru o formulă
politică ce ar fi permis menţinerea imperiului. Dealtfel, Clemenceau
insuşi recunoştea făţiş : „trebuie să avem curajul să spunem că, la intra
re� noastră în război, programul nostru nu era un program de elibe
rare" 1�2.
Tentativele Vienei încercau să modifice chiar hotărîrile adoptate de
Conferinţa interaliată de la Londra de la sfîrsitul lui decembrie 1916 în
1egătură cu recunoaşterea aspiraţiilor naţional� ale popoarelor din dubla
monarhie. In martie - mai 1 917, ofertele făcute Franţei şi Angliei de
împăratul Carol prin intermediul 2rinţului Sixte de Bourbon-Parma
cuE_rindeau, printre propuneri, refacerea Serbiei care ar fi primit ieşire
1a Adriatica. Toate celelalte provincii iugoslave urmau să rămînă în
.cadrele monarhiei 153 . La începutul lui mai 1 9 1 7 cabinetele de la Londra
ş1 Paris au refuzat propunerile separate de pnc� ale Austro-Unaariei 154.
Concomitent cu negocierile ce se duceau separat cu puteri!� Atitan·

·

149
150
. 151
152

Notes et documents, p. 8-10 . Vezi Ivo J. Lederer, op. cit., p. 26.
Ibidem, p. 6 .
Ibidem. Vezi Ivo J. Lederer, op. cit., p. 43.

Georges Clemenceau, Grandeur and misery of victory, New York, 1�30,

p. 180.
153 Prince Sixte de

Bourbon, L'offre de paix separee de l'Autriche (5 de
cembre 1916 - 12 octombre 1917), Paris, Plon, 1920, p. 38-43, 49, 59.
154 Ibidem , p. 208-2 10.
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tei, monarhia dualistă căuta ea însăşi formule de organizare internă care
să-i permită să îngrădească sau să anihileze pericolul ce-l reprezenta
lupta de eliberare naţională. Tema şedinţei din 30 mai 1 9 1 8 a Consiliului
de Miniştri al Austro-Ungariei, ţinută sub preşedinţia împăratului, era
„chestiunea iugoslavă".
Ministrul de externe, contele Burian, subliniază că „agitaţia
iugoslavă a luat asemenea proporţii încît trebuie să se facă ceva împotriva
ei, dacă nu se vrea ca monarhia să fie expusă dinspre partea aceasta unor
pericole fo(l.rte grave" 155 ; referindu-se la faptul că mişcarea de eli
berare a iugoslavilor „se extinde repede peste tot după un plan bine
elaborat şi în mod sistematic urmărit", el preciza că „ideea statului
iugoslav nu se împacă cu istoria monarhiei şi nu-şi poate găsi loc în
cadrul ei. Statul iugoslav face imposibil dualismul şi poate, prin urmă- �
rile sale, să distrugă monarhia" 156, Burian vedea posibilitatea „lichidării
problemei ţinuturilor noastre iugoslave" prin acordarea de statut autonom
Bosniei şi Herţegovinei, crearea unei situaţii „cît se poate de avanta
j oase" croaţilor, care „trebuie să fie salvaţi de la coexistenţa cu sîrbii'' 157 �
unirea Croaţiei cu Dalmaţia şi stabilirea unor relaţii „cum au fost în
trecut" cu Ungaria *. Slovenii trebuie izolaţi de propaganda sud-slavă. El
conchidea cu consideraţia că „iugoslavismul în sine nu este decît o min
ciună şi o lozincă" , dar arăta că „rezolvarea în cadrul monarhiei a prc>
blemei iugoslave este o necesitate arzătoare" .
Guvernatorul comandant al Bosniei şi Herţegovinei, baronul von
Sarkotic, merge cu propunerile mai · departe decît Burian. Scoţînd în evi
denţă influenţa mare pe care o exercită Serbia asupra mişcării de elibe-·
rare iugoslave, el constată că problema iugoslavă „nu va fi rezolvată
decît atunci cînd se va fi decis şi asupra soartei Serbiei şi Muntene-·
grului" 158, ceea ce însemna anexarea celor două state independente . ,LS·
întrebarea dacă vom putea asimila Serbia, el crede că poate răspunde
afirmativ, şi soluţia o vede în aceea că toţi iugoslavii vor fi împărţiţii
între Austria şi Ungaria" . La propunerea lui Sarkotic se raliază imediat
şi contele Burian care adaugă : „_Serbia şi Muntenegru nu au voie să
constituie o piedică pentru pace şi nu se poate aştepta nici de la popoa
rele monarhiei, şi nici de la aliaţi ca din cauza anexării Serbiei şi Mun
tenegrului să poarte război nici măcar o zi în plus" 159. La încheierea dez
baterilor, împăratul Carol de Habsburg conchide că între guvernele ·
ungar şi austriac ,,vor începe discuţii lămuritoare despre posibilităţile
unei soluţii" .
Evident, „soluţiile" preconizate de oamenii politici austrieci, lipsite
de realism şi în totală contrazicere cu tot ceea ce se petrecea între hota
rele monarhiei, erau încercări pe cit de fanteziste pe atît de tardive. In
toamna anului 1 9 1 8, chestiunea iugoslavă face din nou obiectul unei
dezbateri a Consiliului de Miniştri al Austro-Ungariei. In şedinţa .din
27 septembrie a Consiliului de Miniştri contele Burian, foarte îngrijorat,
atrage atenţia că „pericolul iugoslav vine, cu toată intensitatea, pe pri
mul plan şi pretinde imperios o decizie. Nu mai este nici o zi de pier
dut - arată titularul de la Ballplatz. Trebuie să fie luate hotărîri dacă
.

1 ______

155

1 56
157

Protokolle„., doc. nr. 37, p. 662.
Ibidem, p . 663.
Ibidem, p. 664.

• Se referă la vechiul „regat ungaro-croat" .
Ibidem, p. 668.
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să a!':'°�ă
vrem să evităm ca popoarele să ia ele însele soarta în mină, şi
eaza·' 100 •
la concluzii privind viitorul lor peste capul celo_r ce guver�
�te
ea
Susţinind că principiul cel mai important este n:enţmer . f?rmei du
soluţ10a monarhiei el relua propunerile făcute anterior cu privire la
narea chestiunii iugoslave" . Este de adăugat că soluţiile preconizate
de Vie�a pen.tru aşa-zisa rezolv.are a . prob�em�� naţion�l� în d �bl� mo
narhie aveau în vedere şi necesitatea menţmern Ungariei , ale care1 ten
dinţe centrifuge erau o pr�c:_upare co�s�antă şi tot i:iai pre_zentă � n Aac� i
vitatea politică şi diplomatica a Austr�ei . . Dealtfel, _citeva z�le m �i tir:;:m?
neînţelegerile Viena - Budapesta au ieş�t foarte h�pe e m evidenţă_ ş1
la acest subiect s-au cantonat de fapt şi dezbaterile m problema mgoslavă 161.
.
Desigur, deşi obiectiv vorbmd, soluţnle preconizate de cercuril.e
conducătoare de la Viena în ceea ce priveşte menţinerea integrităţii
politice şi teritoriale a monarhiei bicefale ignorau realităţile evidente
tuturor, aceste soluţii aveau în vedere un factor subiectiv şi anume
înclinaţia Marilor Puteri Aliate şi Asociate de a păstra ca pe o aşa-zisă
„necesitate istorică" Austro-Ungaria� deşi poate într-o formulă oarecum
modificată. Dealtfel, în „Cele patrusprezece puncte" ale preşedintelui
W. Wilson proclamate în ianuarie 1 9 1 8 se reflecta clar această mentali
tate : „ .. .popoarelor Austro-Ungariei, al căror loc în rîndul naţiunilor
trebuie să fie aP.ărat şi asigurat, trebuie să li se garanteze cea mai
liberă dezvoltare autonomă" (art. 1 0) 162. Impotriva acestui mod de a
concepe pacea postbelică, şeful misiunii militare sîrbe, Vesnic, sosit la
Washington la 2 1 decembrie 1 9 1 7, s-a pronunţat fără echivoc în convor
bii'ea avută cu colonelul House la 5 ianuarie . . Conform relatărilor acestuia
din urmă, Vesnic a susţinut că pacea nu poate fi realizată fără dezmem
brarea Imperiului austro-ungar. Sîrbii, croaţii, slovenii, cehii şi slovacii,
italienii şi românii, a arătat el, vor lupta neobosit pînă la eliberarea lor
totală de sub dominaţia austro-ungară 1li3 .
Protestul viguros al naţiunilor oprimate din dubla monarhie, atît
în interior cît şi în exteriori prin reprezentanţii şi organismele create
pentru recunoaşterea dreptului inalienabil la o viaţă liberă, a determinat
in cele din urmă abandonarea de către Puterile Aliate şi Asociate ale
ideii de menţinere a dublei monarhii. Declaraţia din 29 mai 1 9 1 8 a lui
Robert Lansing, dată publicităţii după Congresul naţionalităţilor de la
Roma, preciza modificarea, în conformitate cu cursul istoriei, a poziţiei
S.U.A. faţă de problema naţională în Austro-Ungaria 164. La Versailles,
Clemenceau, Orlando şi Lloyd George îşi exprimă „simpatia'' faţă de
1 aspiraţiile
naţionale ale iugoslavilor şi cehoslovacilor. Ambiguitatea
acestei luări de poziţii determină intervenţia imediată la Departamentul
de Stat al S.U.A. a ministrului Serbiei la Vlashington, Ljuba l\/Iihailovic,
_
prmtr-un
rr:�mora_ndi:m în_ �are se exprimă ce;:erea ca aliaţii să-şi coor
doneze politica ş1 sa spnJme
revendicările drepte ale iugoslavilor 165.
Intervenţiile hotărîte ale naţionalităţilo r oprimate duc la precizarea pozi_

_?.

.

.

. .

•

.

160 Ib idem, doc. nr.
39, p. 682.
I b i d e m_. doc. nr. 40, şedinţa din 2 oct . , p. 688-696.
Vezi în special inter

. . mi

vcnţu l�., con telm Burian şi primului ministru, baronul von
� Arh_. MA�, fond. 71/România,
l, vol. I, f. 3 .
.1 Vez� Boris Rangheţ, RelaţiileGenera
româno-americane
_

razboi mondi al (1916-1 920), &iit. Dacia, Cluj, 1975, p. 105.
1'."" Ivo J. Lederer, op . cit., p . 35.
165
I bide m, p. 34.
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ţiei aliaţilor. Documentul din 2
iunie 1 91 � ii:ttit
t „Memorand l:im
.
.
w
faţa de naţ10nahtaţile
dm cadrul Imperiu
asupra politicii Statelor Umte
lui austro-ungar" , adoptat de preşedintele Wilson, a recunoscut necesi
tatea unui „stat independent al iugoslavilor" 166 • In acest context, după
cum se ştie, preşedintele Wilson respinge proiectele de federali� are ale '
cancelariei din Viena afirmate în octombrie 1 918. La 26 octombrie 1 9 1 8 , I
Conferinţa de la Philadelphia, prezidată de Masaryk, a Uniunii Demo
cratice a Europei Centrale proclamă în „Declaraţia asupra scopurilor naţiu
nilor independente din centrul Europei" , principiile autodeterminării
naţionale şi constituirii, pe această bază, a statelor independente şi su
verane 167 .
Precizările de poziţie ale Marilor Puteri s-au produs, de fapt, con
comitent cu hotărîrile plebiscitare ale naţiunilor oprimate din dubla
monarhie, de emancipare naţională şi politică.
La 1 7 octombrie 1 9 1 8, reprezentanţii tuturor partidelor iugoslave
din Austro-Ungaria se reunesc la Zagreb şi creează Consiliul Naţional
Iugoslav. Primul său act a fost constituirea unui guvern provizoriu cu
misiunea de a lua în mîinile sale puterea de conducere. In Declaraţia
dată publicităţii la 1 9 octombrie se arată că se va constitui statul unitar
şi suveran independent al sîrbilor, croaţilor şi slovenilor. Acest stat va
fi reprezentat „ca un tot" , la Conferinţa de pace. Declaraţia poartă
semnăturile lui A. Zorosec (Slovenia), A. Pavelic (Croaţia), S. Pribicevic
(Serbia) 168 •
In zilele imediat următoare, consiliile naţionale constituite în Dal
maţia, Slovenia, Bosnia, Herţegovina, Istria, Rijeka, Voievodina recunosc
Consiliul Naţional Iugoslav ca reprezentant legal al naţiunii şi Comitetul
său executiv ca guvern al tuturor iugoslavilor din Austro-Ungaria. In
aceste condiţii, cînd iugoslavii luaseră de fapt în mîinile lor conducerea
in teritoriile locuite de ei, Saborul din Croaţia, Slovenia, Dalrnaţia a
proclamat solemn independenţa, la 29 octombrie. La 1 9 noiembrie 1 9 1 8 ,
Consiliul Naţional Iugoslav a proclamat independenţa statului sîrbilor,
croaţilor şi slovenilor.
Odată cu proclamarea independenţei, s-a creat baza necesară pentru
unificarea tuturor provinciilor într-un singur stat.
Marea Adunare Naţională din Muntenegru, la 24 noiembrie 1 9 i 8 ,
la Podgoritza, decide : înlăturarea regelui Petrovici Niegoch ş i a întregii
sale dinastii de la tronul Muntenegrului ; Unirea Muntenegrului cu
Serbia într-un singur stat, · sub dinastia Karadjeordje „şi deci intrarea
în Patria comună a poporului nostru - sîrbo-croato-sloven" 169. Hotărîrea
de unire este semnată de 1 65 deputaţi din 168 (3 bolnavi) 110 .
Voinţa de unificare a obţinut o formă solemnă şi oficială la Belgrad,
la 1 decembrie 1918, prin proclamarea statului unic al tuturor iugoslavi
lor făcută de regentul Alexandru. La 29 decembrie 1 9 1 8 s-a constituit
primul guvern iugoslav sub preşedinţia lui Stoian Protic, avînd ca vice
preşedinte pe A. Korosec 11 1.
166 Ibidem.

167 Boris Rangheţ,

op. cit„ p. 140.
Notes et documents, p. 19-20. Vezi şi Ivo J. Lederer, op. cit., p. 52.
169 Ibidem, p. 60 .
Vezi K. "S. Chantitch - Chandan, L 'unite yougoslave et le roi Alexandre

168

170

11-er, Paris, Bossuet, 1931, p. 29-30.
171 I bidem,

,p.

31.
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Printr-o fericită coinciden_ţă, constituirea lugoslaviei a avut loc:
in aceeaşi zi cu hotărîrea de unire a Transilvaniei cu România, hotărîre
ce desăvîrşea unitatea statal-teritorială a României.
*

„Libertatea şi un stat comun al sîrbilor, croaţilor şi slovenilor con
stituie bazele pe care se va construi edificiul. Iugoslaviei moderne" scrie patriotul iugoslav Milan Pribitchevitch 1 72
Istoricele hotărîri ale iugoslavilor de a se uni într-un singur stat
independent şi suveran au fost consfinţite prin tratatele de pace de la
Paris din 1 91 9-1920. Ca şi în perioada luptei pentru emancipare naţio
nală, la Paris, reprezentanţii statelor recent constituite sau desăvîrşite
pe ruinele fostei monarhii au stat pe aceeaşi linie în apărarea interese
lor lor naţionale legate în primul rînd de recunoaşterea legitimităţii actelor
de autodeterminare şi unificare statală. Consacrarea acestui principiu al
naţionalităţilor în tratatele care sancţionau destrămarea marilor imperii
multinaţionale reprezintă de fapt cea mai mare cucerire a timpului. Era.
concluzia firească a secolelor de luptă neobosită pentru libertate naţio
nală şi politică.

172 Milan Pribitchevitch, Notre
I, nr. 3-4, apr. 1 919, Paris, p. 1 13.
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BULGARIA

Tracii, ale căror triburi au populat un teritoriu imens cuprins între
Marea Egee şi vestul Asiei Mici pînă la Pripet şi din Boemia pînă la
Bug 1, au fost cea mai veche populaţie atestată de izvoare scrise, care a
trăit pe teritoriul actualei Bulgarii, unde a creat o puternică cultură
materială şi spirituală. Imperiul roman în expansiunea sa a reuşit în
jurul anului 1 5 al erei noastre să cucerească partea de nord a acestui
teritoriu organizînd provincia Moesia . Citeva decenii mai tîrziu (aproxi
mativ în anul 46 e.n.) este cucerită şi partea de sud, aceasta fiind trans
formată în provincia Tracia 2 . Ulterior, după impărţirea Imperiului
roman, aceste teritorii intră în componenţa Imperiului bizantin.
In migraţia lor triburile slave, care începuseră să pătrundă în
Peninsula Balcanică încă din a doua jumătate a secolului al VI-lea
ajungînd pînă în Grecia şi pe ţărmul Mării Adriatice, trec Dunărea în
masă la începutul secolului al VII-lea. Dintre acestea o parte se aşază
în răsăritul Peninsulei Balcanice unde, intre Dunăre 'şi munţii Stara
Planina, întemeiază „Uniunea celor şapte triburi" . Către sfîrşitul ace
luiaşi secol o parte a triburilor protobulgare conduse de hanul Asparuh
părăsesc, sub presiunea chazarilor, teritoriile lor aflate la nord de
munţii Caucaz şi înfrîngînd rezistenţa armatelor bizantine trec peste
Dunăre, stabilindu-se în zona uniunii de tripuri slave unde întemeiază
în anul 680 primul ţarat (stat - n.a.) bulgar cu capitala la Pliska 3. După
o perioadă de apogeu , atinsă în timpul ţarului Simeon (893-927), în
anul 1 0 1 8 statul bulgar este cucerit de Bizanţ şi transformat în provin
cie a sa . Stăpînirea bizantină durează pină în anul 1 1 85 cind
' în urma
răscoalei conduse de fraţii Asan şi Petru este înlăturatii. tnscăunarea
lui Asan ca ţar ( 1 1 87) şi pacea semnată în acelaşi an cu Bizanţul repre
zintă momentul întemeierii şi recunoaşterii celui de-al doilea ţarat bulgar
(cunoscut şi sub denumirea de statul valaho-bulgar), cu c·apitala la
Tîrnovo .
Sintetizînd rezultatele cercetărilor istoricilor, cercetări în care se
vorbeşte de vechea prietenie şi colaborare dintre poporul român şi cel
1 Constantin C. Giures cu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor d in cele
mai vechi timpuri pină astăzi, Edit. Albatros, Bucureşti, 1975, ed. a I I-a; p. 30.
2 Istoriia ,ia Bălgariia, Dărjavno izdatelstvo ,.Nauka i izkustvo", Sofia, 1954,

vol. I, p. 3"5.
3 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu. op. cit., p. 176-181 ; Istoria
României, Edit. Academiei, 1960. Yol. I, p. 733, 756-757 ; Istoriia na Bălgariia,
vol. I, p. 64 ; Istoria lumii în date, Edit. enciclopedică română Bucuresti 1969

p.
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Către finele secolului al XVI-lea a început să se manifeste un
proces de descompunere a sistemului militaro-feudal otoman , proces ce
se accentuează în secolele următoare. Aceasta face ca în secolele XVII
XVIII sistemul otoman de stăpînire militară asupra proprietăţii funciare
să fie înlocuit cu forma de moştenire personală a acesteia 5. Pe această
bază vor apare numeroase domenii cunoscute sub denumirea de „cifli
kuri" 6.

Schimbările produse în forma de proprietate funciară şi înrăută
ţirea situaţiei genei;-ale interne şi externe a statului otoman au avut ca
urmare accentuarea asupririi economice a populaţiei bulgare şi distru
gerea multor gospodării săteşti. Aceasta provoacă exodul ţărănimii spre
tîrguri unde, încă din secolele XV-XVI, începuseră să se dezvolte pro
ducţia meşteşugărească şi comerţul. Dezvoltarea forţelor de procfucţie,
acumularea de capitaluri prin comert, camătă. etc„ favorizează apariţia,
în a doua j umătate a secolului al XVIII-iea, a relaţiilor capitaliste în
formă incipientă. Apar astfel, în primele decenii ale secolului al XIX-lea,
întreprinderi manufacturiere. Concomitent au loc schimbări şi în struc
tura de clasă a societăţii bulgare : apar şi se dezvoltă burghezi a �i prole
tariatul. Aceste schimbări provoacă adîncirea contradictiilor dintre ele
mentele avute şi populaţia exploatată. Dar pe plan naţional jugul străin
ii apasă în aceeaşi măsură pe toţi bulgarii, şi pe cei avuţi şi pe ceii
săraci. Din această cauză năzuinţa de eliberare este prezentă la toate
clasele şi păturile sociale, chiar dacă !lU toate, în aceeaşi măsură, sint
gata să lupte pentru ea.
Datorită asupririi economice la care erau supuşi, datorită repre
.
.
smmlor
ce aveau Joc ca urmare a răscoalelor, a sprijinirii armatelor ţări
lor ce purtau războaie împotriva Imperiului otoman, numeroşi bulgari
L. ______

4 Nic?lae Ceauşescu, Expunere prezentata la sesiunea solemnă comună a
Co1!1itet�lui Central al P_artU!-ului Comun ist Român, Marii Adunări Na ţiona le ş i
ac�i� l�i central de partid ş i de stat consacrată sărbător irii centenaru lui procia
a 11 ind e pe ndenţe i de stat a Rom âniei 9 mai 1 977, Bucureşti , Edit. politi
că, 1977,
•

; ;,
.
i

.

,

5

lkon om�ka na Bălgariia do sotialisti ces1cata revoliuţi ia Izdatelstvo Nauka:
'
1969, vol. I, p. 208.
6_ I � iţ �a l în I m
�ri ul otoman prin noţiunt'a de „ciflik" se înţelegeau mic i l e
_
go �podam m care pammtu
l era lucrat prin muncă proprie şi cu o pereche de
animale . Treptat, termenul a ajuns s ă
denumească doar marile proprie tăţi.
izkust vo", Sofia,

"
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au emigrat în ţările vecine şi în special în ţările române care, în pofida.
tuturor încercărilor, şi-au „conservat viaţa politică şi drepturile„ 7• Acest
fapt a avut o mare însemnătate pentru emigraţia bulgară şi în special
pentru cea revoluţionară deoarece �,mulţumită acestui pămînt primitor
al României" s-a bucurat de „libertatea tipăritului", fapt care i-a ,,per
mis să spună totul aşa cum s-a întîmplat, care în alt loc n-ar fi fost
posibil" s, să creeze „baze operative pentru acţiuni (cu caracter de elibe
rate - n.a.) în Bulgaria" 9 .
Neimpăcîndu-se niciodată cu asuprirea naţională şi socială străină,
bulgarii s-au ridicat de nenumărate ori la luptă împotriva sistemului,
feudal, a Imperiului otoman, pentru a-şi reciştiga independenţa. Treptat',
d e la acţiuni cu caracter izolat, s-a ajuns la o mişcare de masă de eli
berare naţională, îndreptată împotriva j ugului social naţional şi străint
pentru crearea unui stat bulgar independent. Cele mai c aracteristict?
forme ale luptei purtate de poporul bulgar împotriva stăpînirii oto mane
au fost haiducia şi răscoala. Incepută încă din secolul al XV-lea (răsco ala
din anul 1403 condusă de Constantin şi Frujin este prima ), lupta antioto
mană atinge apogeul în perioada cuprinsă între cea de-a doua jumătate
a secolului al XVIII-lea şi războiul româno-ruso-turc d in anii 1 877-1 878.
Ac eastă perioadă este cunoscută şi sub denumirea de „epoca de renaştere
a poporului bulgar" , epocă în care au loc profunde transformări pe plan
social, economic, politic şi cultural. Este perioada în care are loc procesul
istoric de apariţie şi formare a naţiunii bulgare, a conştiinţei naţio nale
a bulgarilor. Este perioada în care apare şi se formează o ideologie nouă
ce se află la baza mişcării de eliberare naţională . Pe calea formării acestei
ideologii primii paşi au fost făcuţi prin crearea unei culturi laice opusă
concepţiilor religioase existente pînă atunci. Exponentul noii tendinţe a
fost Paisii Hilendarski, considerat drept primul ideolog al mişcării de
e liberare naţională a poporului · bulgar. Lucrarea sa, i nti tula t ă Istoria
slcreo-bulgarilor, scrisă în anul 1 762, a j ucat un rol însemnat în trezirea
şi ridicarea conştiinţei naţionale a poporului. A fost, după cum spunea
poetul bulgar Ivan Vazov, „prima scînteie" din care s-a răspîndit apoi
flacăra luptei de eliberare naţională 10. Opera lui Paisii H il endarsk i a
fost continuată de episcopul şi cărturarul Sofronii Vraceanski, luptător
pentru libertatea na.1ională şi religioasă, premergător al învăţămintului
laic bulgar. ln anul 1 803, din cauza persecuţiilor la care a fost supus d e
autorităţile turceşti şi de clerul superior grecesc el a emigrat în Ţara
Românească. Aici, cu ajutorul mitropolitului Dositei şi al episcopilor
de Argeş şi Buzău, a tipărit în anul 1 806 lucrarea Kiriakodromion sireci
nedelnik 11, prima lucrare tipărită )n limba bulgară modernă.
.

7 „Bădăştnost" din 8 mart. 1864. Cf. Petre Constantinescu-Iaşi, Despre români
şi bulgari. Contribuţii istorice la prietenia româno-bulgară, Edit. de stat, 1949, p. 7.
8

„Narodnost" din 21 oct. 1867.
Ghenov Tonko, Bălgarskata emigraţiia i naţiona i.no-osvoboditelno dvijenie
v navecerieto na rusko-turskata voina ot 1876-1878 g., in „Istoricegki pregled",
nr. 1, 1 968, p. 76.
10 I n anul 1792. la mănăstirea Neamţ „in ţara Moldovalahă" , a fost tipărită
de către călugărul Spiridon, originar din Gabrovo, o Istorie prescurtată a
poporului slav bulgar, o posibilă copie a lucrării lui Paisii Hilendarski. A se
Vli'dea : D. N. Mincev, România şi renaşterea bulgară, Institutul de arte grafice
„Albania" , Constanţa, 1936, p. 40.
11
Ioan Bogdan, Românii şi bulgarii. Raporturile culturale şi politice între
aceste două popoare, Edit. librăriei „Socec et comp.", Bucureşti, 1805, p. 38.
9
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Una dintre manifestările importante ale luptei de eliberare naţio.
nală a reprezentat-o crearea şcolii laice bulgar_e (prima ş�oal� laic� a
fost înfiinţată în anul 1835, în oraşul . G8:brovo). In afara noţmn�lor ştun
ţifice, la nivelul epocii, şcoala a contribuit ş1_ la . dezvolt�rea sentimer:telor
naţionale, a spiritului de luptă pentru obţ:nerea mdependenţe1. In
dezvoltarea învăţămîntului laic şi în general, � n r�naşter�a culturala a
_
�
poporului bulgar, un rol importa� t 1-� u avut şi . ţarile
rom � ne . In ş� o.lile
_
.
româneşti s-au pregătit mulţi tmeri bulgari iar pe tentorml ţarilor
române s-au tipărit numeroase lucrări în limba bulgară, intre care amin
tim primul abecedar - Riben bukvar .- tipărit în anul 1 824 'de către
P. Beron. un manual de caligrafie (1834), o aritmetică (1845) etc. 1 2•
Dezvoltarea învăţămîntului a impulsionat dezvoltarea activităţii
editoriale bulgare : se tipăresc manuale, cărţi de cultură generală etc .
Incepe să apară presa periodică <K. Fotinov scoate prima revistă bulgă
rească, „Liuboslovie" i3, iar I. Bogorov primul ziar, „Bălgarski orel" ��),
tipărită în străinătate. Condiţiile favorabile de care a beneficiat emigra
ţia bulgară din ţările române, unde s-a bucurat de un larg sprijin din
partea autorităţilor şi de întreaga simpatie a poporului român, i-au
permis să tipărească aici, între anii 1 806-1 877, un număr de 229 de
cărţi 15 şi să publice, între anii 1 844-1877, un număr de 42 de ziare şi
24 de reviste 16, între care amintim : „Bălgarska pcela", „Dunavska zora".,
„Narodnost", „Svoboda" , „Budilnik".
O altă formă de manifestare a năzuinţei spre autodeterminare
spirituală şi naţională a poporului bulgar a reprezentat-o lupta pentru
o biserică naţională, procesul de formare şi afirmare a conştiinţei naţio-·
nale fiind strîns legat de lupta dusă împotriva „patriarhiei greceşti, a
influenţei greceşti exercitată prin şcoală şi biserică" 17. După căderea
Bulgari.ei sub stăpînirea otomană, conducerea bisericii s-a aflat în mîinile
patriarhiei de la Constantinopol, patriarhul fiind de regulă un prelat de
origină grecească . Prin denumirea generică de „rum milet" (popor grec) 1s,
acordată de turci tuturor popoarelor creştine din imperiu, prin faptul
că îl considerau pe patriarhul de la Constantinopol drept unic repre
zentant al popoarelor creştine din imperiu, turcii negau de fapt exis
tenţa a diferite popoare, deci şi a bulgarilor, ca popor diferit de cel
grec. De aceea lupta dusă de bulgari pentru scoaterea bisericii de sub
tutela patriarhiei de la Constantinopol a avut şi caracterul unei lupte
pen�ru recunoaşterea lor naţională . Incepută în primul pătrar al seco
lulm al XIX-lea ca o reacţie împotriva asupririi de către clerul superior
grec, această luptă s-a transformat în deceniul patru al secolului trecut
In�r-o largă m işcar� _P�ntru o biserică bulgară de sine stătătoare şi pentru
_
_ bulgare. Un rol important în evoluţia mişcări-i
afirmarea naţ10nahtaţ11
�

12 Petre Constantinesc u-Iasi, Rolul României în epoca de
regenerare a
Bulgariei, Iaşi, 1919, p. 15.
·
13 Ikonomika na Bălgariia do soţialistice skata
1·evoliuţiia' p. 277 ·
14 Ibidem,
p. 280.
15 D.N. Mincev. op. cit., p. 42 .
• 6
1 T . Borov, Rep rtoar na bălgarskiia periodicen
peceat. 1844-19449., în
�
. cu prilejul
O �� giu lui P. Const�ntmescu-Iaşi,
împlinirii a 70 de a ni , Edit. Acade
m1e1 R.P.R., Bucureşti, 1965, p. 403-4 08.
..
17 Istorna
na Ba
- l garskata komunis ticeska partiia, Izdatelstvo na Bălgarsk
.
ata
..
·
k omums ticeska
partua,
Sofia,
1969, p. 16.
18
K osev, Hr. Hristov. D. Anghelov, Kratknia istoriia
•
Bolgarii . Izdatelstvo
_
.
literaturi na mostra
nmh
iazîka h, Sofia, 1963, p. 156.
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pentru biserică naţională l-a jucat hatişeriful din anul 1 839 rn, car�, cel
puţin teoretic, acorda drepturi egale tuturor supuşilor din imperiu şi
astfel a reprezentat baza legală pentru o serie de cerinţe ale bulgarilor.
După războiul Crimeii, prin hatihumaiunul dat la 1 8 februarie 1 8 5 6 :m,
bulgarilor şi celorlalte popoare creştine din imperiu li se recunoa;;te
dreptul la libertatea religioasă. Acest act le-a permis bulgarilor să-şi
intensifice lupta pentru rezolvarea favorabilă a problemei autonomiei
bisericeşti. Sub presiunea acestei lupţe, guvernul turc dă la 28 februa
rie 1870 un firman prin care se întemeiază exarhia bulgară, prin aceasta
recunoscîndu-se în mod oficial existenţa naţiunii bulgare în rîndul
popoarelor din imperiu 2 1 .
Recunoaşterea de jure a bisericii naţionale bulgare marchează un
moment important pe calea formării statului naţional bulgar. Alături de
mişcarea culturală, lupta pentru o biserică naţională a avut „o mare
importanţă pentru formarea conştiinţei naţionale, pentru manifestarea
bulgarilor ca o naţie aparte, cu năzuinţele şi particularităţile ei, pentru
recunoaşterea lor ca o comunitate naţională separată în cadrul Imperiu
lui otoman" 22. In cadrul acestei lupte s-au ridicat şi format şi cadrele
necesare luptei politice de eliberare naţională.
Incepînd din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea s-a intensi
ficat lupta poporului bulgar împo triva exploatării, jafurilor şi asupririlor
otomane. Haiducia, participarea la mişcările de eliberare naţională ale
popoarelor vecine, la războaiele ruso-turce, răscoalele au reprezentat
principalele forme de manifestare ale acestei lupte. Totodată aceste
forme ale luptei antiotomane sînt caracteristice unor anumite etape ale
luptei poporului bulgar pentru independenţa naţională şi în acelaşi timp
exprimă diverse concepţii cu privire la căile prin care putea fi realizat
acest deziderat.
Poporul bulgar a văzut în războaiele ruso-turce, indiferent de sco
purile urmărite de ţarism, un mijloc de a scăpa de asuprirea otomană.
De aceea, pe măsura posibilităţilor, el a sprijinit armatele ruseşti. Dato
rită însă faptului că aceste războaie n-au avut rezultatul dorit, in rîn
durile celor ce luptă pentru cucerirea libertăţii naţionale apar, începînd
cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, două curente, burghezia
bulgară nefiind în stare ,:să alcătuiască un program general de elibe
rare, acceptabil pentru masele largi populare" ?.3 . Primul, care reflecta
starea de spirit a celor mai avute pături ale poporului bulgar, se pro
nunţa pentru o soluţie de compromis, prin crearea „unui stat dualist
bulgaro-turc, după modelul Austro-Ungariei" 24. Cel de-al doilea curent,
revoluţionar-democrat, care reflecta năzuinţele marii majorităţi a
poporului, ale celor mai înaintate elemente ale societăţii bulgare, era
exponentul ideii de înlăturare a dominaţiei otomane prin forţa armelor.
Primul mare reprezentant al acestui curent a fost G. S. Rakovski. Ideo
logia sa revoluţionară a fost dezvoltată ulterior de L. Karavelov, V. Levski
şi H. Botev. In decursul activităţii sale revoluţionare G. S. Rakovski a
'-------

rn Ibidem, p.
20 Iono Mitev,

157.
Kratka istoriia na

bălgarskiia narod, Dărjavno izdatelstvo

„Nauka i izkustvo", Sofia, 1 951, p. 147.
2 1 D. Kosev, Hr. Hristov, D. Anghelov, op. cit
22

23

.•

p.

175.

Istoriia na Bălgarskata komunisticeska partiia, p. 16.

Ibidem, p. 19.
Mutafcieva, Nikolai Todorov, Le passe de la Bulgarie, Sofia-Press,

:z.s Vera

Sofi a, 1969.
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ţionare care să atragă toate forţel; înar�a:e. ale . poporului! precum şi
înfiinţarea unor comitete secre� e m locahta_ţ1l� dm Bulgar�a . - ce se
vor menţine şi după moartea lui : Moartea lui . LT. S. Rakovsk_,1 , ms1:1cc_esul
cetelor ce au trecut în Bulgaria (1867, 1 868 etc.) au aratat hm1tele
acestei forme de luptă şi au evidenţiat necesitatea schimbării tactieii
revoluţionare. Astfel în istoria mişcării revoluţionare bulgare de elibe
rare naţională începe o nouă perioadă, care este legată de numele lui
Liuben Karavelov şi Vasil Levski . Aceştia, în special ultimul, sînt prti
motorii noii tactici de luptă - a revoluţiei care să lichideze sistemul
feudal otoman şi să înfăptuiască dezvoltarea democratică a statului
bulgar printr-o formă republicană de conducere. Păstrînd ideile de bază
ale concepţiei lui G. S. Rakovski, V. Levski le îmbunătăţeşte în sensul
mutării centrului de pregătire a răscoalei de eliberare naţională pe teri
toriul ţării. In acest scop el va continua activitatea de creare a comi
tetelor secrete revoluţionare pe teritoriul Bulgariei dar, spre deosebire
de G. S. Rakovski, le insuflă un conţinut nou. Conform noii concepţii,
comitetele secrete nu trebuie doar să facă propagandă, ci să organi
zeze şi să pregătească efectiv răscoala. In acest scop, între anii 1861ţ1869, V. Levski pune bazele unei întinse organizaţii revoluţionare în
Bulgaria. In acelaşi timp, la Bucureşti se înfiinţează un Comitet central
revoluţionar bulgar. Programul acestuia, publicat în ziarul „Svoboda"
din 14 aprilie 1870, arăta că după ce a fost obţinută victoria
în lupta dusă pentru o biserică naţională este rindul eliberării politice
şi sociale a poporului bulgar 25. In acelaşi timp in Bulgaria, la Loveci,
se organizează un centru care urma să conducă răscoala ce se pregă
tea. Dar descoperirea de către autorităţile turceşti a pregătirilor ce se
făceau în vederea declanşării răscoalei precum şi prinderea şi spinzura
rea lui V. Levski (1 873) produc o anumită dezorganizare in activitatea
comitetelor secrete revoluţionare din Bulgaria. Intre timp, în activitatea
Comitetului central revoluţionar de la Bucureşti survine o criză in
urma căreia în cadrul său se delimitează două curente, unul · condus de
Liuben Karavelov, iar al doilea de Hristo Botev. In final criza se încheie
prin retragerea lui Karavelov din Comitetul central şi unirea tuturor
forţelor revoluţionare într-un nou comitet (1875). La adunarea din august
1 � 75 a noului comitet, avîndu-se în vedere situaţia în care se afla Impe
riul otoman ca urmare a răscoalelor din Bosnia şi Herţegovina se hotă
răşte că „este necesar, în mod neîntîrziat, să proclamăm răsc�ala ger,ie
r�lă în Bulgaria" 26• Izbucnită în septembrie 1875 la Stara Zagora,
rascoala nu a putut cuprinde întreaga ţară, astfel că a fost repede înăbu
şită de către turci.
l frîngerea nu-i dezarmează însă pe revoluţionari. Ei îşi dau seama
�
w care să cuprindă întreaga
ca ? r�scoala
ţară trebuie să fie pregătită mult
mai bme. In acest scop, în noiembrie 1875, este alcătuit un nou comitet
� evoluţionar cunoscut sub denumirea de „Comitetul central de la Giurw

� lstortia � Bălgariia, voi.

I, p.

429.

Ivan Ungiev, Tveta Ungieva, Hristo Botev, viaţa şi opera, Sofia-Press,
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giu". Prima hotărire a noului comitet a fost de a pregăti şi decl�nşa o
nouă răscoală în Bulgaria în primăvara anului 1 876. Pentru mai buna
pregătire a răscoalei ţara este împărţită în patru zone revoluţionare în
fruntea cărora sînt numiţi conducătorii principali. In ianuarie 1 876
membrii Comitetului central trec în Bulgaria unde, împreună cu condu
cătorii zonelor revoluţionare încep activitatea de pregătire a răscoalei.
Autorităţile turceşti au aflat însă de pregătirile ce se făceau, fapt care
determină pe conducătorii răscoalei să dea semnalul de ridicare la luptă
înainte de termenul fixat, la data de 20 aprilie/2 mai 1876. Populaţia
duce lupte crîncene cu trupele regulate şi başbuzucii turci ; în ajutorul
răsculaţilor vin din România două cete, conduse de T. Stoianov şi
H. Botev. Dar cu tot eroismul manifestat, cu tot spiritul de sacrificiu al
luptătorilor, răscoala din aprilie 1876 - care a reprezentat „punctul cel
mai înalt şi a fost cea mai clară manifestare a mişcării de eliberare na
ţională" z1 - a fost înfrîntă.
Sîngeroasa înăbuşire a răscoalei, represaliile care au urmat (circa
30 OOO persoane ucise, 80 de sate incendiate etc.) au provocat indignarea
întregii lumi ; sînt iniţiate anchete internaţionale în urma cărora ies
la iveală cruzimile de care au dat dovadă başbuzucii şi trupele regulate ;
glasul tuturor forţelor democratice se ridică în apărarea poporului bulgar.
Sentimentele poporului român 28 faţă de evenimentele din Bulgaria sînt
clar exprimate de M . Kogălniceanu, ministru de externe, în nota circu
lară adresată la 20 iulie 1876 agenţilor diplomatici români din străină
tate. Infierînd actele de barbarie săvîrşite de turci împotriva populaţiei
bulgare, M. Kogălniceanu atrăgea atenţia asupra faptului că întrucît
„ororile cîte s-au petrecut şi se mai petrec şi astăzi în provinciile bulgare
ale Turciei nu mai sint o taină pentru nimeni'' , românilor le este ,.cu
neputinţă să rămînă nepăsători la strigătele de durere care ne vin de pe
malui drept al Dunării" . Arătînd că „frămîntarea în sînul · poporului
nostru creşte pe zi ce trece" , el sublinia şi faptul că armata română este
„doritoare să ia parte la luptă" 29, pentru cucerirea independenţei depline
-n

28

Istorii ana Bălgarskata komunisticeskii partiia, p. 21.

Sprijinul pe care poporul român l-a acordat celui bulgar n u s e limitează
doar la acest aspect şi la acest moment. El s-a manifestat în toată i storia lor. Spre
exemplificare vom da doar citeva titluri de lucrări în care problema este tratată
mult mai pe larg : Ioan Bogdan, Românii şi bulgarii. Raporturile culturale şi
politice între aceste două popoare, Bucureşti , 1895 ; Nicolae Ciachir, Romcinia în
sud-estul Europei, Edit. politică, Bucureşti, 1968 ; Petre Constantinescu-Iaşi, Rolul
României în epoca de regenerare a Bulgariei, Iaşi, 1919 ; Petre Constantinescu-Iaşi,
Raporturi culturale romdno-bulgare, Bucureşti , 1946 ; Alexandru Iordan , Incepu
turile teatrului bulgar în România, Cartea Românească, Bucureşti, 1941 ; C. N.
Velichi, Kulturni vrăzlci bă!gari i rumăni v nacenloto na bălgnrskoto văzraj
dane, Biblioteka .,Izvorî", 9, 1945 ; C. N. Velichi, Miş�ările revoluţfonare de la
Brăila din 1841-1843, Bucureşti, 1953 ; I. Mielcioiu, Redeschiderea pro blemei orien

tale şi poziţia României faţă de răscoalele din Balcani. Atitudinea marilor puteri
faţă de agravarea situaţiei din regiune (1875-1877 ), în ,,D. R." . p. 75-101.
29 Mihail Kogălniceanu, Texte social-71olitice alese, Edit. politică, Bucureşti,

p. 304-305.
Numeroase mărturii bulgare stau dovadă a recunoştinţei pnporului bulgar
pentru spriji nul permanent pe care mişcarea sa revoluţionară de eliberare na
ţională l-a găsit în România. In acest sens G. S. Rakovski arăta că poporul bulgar,
căzut sub stăpînirea otomană ce a durat aproape cinci secole. pierzîndu-şi liber
tatea şi instituţiile de stat, a găsit la poporul romR.n „un azil liber şi inviolabil " ,
casa românului fiind „deschisă bulgarului c u cea mai mare şi cordială ospitalitate"
(P. Constantinescu-Iaşi, Despre români şi bulgari. Contribuţii istorice la prietenia
româno-bulgară, p. 7). Fugiţi în ţările române pentru a scăpa de asuprirea
turcească, bulgarii au avut drepturi egale cu ale românilor putind să facă comerţ,

1967,
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2 decem rie 1876 la Constantinopol se întrunesc reprezentanţii marilor
puteri <Anglia, Austro-Ungaria, Germania, Franţa, Italia, Rusia) şi .ai
Turciei pentru a discuta situaţia „provinciilor creştine ale sultanului " 30.
Referitor Ia Bulgaria, în cadrul discuţiilor marile puteri hotărăsc
să propună guvernului otoman recunoaşterea limbii bulgare ca limbă.
oficială în teritoriile locuite de bulgari, împărţirea Bulgariei în două
regiuni, conduse de guvernatori creştini, fiecare avînd adunări de de-
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să lucreze, să înveţe în limba maternă şi „chiar să conspire contra statului ture
cu toate că România era legată prin multe tratate cu Poarta" (Vasile Hristu ,
Rumărti i bălgari v minaloto, în „Prosveta", an. V I, Sofia, mai 1941, vol. I X„
p. 1 034). Referindu-se la raporturile existente între poporul român şi cel bulgar „
emigranţii bulgari din România afirmau că „trecutul acestor două popoare repre 
zintă un tablou magnific al frăţiei şi reciprocităţii", aproape unic în viaţa
popoarelor. „Oricit am căuta, nu vom găsi în istoria lor ... nici o trăsătură care să
arate rivalitate, ură, răutate. Dimpotrivă, cite şi cit de frumoase exemple are să
ne arate ea, i storia, de sprijinire reciprocă între aceste două popoare cînd, însu
fleţite de unul şi acelaşi ţel s-au pus de acord şi împreună s-au luptat împotriva
duşmanului comun ."
(„Dunavska zora" din 8 mart. 1 369). Ceva mai tîrziu�
referindu-se tot la relaţiile româno-bulgare, un revoluţionar buJgar, Zahari Stoianov.
avea să spună : „Nu se află nici un bulgar, mai mult sau mai puţin cult şi patriot,
care să nu fi păşit pe pămîntul liber românesc şi să nu se fi folosit de frăţeasca
ospitalitate a românului. Intr-o epocă de o jumătate de secol, într-o epocă extrem
de neagră pentru noi, privirea bulgarului a fost în permanenţă îndreptată spre
malul stîng al Dunării. Tot ce a fost cinstit si mare, tot care a avut o oarecare
.
i niţiativă, tot cine nu a putut să trăiască şi să respire în Bulgaria înrobită, a
muncit în România sfîntă. Imi amintesc, cum îşi amintesc şi toţi prietenii mei„
că cuvintele : România, Bucureşti, Giurgiu, Ploieşti, Galaţi şi altele, au fost pen
tru noi cuvinte sfinte ca şi cele din Biblie. Cind unii din patrioţii noştri, urmă
riţi de guvernul otoman, scăpau în cele din urmă din ghearele străinului fără
de milă, ei găseau salvarea într-unul din oraşele României. Ţara voastră a fost.
pentru noi un far sfînt al libertăţii, speranţa într-o viaţă nouă. Chiar şi vasali
ai puternicului sultan românii au ocrotit organizarea comite telor revoluţionare.
i-au permis lui Rakovski să-şi spună cuvintele înflăcărate, i-au permis lui L. Kara-·
velov să-şi tipărească ziarele sale ...Svoboda„ şi -.Nezavisimost„, i-au permis neîn
fricatului H. Botev să trimită -.Cuvînt către emigranţii bulgari» şi apoi să edi
teze .,.zname„. Pămintul vostru a hrănit pe apostolii libertăţii bulgare - măreţii
l uptători pentru independenţa noastră : Levski, Benkovski, H. Dimităr . . . , adică
întreaga pleiadă de mucenici ai noştri căzuţi pe cîmpul cinstei, ridicaţi în spin
zurători şi în închisorile turceşti... Din România au ieşit tinerii noştri înarmaţi,
aceşti eroi ai libertăţii bulgare : Totio şi P. Hitov S:n 1866, H. Dimi.tăr în 1868 ,
Botey î n � 876 şi �lţii... Aţi văzut aceasta, aţi ştiut totul şi niciodată nu ne-aţi
.
.
urmar1t, d1mpotr1va, ne-aţi blagoslovit în lupta noastră sfîntă„. Nu este nici o
ocazie în ca re �omânii să fi respins pe cineva di ntre mucenicii noştri, măcar că
.
de multe ori aţi fost invitaţi şi constrînşi chiar să faceţi aceasta. România a fost'
a cţoua patrie a mii de mucenici ai noştri" (Constantin Velichi Kulturni v răzki
me1du bălgari i rumăni v nacealoto na bălgarskot o văzrajd ane
Biblioteka
'
„ Izvori ", 1945, 9, p. 21-23.
30

Istoriia na Bălgariia, vol. I, p. 485.
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putaţi şi miliţie proprie. Incercîndu-se eludarea amestecului maril� r
puteri, la 23 decembrie 1876 la Istanbul este �dopta� textul u�ei. Const�
tuţii a Imperiului otoman care preve � a eg�hta!ea m drepturi a c�e�ti
nilor cu mahomedanii. Cu aceasta turcu considera ca problema creştinilor
din imperiu a fost rezolvată şi resping propunerile marilor puteri care
cereau reforme în favoarea popoarelor creştine.
După acest refuz urmează o perioadă de contacte între marile
puteri şi convocarea unei noi conferinţe la Londra, în martie 1 877. Aici,
la 31 martie, este semnat un protocol în care se stipula că „dacă nu se
îmbunătăţeşte soarta supuşilor creştini ai sultanului"' şi nu „încetează
complicaţiile care încalcă periodic pacea în Orient': , atunci marile puteri
îşi arogă „dreptul de a lua cele mai adecvate măsuri pentru îmbunătă
ţirea soartei populaţiei creştine din Imperiul otoman şi de a asigura
pacea în general" 31 .
Guvernul otoman respinge acest protocol. Ca urmare a acestui
fapt Rusia - care primise la Londra un ,.mandat'' al marilor puteri de
a determina Turcia să accepte hotărîrile luate - aduce la cunoştinţa
Porţii, la 7 aprilie 1877, că este hotărită să impună cu forţa hotărîrile
de la Londra, iar la 1 2 aprilie îi declară război.
Pentru a obţine deschiderea Strîmtorilor şi a ieşi astfel din izolarea
la care era supus în Marea Neagră, ţarismul rus a sprijinit, dar fără
a depăşi limitele obiectivelor sale politice, mişcările ce duceau la submi
narea Imperiului otoman. Deplasînd centrul politicii sale externe balca
nice în Bulgaria, diplomaţia ţaristă rusă împărţise cu Austro-Ungaria
sferele de influenţă în Balcani ca urmare a acordurilor de la Reichstadt
şi Budapesta, din anii 1876 şi 1877 32. In urma acestor acorduri Rusia
îşi asigurase o neutralitate favorabilă din partea Imperiului habsburgic
şi libertatea de acţiune în Balcani (în afara graniţelor Serbiei, Mun
tenegrului, Bosniei şi Herţegovinei). In schimb, Rusia încuviinţa ca
Austro-Ungaria să ocupe Bosnia şi Herţegovina, cînd va considera de
cuviinţă. Rusia îşi asigură şi neutralitatea Angliei, promiţînd guver
nl:llui de la Londra că se va „mulţumi" doar cu ocuparea nordului Bulga
riei şi că nu va trece de munţii Balcani 33.
In această perioadă. România, care ducea o politică de neutralitate
favorabilă mişcărilor de eliberare naţională ale altor popoare, luptă
pentru obţinerea independenţei statale depline. Dar acţiunile diplomatice
întreprinse de guvernul român în vara anului 1 876, pentru o rezolvare
dreaptă şi urgentă a problemelor ce interesau poporul şi statul român,
n-au avut suscces. Singura cale pe care se putea obţine realizarea lor
rămînea lupta armată alături de celelalte popoare din Balcani şi de
Rusia. In acest scop este semnată convenţia politică şi militară româno
rusă (4 aprilie 1 877) prin care România. permitea trecerea trupelor ru
seşti spre Dunăre, iar Rusia garanta integritatea teritorială a României.
La 29 aprilie este declarată starea de război între România şi Turcia,
iar la 9 mai Parlamentul proclamă independenţa de stat deplină a
României 34.

�

�

3 1 Bălgariia 1000 godini. 927-1927, Izdanie na Ministerstvoto na narodnoto
prosveştenie, Sofia, 1930, vol. I, p, 927.
Revolutions nationales des peuples balkaniques,
32 Dimitrije Djordjevic,
1 804-1914, Beograd, 1965, p. 144.
33 Bălgariia
1 000 godini, p. 928.
3li Despre
războiul româno-ruso-turc a se vedea : Constantin Corbu, Răz
boiul naţional şi popular al romdnilor pentru independenţa deplină, Edit. politică,
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la 12 iulie 1 877 primele unităţi române
capi
Plevna.
Prin
spre
dirijate
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bătălii
în
timpul
acestei
tularea lui Osman pa'?<l şi ocuparea Plevnei
armata română s-a acoperit de glorie - s-a încheiat cea mai grea etapă
a războiului. Armata română eliberează apoi Vidinul, Belogradcikul şi
Smîrdanul. ln acelaşi timp trupele ruseşti izgonesc pe turci din Sofia„
Plovdiv, ocupă .Adrianopolul şi ajung la cîţiva kilometri de Constan
tinopol.
Poporul bulgar care a întîmpinat cu entuziasm ştirea declanşăriii
războiului româno-ruso-turc a ajutat, pe măsura posibilităţilor, arma
tele române ; şi ruse. Acest sprijin s-a materializ�t în transportul ali
mentelor şi muniţiilor, deschiderea de drumuri în zonele cele mai greu
accesibile, îngrijirea răniţilor, îndeplinirea unor misiuni de cercetare·
etc. Cei mai buni fii ai săi au luptat în cadrul cetelor ce acţionau în
adîncul frontului otoman sau în cadrul detaşamentelor de voluntari bul
gari din componenţa armatelor ruseşti. Acestea, acţionînd în cadrul gru 
pării comandate de generalul Gurko, au luat parte la luptele duse pen
tru eliberarea Tîrnovului. Starei Zagora etc. şi s-au evidenţiat _prin
faptele de vitejie manifestate la Şipka şi Şeinovo .
După ce ocupă .Adrianopolul ruşii s2 declară de acord cu înche
ierea armistiţiului propus de turci care, cu excepţia autonomiei Bul
gariei, acceptaseră toate condiţiile 35 puse de Rusia. Apoi, după inche
ierea armistiţiului (31 ianuarie 1 878), au loc tratative ruso-turce finali
zate prin semnarea, la 3 martie 1 878, a Tratatului de pace de la San
Stefano, în urma căruia Bulgaria devine un principat autonom, trib1tar
Turciei, cu guvern creştin şi armată proprie 3li .
Interesate în obţinerea anumitor teritorE şi sfere de influenţă în
Imperiul otoman, urmărind propriile interese şi nu pe cele ale micilor
state mult mai îndreptăţite din zona carpato-balcanică, marile puteri
europene contestă valabilitatea Tratatului de la San Stefano �i, la ini
ţiativa .Austro-Ungariei, impun ţinerea unui nou Congres de pace, la
Berlin (1 iunie
1 iulie 1878). Prin Tratatul de la Berlin 37 Bulgaria este
impărţită în două : principatul autonom al Bulgariei, în partea de nord'
a acesteia, între Balcani şi Dunăre, plus fos tul sangeak al Sofiei, şi Rume
li a orientală, ca:e includea sudul Bulgari'ei. In timp ce principatul Bulga
.
.
riei. era un „prmc1pat autonom şi tributar sub suzeranitatea ::vi. S. Sulta-

Bucureşti, 1977 ; C. Căzănişteanu, M. E. Ionescu, Războiul neatîrnării
Edit. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977 : Itinerare eroice.

României
1 877-18 7 8:

Jurnale de operaţii ale unor unităţi militare participante la războiu l de i rr de
pendenţă, Edit. militară, Bucureşti , 1977 s.a.

35 Dintre condiţiile puse amintim : despăgubiri bănesti si teritoriale
nusiei
autonomia Bulgariei care va plăti un impozit Turciei a0cea�ta rnentinind unch;
garniz?8ne. in Bulgaria ; independenţa Muntenegrulu i şi corectarea grani\l'lor
ace:-tm a ; m
� epen ?enţa României şi Serbiei ; autonomia Herţegovin{'i şi a al to1regrnm_ c �eştme dm partea europeană a Imperiului otoman. A se vedea Bălgariia
1000 godmi, p. 1 020.
�0 Ibidem,
p. 1 022.
37 1878 , 1113. Tratatul de pace de la Berlin, în „Anale",
an. XXII (1976),.
nr. I,
·

p. 95-105.
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nului" avind guvern creştin şi o miliţie naţională", Rumelia orientală
era co�iderat ' o provincie pusă „direct sub autoritatea politică şi mili
tară a M. S. Sultanului, în condiţiuni de autonomie administrativă" , fiind
condusă de un guvernator general creştin. Tratatul de la Berlin reduce
dreptul armatei ruse de a rămîne în principat şi Rumelia orientală, de
la 2 ani, cit se prevăzuse la San Stefano, la 9 luni.
Conform noului tratat, administraţia Bulgariei se încredinţa pro
vizoriu, pînă la alcătuirea Constituţiei, . unui „comisar imperial rus�" .
Funcţionarea administraţiei provizorii era controlată d e un „comisar
imperial otoman precum şi [de] consuli delegaţi ad-hoc de celelalte
puteri" semnatare. Tratatul mai prevede că .,principatul va intra în
deplinul exerciţiu al autonomiei sale" abia după. elaborarea Constituţiei
şi alegerea principelui. Dorind întărirea influenţei sale în Bulgaria şi
păstrarea tînărului principat în sfera de influenţă rusă 38, guvernul ţarist
s-a străduit să rezolve toate problemele privind organizarea internă a
Bulgariei pînă la expirarea mandatului ce-l avea. In aprilie 1 879, la
Tîrnovo, este adoptată Constituţia Principatului Bulgaria care prevedea
organizarea ţării sub forma unei „monarhii ereditare şi constituţionale,
cu guvern naţional" 39. Conform Constituţiei, singurul organ care avea
drept de alegere a principelui era Marea Adunare Populară. Intrunită
în aceeaşi lună Marea Adunare Populară alege drept principe pe prinţul
german Alexandru Battenberg. Alegerea s-a făcut la propunerea guver
nului rus, reprezentantul acestuia in principat subliniind în faţa repre
zentantului Turciei, încă din ianuarie 1 879, că „dacă poporul bulgar îl
va alege pe Battenberg, Rusia nu se va opune" .-; o.
La 1 mai 1 879 ruşii predau conducerea principatului în mîinile
noii administraţii bulgăreşti, iar la 10 iunie comisarul imperial rus pără
seşte Sofia. In a doua jumătate a anului sint evacuate şi trupele ruseşti � 1 .
Conform Tratatului de la Berlin, o comisie internaţională fonnată
din reprezentanţii Angliei, Austro-Ungariei, Italiei, Germaniei, Franţei,
Rusiei şi Turciei elaborează un ,,Regulament Organic" al Rumeliei orien
tale. In virtutea acestuia, în fruntea Rumeliei se afla un guvernator
general, care conducea cu ajutorul unui „consiliu privat" ; organul legis
lativ îl reprezenta Adunarea Provincială, dar legilor adoptate de aceasta
li se putea opune veto-ul sulta.nului. Turcia avea dreptul la garnizoane
în provincie, sub pretextul apărării graniţelor şi ordinii. Căutînd să
profite de unele prevederi ale Regulamentului, guvernul otoman a în
cercat să retransforme Rtimelia orientală într-o provincie turcească 4�.
Datorită însă luptei poporului Rumelia orientală reuşeşte să-şi păstreze
autonomia, fiind doar formal dependentă de sultan ; limba oficială este
cea bulgară ; ordinea interioară şi graniţele sînt asigurate de către miliţie
şi jandarmerie, create încă din timpul prezenţei trupelor ruseşti pe acest
teritoriu.
Războil.1.1 româno-ruso-turc din anii 1877-1 878, „indiferent de pla
nurile şi năzuinţele ţarismului rus, care dorea să-şi sporească influenţa
în Balcani, i-a adus poporului bulgar eliberarea naţională, a inlăturat

ă

38 Istorii.a
na
1955, voi. II, p, 16.
39 Ibidem, p.
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� �tocii Petrov, Za raliata na Alekrondăr Batenberg v părvite godini sled
osvobo;denieto, 1879-1880 g., în „lstoriceski pregled " , Sofia, 1976, nr. 4, p. 11>7.
!! l�ika na �ălgarUa do soţialisticeskata revoliuţiia, p. 320.
- Ion M1tev, op. cit., p. 285.
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sistemul feudal pe teritoriul bulgar şi, în mod obiectiv, a jucat rolul
revoluţiei burghezo-democrate" 43• Lichi�in<l �tăpini:1'ea feudală otomană
asupra pămîntului şi formele de �"1:1:1ca ? bl! gatorie l�ga�e. �e aceast;_a „
războiul a creat premisele înlăturarn prmc1palelor p1ed1c1 . mterne ii:
_
dezvoltarea ţării pe cale capitalistă. In acelaşi timp, Constituţia
adoptata
la Tirnovo în anul 1879 a asigurat un cadru adecvat pentru această dez
voltare. Pe plan extern însă unele dintre prevederile Tr�ta�ului de la
Berlin (în special cele ce menţio� au suzeran1tatea sultanulu� . ş1 cel� refe
_
ritoare la valabilitatea acordurilor comerciale,
a convenţnlor şi altor
inţelegeri încheiate între Poartă şi statele apusene) 44 jucau un rol de
frînă în calea afirmării relaţiilor capitaliste în economie.
Impărţirea ţării în două a provocat nemulţumirea poporului bulgar
care s-a ridicat la luptă împotriva clauzelor Tratatului de la Berlin.
Trebuie remarcat de la început că în mişcarea pentru unire s-au observat
două curente : cel revoluţionar care exprima năzuinţele maselor gata să
lupte cu arma în mînă pentru realizarea unirii, şi cel moderat, al celor
foarte bogaţi, care se mulţumeau doar cu redactarea de memorii, note
de protest etc . In toată ţara, atît în principat cît şi în Rumelia, se for
mează comitete intitulate „Edinstvo" care, organizate sub forma unor
asociaţii de binefacere, pregătesc populaţia pentru realizarea unităţii sta
tale prin forţa armelor.
Din iniţiativa partidelor aflate la conducere, atit în principat cit şi
în Rumelia orientală, reprezentanţi ai celor două parlamente se întîlnesc
la Sofia, în aprilie 1 880 45, unde hotărăsc înfiinţare� unei organizaţii
secrete care, avînd două comitete centrale secrete (unul la Sofia şi celă
lalt în Rumelia orientală), trebuia să pregătească şi să conducă acţiunea
de unire a celor două părţi ale Bulgariei . intrucit conducătorii acestei
organizaţii credeau că unirea se poate realiza doar în condiţiile unui
război între Turcia şi Grecia şi numai cu asentimentul guvernului englez,
condiţii ce nu au fost întrunite niciodată, organizaţia acţionează doar o
scurtă perioadă de timp după care conducătorii ei renunţă la orice fel
de activitate .
Urmează o scurtă perioadă de regres în mişcarea pentru unitate a
poporului bulgar, întreruptă fără prea mari succese de încercările făcute
în anul 1 882 pentru reactivarea ei. Incepînd din anul 1883 această
mişcare începe să se reintensifice ca urmare a venirii Partidului Liberal
la conducerea Ruineliei orientale ; în anul următor la conducerea princi
patului Bulgariei vine tot Partidul .Liberal . Intre cele două partide exis
tau legături strînse, ele avînd aceleaşi concepţii privind dezvoltarea celor
două provincii în viitor şi în special privind necesitatea unirii lor într-un
singur stat naţional independent. Faptul că în Rumelia orientală au
t�ăit în exil, �i�p de doi ani, conducătorii Partidului Liberal din prin
cipatul Bulgariei, P. Karavelov şi P. Slaveikov, a întărit legăturile dintre
�ele �ou.ă par�ide : �n aceste .condiţii, cînd liberalii formau guvernul atît
m pr� nc1p �t �1t ş1 m Rumeha, pe fundalul dezvoltării vieţii economice,
al ev1denţ1ern necesităţii lărgirii pieţii interne, mişcarea pentru unire
�3 Istoriia na Bălgarskata komunisticeska partiia, p. 21.
�� A s: yedea mai pe larg : Margarita Kova�eva, Nacealo na vănşnata 11oli-
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cunoaşte în anii 1 884-1885 un puternic avint. Sînt create noi comitete
de unire, sînt lansate numeroase manifeste şi chemări, sint organizate
demonstraţii în favoarea unirii. Locul principal în acţiune îl are Rume
lia orientală unde, în primăvara anului 1885, comitetul de la Plovdiv,
care devine Comitet central revoluţionar secret bulgar (C.C.R.S.B.), se
pronunţă pentru realizarea unirii prin răscoala întregii populaţii din
Rumelia orientală. In iulie 1 885 este ales un nou comitet central care
hotărăşte ca unirea cu principatul Bulgariei să se facă sub sceptrul lui
Battenberg. Totodată, fără a renunţa la ideea răscoalei, comitetul se
pronunţă ca unirea să se facă în principal cu sprijinul armatei.
In a doua jumătate a lunii august 1 885, în timp ce în principatul
Bulgariei au loc manevre militare, în Rumelia se desfăşoară mari de
monstraţii în favoarea unirii. Trimişi ai C.C.R.S.B. iau legătura cu prin
ţul Battenberg informîndu-1 asupra acţiunii ce se pregătea şi solicitîndu-1
să accepte unirea. In acelaşi timp, în Rumelia ofiţerii pregătesc armata
în vederea înlăturării guvernului şi pentru a rezista împotriva unei
eventuale acţiuni militare a Turciei. Deşi C . C.R.S.B. hotărăşte ca acţiu
nea să fie declanşată în noaptea de 5/6 septembrie, ea începe încă din
ziua de 4 septembrie cînd, cu ajutorul armatei, este arestat guvernatorul
general (acesta este apoi expulzat in Turcia) ; se alcătuieşte un guvern
provizoriu care cere rezerviştilor să se prezinte la unităţile lor spre a
apăra cauza unirii. La data de 6 septembrie 1885 este proclamată unirea
cu principatul Bulgariei, acţiune salutată cu entuziasm de întregul popor
bulgar. In ziua de 8 septembrie Battenberg declară oficial că „recu
noaşte" unirea şi că „acceptă" ca în viitor să se numească principe al
Bulgariei de nord şi de sud ; la 9 septembrie el soseşte la Plovdiv şi
numeşte un comisar al său pînă la recunoaşterea pe plan internaţional
a unirii.
Ca urmare a proclamării unirii Rumeliei cu principatul Bulgariei,
guvernul otoman considerînd că sînt încălcate tratatele internaţionale,
concentrează trupe la graniţa de sud a Bulgariei, iar la 9 septembrie tri
mite o notă marilor puteri prin care cere reîntronarea drepturilor sulta
nului conform Tratatului de la Berlin. La 24 octombrie se deschid la
Constantinopol lucrările conferinţei reprezentanţilor puterilor ce semna
seră Tratatul de la Berlin. Propunerile Turciei de reglementare a situa
ţiei, care cereau retragerea din Rumelia a forţelor militare ale principa
tului Bulgariei şi trimiterea unui comisar extraordinar turc care să con
ducă provincia pînă la numirea unui nou guvernator, sînt acceptate de
majoritatea reprezentanţilor, cu o singură excepţie : reprezentantul An
gliei. Inţelegînd că poporul bulgar realizase unirea fără asentimentul
Rusiei, reprezentantul Angliei profită de ocazie pentru a consolida pozi
ţiile ţării sale în Balcani ş_i se declară împotriva propunerilor turceşti.
La 18 noiembrie sosesc la Plovdiv consulii Rusiei, Austro-Ungariei
<acesta reprezenta şi Germania) şi Italiei care, în numele conferinţei de
la Constantinopol, cer restaurarea vechiului statut al Rumeliei. Autori�
tăţile din Rumelia şi guvernul principatului se declară categoric împo
triva acestei hotărîri, fiind sprijinite de întregul popor bulgar care orga
nizează mari demonstraţii în favoarea unirii, împotriva intenţiilor con
ferinţei de la Constantinopol. Manifestarea de către poporul bulgar a
v�ţei clare de unire, căreia i se adaugă divergenţele dintre marile
puteri, face ca încercarea de a impune Rumeliei vechiul statut să eşueze.
Tratativele turco-bulgare, începute în urma propunerilor Angliei, aj ung
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După realizarea umru Bulgaria s-a transformat mtr-o arena a luptei
pentru influenţă }�tre Rus�� ţ�istă şi �ust�o-Ungaria. I n_ ţară s� for
mează două grupar1 : rusofila ş1 rusofoba. Prima este legata de ţarismul
rus şi politica lui ; a doua grupare, care are poziţii mai puternice în viaţa
economică şi administrativă, este legată de Germania şi Austro-Ungaria.
La 9 august 1 88 6 o grupă de ofiţeri rusofili organizează o lovitură
de stat şi îl detronează pe Alexandru Battenberg. A urmat curînd după
aceea o contralovitură în urma căreia puterea trece în mina rusofobilor ,
în frunte cu St. Stambulov. Acesta rupe relaţiile diplomatice cu Rusia,
introduce un regim de teroare poliţienească şi, la sugestia Austro-Unga
riei, aduce pe tronul Bulgariei pe Ferdinand de Saxa Coburg (1887). I n
anul 1894, pentru a fi recunoscut de Rusia, Ferdinand îl înlătură pe
Stambulov ; sînt reluate apoi relaţiile diplomatice cu Rusia 46.
Dezvoltarea economică a ţării, înlăturarea treptată - ca urmare a
politicii duse de guvernele aflate la cîrma ţării - a relaţiilor de vasali
tate impuse prin Tratatul de pace de la Berlin, fac ca în jurul anului
1908 Bulgaria să nu simtă situaţia ei de vasală decît „prin plata unei
sume anuale de un milion de leva" 47. Dar înlăturarea oricărei forme de
vasalitate era o necesitate imperioasă pentru dezvoltarea economică şi:
socială a ţării, pentru deplina afirmare a suveranităţii statului pe plan
internaţional. Insă a realiza acest lucru şi a proclama unilateral inde
pendenţa ţării ar fi însemnat încălcarea Tratatului de la Berlin. De aceea
era necesar sprijinul cel puţin al unuia dintre statele semnatare ale tra
tatului. Austro-Ungaria, care urmărea să anexeze Bosnia şi Herţegovina,
s-a declarat gata să susţină modificarea Tratatului de la Berlin şi să
sprijine Bulgaria în eforturile ei . Aliatul fiind găsit, mai era necesar
pretextul. El a fost oferit de guvernul turc care n-a invitat agentul diplo
matic bulgar de la Constantinopol la un banchet la care au luat parte
reprezentanţii altor state. Ca urmare a acestui fapt, la 28 septembrie
1 908, agentul diplomatic bulgar este rechemat în ţară. Patru zile mai
tîrziu guvernul ia în stăpînire liniile de cale ferată din sudul Bulgariei
care aparţineau Companiei orientale, iar la 5 octombrie 1908, la Tirnovo,
principele Ferdinand de Saxa Coburg proclamă independenţa ţării.
Curînd după aceea Bulgaria este declarată „ţarat" , iar Ferdinand se
intitulează „ţar al bulgarilor" .
Actul independenţei nu este recunoscut de puterile ce semnaseră
Tratatul de la Berlin şi nici de Turcia care cere, ca o compensaţie pentru
„pagubele" ce i le-ar produce recunoaşterea independenţei, 650 milioane
franci. Urmărind întărirea poziţiilor sale în Balcani, Rusia intervine ca
medi�tor între cele două părţi . Ca urmare a medierii acesteia, pretenţiile
.
Turc�e1 scad la 125 milioane franci, iar Rusia, în compensaţie, „iartă"
Turcia de 40 din cele 74 anuităţi pe care aceasta le mai avea de plat it
ca despăg�biri de r�zboi conform tratatului de pace semnat la 3 martie
1 878. In final Turcia renunţă la pretenţiile băneşti ce le mai avea s i
recunoaşte independenţa de stat a Bulgariei. Pentru a recupera sum'a
de care „iertase" Turcia, Rus ia încheie cu Bulgaria un acord special prin
_
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· care aceasta se angaja ca. în termen de 75 de ani, să înapoieze Rusiei
suma de 82 milioane franci. După recunoaşterea de către Turcia a inde
pendenţei de stat a Bulgariei, acelaşi lucru îl fac şi celelalte state semna
tare ale Tratatului de la Berlin 48.
Unirea Rumeliei orientale cu principatul Bulgariei, în anul 1 885, a
făcut să dispară bariera vamală dintre nordul şi sudul Bulgariei, a creat
un spaţiu mai larg pentru dezvoltarea ei pe calea capitalistă, a dus la
întărirea independenţei ţării. In acelaşi timp menţinerea suzeranităţii
otomane a făcut ca independenţa să nu fie deplină. Inlăturarea stării de
vas�t.ate, ca urmare a actului din toamna anului 1 908, încununind nă
zuinţele seculare de libertate ale poporului bulgar a creat cadrul necesar
dezvoltării Bulgariei moderne, a avut o puternică înrîurire asupra evo
l1ţiei economice, politice şi sociale a ţării, pentru afirmarea ei pe arena
internaţională.
Războiul româno-ruso-turc din anii 1 877-1878 şi evenimentele
ce au avut loc în decursul anilor, pînă în prâ.mul deceniu al secolului
al �X-lea, n-au reuşit însă să elibereze de sub stăpînirea otomană toate
ter.itoriile din Peninsula Balcanică, locuite de popoare creştine şi care
aveau state naţionale independente sau tindeau să-şi creeze un asemenea
stat. Antanta, şi în special Rusia, în dorinţa lor de a-şi întări influenţa
în Balcani, de a ridica o barieră în faţa expansiunii Germaniei spre
Strîmt.ori şi Golful Persic sprijină statele balcanice în aspiraţiile lor na
ţionale ·rn, de eliberare prin forţa armelor a provinciilor europene ale
Turciei, locuite de populaţie creştină . Dar un război împotriva Turciei
•u. avea şanse de reuşită decît prin unirea forţelor statelor balcanice,
fapt care, cu toate greutăţile 50, se realizează in anul 1 9 1 2, cu sprijinu]
Rus·iei. Primul pas spre încheierea alianţei balcanice l-a reprezentat
semnarea tratatului de alianţă dintre Serbia şi Bulgaria (13 martie 1912),
îndreptat în principal împotriva Turciei şi Austro-Ungariei . Atît în de
clararea războiului împotriva Turciei cit şi în împărţirea teritoriilor
revendicate de cele două state de la aceasta, tratatul prevedea ca Rusia
să fie arbitru suprem. Urmează încheierea unui tratat intre Bulgaria şi
Grecia (29 mai 1 912), după care se ajunge la înţelegeri antiotomane, fără
însă a se semna vreun document în acest sens, intre Bulgaria şi Munte
negru şi Muntenegru şi Grecia.
La 18 octombrie 1912 relaţiile diplomatice cu Turcia sint rupte, iar
războiul este declanşat. Ca urmare a victoriilor armatelor bulgare pe
frontul din răsăritul Traciei, marele vizir Kiamil paşa îi telegrafiază
ţar'l:llui Ferdinand (11 noiembrie 1912) solicitînd încheierea unui armisti
ţiu ; cererea este însă respinsă. Cîteva săptămîni mai tirziu, în urma
luptelor de la Ceatalgea, unde armata bulgară este infrîntă ca urmare
a slabei pregătiri a acţiunilor militare, a oboselii ce-i cuprinsese pe
ostaşi şi a holerei ce făcea ravagii în rindurile armatei, Bulgaria acceptă
armistiţiul. Acesta se încheie la 3 decembrie 1 9 1 2. Apoi, sub controlul
guvernului englez şi al ambasadorilor Franţei şi Rusiei, la Londra încep
tratative de pace între părţile beligerante. ln momentul în care se aj un
sese la un acord şi se pregătea semnarea păcii, în Turcia are loc o lovi
tură de stat, iar la 5 februarie 1913 turcii reiau ostilităţile militare.
48
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Conform prevederilor tratatului de pace, tot teritoriul de la vest de linia
Midia-Enos revine invingătorilor care îl împart între ei în baza acordu
rilor încheiate anterior. în urma semnării păcii, Turcia mai păstra în
Europa doar Constantinopolul şi o fîşie îngustă de pămînt în Tracia
de răsărit 51.
Dar victoria obţinută de aliaţi a însemnat şi sfîrşitul alianţei lor
întrucît principiul împărţirii Macedoniei, aflat la baza acesteia, a dus la
neînţelegeri între statele învingătoare. In momentul în care s-a pus pro
blema împărţirii teritoriului cucerit de la Turcia, între Bulgaria, pe . de
0 parte, şi Grecia şi Serbia, pe de altă parte 52, a izbucnit un conflict,
fiecare pretinzînd mai mult decît se stabilise anterior. în plus, burghezia
bulgară şi ţarul Ferdinand consideră c� a sosit momentul ca Bulgaria
să aibă o poziţie dominantă în Baleani 03 . Din această cauză războiul cu
Turcia nici hu este bine terminat şi statele balcanice se pregătesc pentru
un nou război, de data aceasta între · ele.
intrucît un război între statele balcanice nu era în interesul Rusiei,
aceasta a acţionat spre a apfana di\rergenţele şi a menţine alianţa balca
nică de care avea nevoie avînd în vedere viitorul război mondial 5'1. Nici
încercările Rusiei, nici puternicele demonstraţii antirăzboinice care au
loc în Bulgaria, nu-l pot împiedica însă pe ţarul Ferdinand, sprijinit de
cercurile şoviniste bulgare, de Germania şi Austro-Ungaria, să pornească
războiul. Ostilităţile declanşate la 29 iunie 1 9 1 3 sînt oprite, după ce în
război intră România şi Turcia, la 31 iulie 1913. La 10 august, la Bucu
reşti, este semnat tratatul de pace între Grecia, Serbia, Muntenegru, şi
România, pe de o parte, cşi Bulgaria, pe de alta, iar la 29 septembrie,
la Constantinopol, între Bulgaria şi Turcia.
In vara anului 1 9 1 4 izbucneşte primul război mondial. Planurile
militare ale celor două blocuri imperialiste beligerante acordau o atenţie
deosebită Peninsulei Balcanice care, în afara avantajelor economice, re
prezenta şi un important punct strategic în drumul spre OriE:ntul Apro
piat şi Mijlociu. O atenţie deosebită este acordată Bulgariei care putea
asigura (sau împiedica) legătura dintre Germania, Austro-Ungaria şi
Turcia. De aceea, fiecare din blocurile aflate în luptă caută s-o atragă de
partea sa, promiţîndu-i extinderi teritoriale. Astfel, imediat după înce
perea războiului, Rusia ţaristă caută, însă fără succes, să atragă Bulgaria
de partea Antantei promiţindu-i, fără asentimentul guvernelor balcanice
respective, satisfacerea unora dintre revendicările ei teritoriale. Guver
nul bulgar care nu vroia însă să se angajeze de partea Rusiei, profită
de acest lucru şi declară că va intra în război, de partea Antantei, numai
dupav ce guvernele respective vor ceda de bunăvoie aceste teritorii.
După înfrîngerile suferite la Dardanele, Antanta face noi propuneri
Bulgariei să intre în război de partea sa. De această dată cererile
cercurilo� conducătoare de la Sofia sînt şi mai mari. Din mai şi pînă în
septembn: 1915 Antanta face trei propuneri oficiale guvernului bulgar
să i se alature, prorniţîndu-i o serie de compensaţii teritoriale. Acestea
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însă nu corespund dorinţelor burgheziei şi guvernului bulgar, care în
consecinţă le respinge.
Deşi declarase la începutul războiului că va păstra neutralitatea,
guvernul şi ţarul Bulgariei n-aveau de gind să respecte declaraţiile fă
cute. Aceasta deoarece numai participînd la război sperau să-şi adju
dece în întregime teritoriile revendicate de la vecini şi să-şi impună,
astfel, hegemonia în Peninsula Balcanică. Orientarea lor era clară :
spre Germania şi Austro-Ungaria. Ea se vedea şi din aceea că, înaintea
războiului, guvernul încheiase un împrumut în valoare de 500 milioane
leva-aur cu concernul bancar german Disconto Gesellschaft, împrumut
ce urmărea stingerea unor datorii mai vechi faţă de Germania şi Austro
Ungaria şi reorganizarea armatei. Totodată guvernul bulgar poartă tra
tative cu Puterile Centrale care îi promit satisfacerea într-o mai mare
măsură a revendicărilor teritoriale.. Cu sprijinul Puterilor Centrale gu
vernul bulgar poartă tratative cu Turcia, în vederea corectării graniţei
dintre cele două state. Toate aceste tratative se încheie cu succes la
6 septembrie 1 9 1 5 cînd sînt semnate : un acord de schimbare a graniţei
cu Turcia pe cursul inferior al riului Mariţa ; un acord secret cu Ger
mania, în care se· stabilesc teritoriile ce urma să le primească Bulgaria
pentru participarea la război de partea Puterilor Centrale şi un al treilea
acord, cu Germania şi Austro-Ungaria, referitor la ducerea acţiunilor
militare 55.
Sub pretextul apărării ţării de orice „surprize posibil€:" 56, guver
nul ordonă mobilizarea (22 septembrie 1 9 1 5) şi începe să concentreze tru
pele la graniţele cu Serbia şi Grecia. In ziua de 1 3 octombrie guvernul
bulgar declară război Serbiei 57. Luptînd în cooperare cu forţele germane
şi austro-ungare care atacau pe alte direcţii, armatele bulgare infring
rezistenţa trupelor sîrbeşti şi urmărindu-le ajung la graniţa dintre Serbia
şi Grecia unde se opresc şi se pregătesc pentru un război de poziţii. In
august 1 9 1 6, cînd devine clar că Grecia trece de partea Antantei, arma
tele bulgare declanşează ofensiva pe teritoriul acesteia, pe direcţia Lerin
Salonic. Oprite în scurt timp, trupele bulgare trebuie să facă faţă con
traofensivei forţelor Antantei care ajung pînă in oraşul Bitolia 58. Cu
aceasta situaţia pe frontul de sud se stabilizează, alte acţiuni de mare
amploare nemaiavînd loc pînă în toamna anului 1 9 1 8.
După intrarea României în război şi declanşarea acţiunilor militare
împotriva Austro-Ungariei, Bulgaria îi declară război, la 1 septembrie
1 9 1 6, şi începe acţiunile militare in Dobrogea. După citeva luni de lupte
grele, în care iniţiativa este cînd de o parte, cind de alta, frontiil se
stabilizează pe linia gurile Dunării - Siret.
Timp de aproape doi ani, fronturile pe care luptă armatele bulgare
sînt cele formate în anul 1 9 1 6 . In septembrie 1 9 1 8 forţele Antantei încep
ofensiva pe frontul din Balcani, rup apărarea în zona Dobropole şi în
cercuiesc o Earte a trupelor bulgare, în timp ce altă parte a acestora
începe retragerea spre vechile graniţe ale Bulgariei. Treptat retragerea
se transformă în fugă, fapt ce duce la completa destrămare a frontului
bulgar.
55 Ibidem,
p. 298-309 ; Jstoriia na Bălgarskata komunisticeska
p. 169-178.
56 Istoriia na Bdlgariia, vol. II, p. 3 1 1 .
57 Istoriia
na Bălgarskata komunisticeska partii a , p. 182.
58 Istoriia na Bă lgariia , vol. II, p . 313-319.
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Această situaţie, combinată cu evenimentele din ţară (puternicele
.acţiuni de protest ale maselor populare împotriva războiului, împotriva
grelelor condiţii de trai, răscoala soldaţilor ce se retrag de pe front şi
.care la 27 septembrie 1 9 1 8 proclamă republica etc.), obligă guvernul
bulgar să ceară armistiţiu. Acesta este semnat la Salonic, la 29 septe_m 
brie 1 9 1 8 59. Conform armistiţiului trupele bulgare evacuează teritoriile
·Ocupate din Serbia şi Grecia şi demobilizează ; trupele germane şi austro
ungare ce se aflau în Bulgaria se retrag, iar în· marile centre adminis
trative şi principalele noduri de comunicaţii se instalează forţe militare
ale Antantei. Ulterior, la 3 decembrie 1 9 1 8, ţarul Ferdinand este obligat
să abdice.
După terminarea primului război mondial, prin Tratatul de pace
-de la Neuilly {27 noi.�mbrie 1 91 9) sînt fixate frontierele statale ale
Bulgariei şi reglementate raporturile acesteia cu statele învingătoare,
creîndu-se astfel statutul politico-juridic internaţional în limitele căruia
avea să se realizeze dezvoltarea istorică a naţiunii bulgare pînă la izbuc
nirea celui de-al doilea război mondial.
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ALBANIA

Pe teritoriul de azi al Albaniei, în apropierea coastelor Mării Adria
tice şi ale Mării Ionice, alături de vechile aşezări ilire, cercetările arheo
logice au scos la iveală numeroase vestigii ale coloniilor greceşti, urme
ale stăpînirii romane şi bizantine, iar în interiorul ţării se află şi astăzi,
vizibile, urmele ocupaţiei otomane de aproape o j umătate de mileniu.
I n ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei poporul albanez, urmaş
direct al vechilor iliri, a reuşit printr-o rezistenţă dîrză şi îndelungată
]mpotriva cotropitorilor străini să-şi păstreze de-a lungul secolelor fiinţa
sa naţională.
La mijlocul secolului al XV-lea, Gheorghe Castriotul-Skanderbeg a
realizat unirea micilor principate feudale albaneze, apărute în secolele
XII-XIV, într-un stat independent� întărind astfel capacitatea de rezis
tenţă a poporului albanez în faţa expansiunii otomane. Este perioada
cînd se stabilesc legături trainice între Iancu de Hunedoara şi Skanderbeg
în scopul organizării unor acţiuni comune de luptă antiotomană 1 • După
moartea lui Skanderbeg (1468), urmaşii lui nu mai reuşesc să ţină piept
atacurilor tot mai puternice ale armatelor otomane şi principatele alba
neze cad unul după altul sub dominaţie străină.
Stăpînirea otomană în Albania s-a lovit de împotrivirea dirză şi
permanentă a poporului albanez. Imperiul otoman însă a reprimat cu
brutalitate orice ridicare a albanezilor, cum a fost cazul principatelor
feudale ale Bushatlilor şi al lui Ali Paşa Tepelena, în prima j umătate a
secolului al XIX-lea .
ln secolul al XIX-lea, odată cu naşterea şi dezvoltarea burgheziei,
mişcarea de eliberare naţională şi politică a poporului albanez a intrat
într-o nouă fază. Dezvoltarea comerţului intern a dus la stabilirea unor
legături economice mai puternice între diverse zone, la consolidarea uni
tăţii de limbă, care la rîndul lor au contribuit la apariţia şi dezvoltarea
co.'ştiinţei naţionale albaneze.
Ideea naţională la albanezi, bazată pe unitatea de neam, pe identitatea cle limbă şi tradiţii, a apărut în scrierile unor iluminişti albanezi
încă din secolele XVI-XVIII ; ea pătrunde în mase în secolul al XIX-lea,
în prima sa jumătate, odată cu tipărirea primului abecedar albanez şi
'

1 N. Ciachir, G. Maksutovici, D. Polena, La personnalite du heros albanais
Georges Kastriote-Skanderbeg dans quelques ouvrages roumains, în „S. A.", nr. 2,
1968, Tirana, p. 121-130 ; vezi şi : F. Pall, Un moment decissif de l'histoire· du
sud-est europeen : la Croisade de Varna (1444), în „Balcania" , VII, nr. 1, p. 102--120.

129
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

N�um Veqilharxhi. Este
răspîndirea manifestului din 1836, redac !a:e �e
s ':1b num:le de Re
m
istorie
începutul unei epoci glorioase, . � un?scuta
..
re), m care se
e
Shq1pta
mbetar
naşterea naţională albaneză (R1lmd1_a ��
la procl�marea
vor
duce
ce
plămădesc marile mişcări culturale ş1 m1htare
_ de impor
.
�it
rol
deose
Un
1912
ie
independenţei acestei ţări, _ în noiembr _
tant pentru trezirea sentiment� lor i:iaţ_ionale ale p �porulm alban�z 3:u
avut oamenii de cultură care prm scrierile lor preamareau trecutul istoric
glorios, faptele de arme ale unor conducători . militari şi politici şi în
special ale eroului naţio��l . Gh��rg�e Ca�triotul-WSka?derbeg *. _Aces�
fapt i-a determinat pe unu istorici s 3: considere ca _ i:iişca:�a naţ10nal�
.
albaneză „a fost concepută ca o remviere a federaţiei cne1ilor albanezi
din vremea lui Skanderbeg" 2.
O contribuţie importantă au adus la lupta pentru independenţa
albanezii emigranţi, Naum Veqilharxhi, Zef Jubani, Vasa Pashko, Kostan
din Kristoforidhi, Sami Frasheri, şi alţii, dintre care unii au participat
şi la mişcările naţionale ale altor popoare. Naum Veqilharxhi, de exemplu,
a participat la Eterie şi a luptat cu arma în mină în revoluţia\ românească
de la 1821 3.
Pentru a face faţă crizei profunde prin care trecea Imperiul oto
man în toate domeniile vietii. sultanii Selim al III-lea, Mahmud al II-lea
şi apoi Abdul-Medjid au ir{iţiat şi introdus o serie de reforme ce urmă
reau o mai puternică centralizare a puterii şi consolidarea ei în terito
riile subjugate. Aceste reforme care vizau in principal reorganizarea
armatei şi introducerea serviciului militar obligatoriu, modernizarea
administraţiei, aplicarea de noi impozite, au fost întimpinate cu ostili
tate de masele populare albaneze, mai ales de cele ce locuiau în regiunile
muntoase, deoarece erau considerate forme de opresiune noi ce aduceau
grave prejudicii sentimentului naţional 4• I n toate teritoriile locuite de
albanezi s-a creat o situaţie revoluţionară, marca.tă de numeroase răscoale
care în anul 1835 s-au generalizat, cuprinzînd pentru prima dată şi locui
tori ai oraşelor, ca de exemplu cei din Berat, Elbasan, Shkodra şi altele.
Prin introducerea serviciului militar obligatoriu, dezarmarea populaţiei,
limitarea unor drepturi tradiţionale ce le aveau locuitorii din regiunile
muntoase din nordul Albaniei, înrăutăţirea sistemului fiscal ce afecta
dezvoltarea economiei orăşeneşti, au fost lezate interesele unor mase
largi de albanezi care, cu toate măsurile represive luate de autorităţile
turceşti, s-au ridicat cu arma în mină pentru a se elibera de apăsarea
* Naim Fr�sheri, unui din fruntaşii acestei mişcări, tipăreşte la Bucureşti o
valoroasă lucrare în versuri, Istoria lui Skanderbeg, despre care scriitorul alba
n� z Dh � mit� r Shu teriqi avea să scrie : „Istoria lui Skanderbeg, scrisă la Istanbul
_
ş1 pubhcata anorum
la Bucureşti, a devenit cartea de căpătii a fiecărui all>anez
în stare să citească" , în : Association I nternationale d' Etudes du Sud-Est Euro peen
'
Bulletin, X (1972), nr. 1, Bucarest, p. 138 .
2 Dimitrije Djordjevici, Rolul istoricismului în .formarea statelor balcanice
in secolul al XIX-lea, în Zbornik Filosofskog fakulteta Knjîga, X (1968), nr. 1,
Belgrad, p. 317.
_

,

3

Histoiria e letersise shqipe (Istoria literaturii

1959, p . 13.

albaneze),
.

vol.

II,

Tirana,

4 Vezi volumul Kryengritjet popullore ne vitet 30 te shekullit XI
X (docu
mente osmane), (Răscoalele populare din anii 30 ai secolului al XIX-lea documente
os�ane), T� rana, 1978, lucrare apărută sub egida Academiei de ştiinţe a
P. S. Al
b �ma. Institutul � e I stori , cu ngrijirea cercetătorului Petrika Thengjili
; vezi şi
�
.
.
. _ ne. Kohen
Z � a Shkodra, Shqtperta
e Tanzimatit (Albania în timpul Tanzimatului) '
Tirana, 1959.

�
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dominaţiei otomane. In anii următori puternice răscoale sînt semnalate
la Vlora (1 836), Dibra (1 838-1 839) şi în alte localităţi albaneze, ele con
tinuînd de fapt pe tot parcursul secolului al XIX-lea.
Paralel cu răscoalele populare armate împotriva administraţiei
otomane, atît în Albania cît şi în rîndurile emigraţiei albaneze din stră
inătate, începe o largă mişcare pentru afirmarea independenţei albaneze,
prin instrucţie, scriere şi cultură în limba naţională. „Mişcarea nouă care
a început între anii 30-40 ai secolului trecut era o mişcare organizată,
avînd un program cu �onţinut politic, social şi cultural care ţintea nu
numai la slăbirea ocupaţiei străine otomane, dar şi să creeze un stat na
ţional albanez" 5.
Naum Veqilharxhi editează in anul 1 844 primul abecedar în limba
albaneză „Evetor" care se bucură de o largă apreciere şi difuzare în
Albania, fiind urmat în 1 845 de o altă ediţie, mai completă, însoţit şi
de o scrisoare adresată de Naum Veqilharxhi compatrioţilor săi, chemîn
du-i la lupta pentru eliberarea ţării şi instruirea poporului albanez în
limba sa naţională.
La Lamia, în Grecia, apare între anii 1 859-1861 primul j urnal în
limba albaneză „Pelasgos" care se bucură de substanţiale subvenţii din
partea lui Vanghele Zhapa din Bucur_eşti, ce trimitea bani şi pentru în
treţinerea unor şcoli din districtele Tepelena, Gjrokastra, Permet şi din
satul său natal Labova 6.
Pentru j umătatea secolului al XIX-lea (anii 1 8 46-1850) de o în
semnătate deosebită este documentul intitulat „Condica din Boboştiţa",
întocmit de învăţătorul Dimitrie Canco, ce ne relevă activitatea fructuoasă
a unor patrioţi albanezi din zona oraşului Korcea, care au venit în Ţara
Românească pentru a stringe fonduri de la compatrioţii lor ce locuiau aici
în vederea susţinerii şcolii şi a „eliberării din Emlaqi" a satului Boboştiţa,
veche vatră de cultură albaneză, dornică de a se elibera de orice obliga
ţie faţă de feudalii turci, în vederea organizării unei vieţi libere şi inde
pendente . Acţiunea este încununată de succes, găsind un sprijin subsl:an
ţial în rîndul albanezilor din Ţara Românească, din Bucureşti şi alte
oraşe, care au subscris cu bani aur (napoleoni) la această colectă. Prin
tre donatori este amintit şi doctorul Ioan Mihailide, medic la spitalul
Colţea din Bucureşti, decedat în 1 850, care a lăsat 300 de florini austrieci
pentru şcoala din Boboştiţa '·
In cea de-a doua j umătate a secolului al XIX-iea se intensifică
acţiunile de popularizare a cauzei albaneze în rîndurile opiniei publice
europene în scopul de a ,atrage simpatia acesteia pentru susţinerea re
vendicărilor legate de obţinerea autonomiei Albaniei.
Printre premergătorii mişcării de renaştere naţională albaneză s-a_
aflat şi scriitoarea română de origine albaneză Elena Ghica (Dora d'Istria)
ce vorbea cu amărăciune despre „naţiunile Europei orientale, victime ale
unei asupriri seculare" şi care în interesanta sa lucrare „Fetneile in Oriinte" ,
j Hysni Myzyri, Shkollat e para Kombetare shqipe (1887-Korrik 1 908), (Primele
şcoli naţionale albaneze 1887-iulie 1908), ed. „8 Nentori" , Tirana, 1978, p. 10.
6 Aleks
• •
Buda,
Te
dhena
m bi
levizjen
kem betare
shqiptare
ne
v1tlt 1859-1861, (Informaţii asupra mişcării naţionale albaneze in anii 1859-1861) '
în : „Studime Historike", nr. 2, Tirana, 1965, p. 55-63.
7 �anuscrisul „Condicii
din Boboştiţa", în limba greacă, tcadus şi în limba
albaneza, se află la Arhivele centrale albaneze din Tirana, unde a fost studiat
de noi. Pentru amănunte vezi G. Maksutovici, Ceontributions a l'etude du mou
vement culturel albanais de Roumanie et des rapports roumaino-albanais, în :
R.R.H., Bucureşti, 1, 1976, p. 81-92.

131
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

ia grea dar şi nobleţea şi
capitolul ' Albanesele" descriind condiţ
elogio�i t.r7 cut1;1l albanEzil.or
i
tejia femeii albanez 7 , ��alta _în termen
Im. F1l1p dm Maced onia,
curat
pr
au
străbuni Şk1petanlor
. ?
„ . . . de secur ca
ş1 Im_ Scanderbeg tru
Teuta
regme1
lui Alesandru- cel-Mare, lui Pyrus,
or au făcu�
pele renumite cari cucerl. ră Grecia � i ir�1per�ul ��reg:lui regil. : ,
m mersu-1
ş1
oprit
toare
au
tnumfa
să tremure Italia, au resistat Romei
Co
in
ătoarele
î
".
t
�I,
hom
M
? st.antir:o :
? � ţ5
� .
�
victorios spre Occidente pre
r
Anca
ş1 astaz1
lor.
parmţ1lo
1a
vom1
n
d
t
�
� .
polei . Albanesi n-au degenera
.
8
rnnte"
\)
dm
s
oldaţ1
sunt priviţi ca cei mai buni _
.
Pentru meritele sale mcontestab1le la susţmerea ş1 popularizarea
cauzei albaneze în străinătate, scriitoarea Elena Ghica era numită de
albanezi „Steaua Albaniei" 9 sau „Steaua cea mai st!:"ălucitoare de pe
cerul nefericitei Albanii" 10.
Evenimentele din anii 1875-1 878 din Balcani au avut o puter
nică influenţă asupra mişcării de emancipare a poporului albanez . Ele
mentele cele mai avansate din cadrul societăţii albaneze voiau să se
folosească de situaţia existentă în Balcani pentru a integra mişcarea
naţională din Albania în ansamblul frontului naţiunilor oprimate in lupta
împotriva imperiului. ln acest sens, ei au căutat în primul rînd să ani
hileze eforturile Porţii menite să suscite în rîndurile populaţiei albaneze
musulmane fanatismul religios, care ar fi putut agrava la maximum
starea de tensiune între aceasta şi populaţiile vecine cre5tine . Deosebit
de fructuoasă în această direcţie a fost activitatea scriitorului Zef Jubani
şi a abatelui Preng Doc;i din Shkodra care au arătat necesitatea unirii
forţelor populare subjugate de otomani. Aceasta a avut drept rezultat
faptul că nici măcar o zecime dintre albanezii chemaţi de Poartă n-au
ajuns pe frontul Muntenegrului. In plus, în diverse locuri din nordul
Albaniei au răbufnit răscoale antiturceşti. Consulul rus la Shkodra,
Shpeyer, dindu-şi seama de însemnătatea evenimentelor care aveau loc
în Albania, scria în noiembrie 1 876 : „Este foarte dificil să se prevadă
rezultatul insurecţiei ; oricare ar fi el, Europa va avea în curind o
nouă problemă de rezolvat : problema albaneză" 1 1.
Terminarea războiului româno-ruso-turc din 1 877 cu încheierea
Păcii de la San Stefano nu aducea nici o rezolvare cauzei naţionale alba
neze. De aceea, albanezii s-au aflat printre primii care au protestat îm
potriva deciziilor de la San Stefano. Intr-un memorandum adresat gu
vernului Marii Britanii ei arătau că 2 OOO OOO de albanezi, dintre care
1 OOO OOO musulmani, 750 OOO ortodocşi şi 250 OOO catolici, cer ruperea
legăturilor cu Turcia şi primirea în rîndul marii familii europene din
care fac parte prin rasa şi originea lor 12 .

�
·

.

•

8 Vezi Operile Domnei Dora d'lstria, traducere de Grigore G. Peretz, voi. II,
Bucuresc;i, 1876, p . 237 ; vezi şi Dora D'Istria, Gli albanesi in Rumenia. Storia
dei principi Ghika nei secoli XVII, XVIII e XIX su do.cumenti inediti degli
archivii di Venezia, Vienna, Parigi, Berlino, Const�ntinopoli ecc., Firenze, 1S73.
9 Pentru
amănunte vezi Gelcu Maksutovici, recenzia la cartea lui Vehbi
B,al�, Jeta e Elena Gjikes (Viaţa Elenei Ghica), Tirana, 1967, în : Re vue Houmaine
_
d Histoire, nr. 5, 1969, p. 931-934 .
1 0 Th. Capidan, Contribuţia românilor la TE'naştc1·ea Albaniei,
în : „Graiul
Ronlanesc", an. II, nr. 1, p. 5.
1 1 S . . Po lo şi A. Puto,
�
Histoire de l'Albanie des origines a nos jours, Col
lcct10n 0 „H1.�t01re des �ations Europeennes" , Editions Horvath, Lyon, 1974, p. 137.
.
1• Sken?er R1zaJ, Memorandumi
i shqip taret:e drejtur kunder Pages se
Shen Stefanit (1878) (Memorandumul albanezilo r contra Păcii de la San Ste
fano , 1878), în : Gjurmime albanologjike, seria e shkencave historike YI Prishtine
1977, p. 195-203.
•

•
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Solicitînd sprijinul Marii Britanii, ei cereau de f� pt mari or pu�er�
ale Europei să depună eforturi pentru o rezolvare mai dreapta a � r�ze1
.
balcanice, în care să ţină cont şi de interesele naţionale ale Albaniei.
.
Congresul de la Berlin care trebuia să realizeze armonizarea poz1ţl ilor marilor puteri faţă de modificările politice teritoriale din Balcani
nu numai că n-a luat nici o hotărîre privind situaţia Albaniei, dar con-
sfinţea încă o dată rămînerea ei sub jugul apăsător al Imperiului otoman .
Tratatul de la Berlin nu cuprindea nimic referitor la drepturile poporului
albanez, iar în protocoalele congresului Albania era amintită doar în
legătură cu trasarea noilor graniţe ale Muntenegrului. Patrioţii albanezi
care-şi puseseră mari speranţe în înfringerea Turciei erau decepţionaţi
de faptul că marile puteri nu se gîndiseră şi la soarta poporului albanez.
„Prein tractatulu de la S. Stefano şi prein Congresulu de la Berlinu,
tote credinţele ni s-au prefăcutu în desamăgire şi tote speranţele seau
transformat în fumu" se arată într-o lucrare în limba română publicată
la Graz în 1 878 13.
ln condiţiile cînd, prin tratatul de la Berlin din 1 878, marile puteri
ignoraseră interesele naţionale ale albanezilor lăsîndu-i în continuare la
cheremul Porţii otomane, în rîndurile acestora se dezvoltă un puternic
spirit de revoltă, care izbucneşte adesea prin adevărate răscoale armate ;
nefiind unite şi coordonate ele sînt însă uşor reprimate de armatele
turceşti.
O însemnătate deosebită în cadrul mişcării de renaştere albaneză
din ultimul sfert al secolului al XIX-lea a avut-o Liga de la Prizren,
creată în iunie 1 878, chiar în timp ce se desfăşurau lucrările Congresului
de la Berlin. Liga s-a transformat repede într-o adevărată adunare, for
mînd din sinul ei un comitet cu atribuţii de guvern care să conducă
lupta pentru cîştigarea independenţei naţionale.
Liga de la Prizren ocupă un loc special în istoria albaneză „nu nu
mai datorită · influenţei mari exercitată asupra evenimentelor din inte
riorul ţării, dar şi din cauza repercusiunilor pe scară internaţională.
Tocmai datorită Ligii de la Prizren problema albaneză şi-a făcut apariţia
pentru prima dată pe scena diplomatică" 14.
lncă înainte de formarea Ligii de la Prizren, mişcarea naţională
albaneză îşi clarificase poziţia şi îşi stabilise obiectivele care constau din
„ 1 ) Lupta împotriva dominaţiei otomane, a reformelor politico-adminis
trative ce ţinteau la perpetuarea j ugului străin. 2) Lupta împotriva
j ugului fiscal, a noilor taxe impuse de statul feudal turc şi a creşterii
exploatării exercitate de stat şi de feudalii locali. 3) Impunerea cererilor
pentru promovarea limbii şi a culturii naţionale. 4) Susţinerea revendi
cărilor referitoare la autonomia Albaniei. 5) Lupta împotriva tendin
ţelor şoviniste manifestate de unele cercuri feudale-burgheze din ţările
.
.
vecme. 6) Elaborarea de apeluri pentru colaborarea militară cu popoarele
din Balcani şi înfrăţirea cu acestea în lupta comună împotriva Imperiu
lui otoman" 15. Aceste revendicări nu au putut însă fi contopite într-un
program unic �n prim� etapă a mi5cării de renaştere naţională, dar ele
.
au creat premisele politice de constituire a unor forme mai organizate,
.

13 A. P. Alessi şi Massimu Popu, Resbelulu Orientale Ilustratu ' Graz 1878,
Editura lui Paul Cieslar, Librariu, p. 115.
1 : S . Pollo şi A. Puto, op. cit .
p. 14 2
ta
Vezi : Ligor Mile, Kryengri tjet popul lore ne fHlin te Rilindjes . săne,
1830-U 7î (Revoltele populare de la începutul Renaşterii
noastre' 1830-18 77), Tirana , 1 962, p. 49.
.
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şurării unei lupte tenace pentru afirmarea şi cucerirea independenţd de
stat a ţării. La aceasta au concurat _atît c � ndiţii�e . i �t�_rne, manifes_tat �
prin procesul evolutiv al răscoalelor �mţ>otriv� �tap� mrn ot?mane, cit _şi
condiţiile externe. Imperiul otoman ieşise slabi� du� e1:emmente_le_ 11:1
anii 1 875-1 878, atît din punct de vedere material, cit ş1 al prestigm1m,
şi cu toate eforturile unor state oc::identale, în special A�glia, de a ma�
prelungi existenţa „marelui bolnav , dezagregarea acestuia era tot mai
clară.
Liga de la Prizren şi-a propus încă de la întemeiere, în principal,
două sarcini ; popularizarea doleanţelor albanezilor în rîndul opiniei pu
blice internaţionale şi revendicarea autonomiei naţionale.
Enunţarea clară a programului autonomist punea mişcarea naţio
nală albaneză într-o perspectivă istorică nouă, al cărui obiectiv esenţial
era de acum modificarea statutului albanezilor din Imperiul otoman.
Intr-un lung memoriu datat 1 3 iunie 1 878, adresat de Liga de la
Prizren lordului Beaconsfield, reprezentantul Angliei la Congresul de la
Berlin, au fost expuse foarte clar doleanţele albanezilor : „Invinşi au
fost părinţii noştri - se arăta în memoriu - dar noi cu toată dominaţia
armelor turceşti vom păstra independenţa proprie, caracterul naţional,
tradiţiile, limba şi în pofida diversităţii de religie. albanezul catolic şi
ortodox sau musulman ur�'>te atît pe turc, cit şi orice dominaţie străină" 17.
In paralel cu acţiunile Ligii de la Prizren, un alt grup de albanezi,
rezidenţi la Istanbul, redactează şi ei, la 23 iunie 1 878, un memoriu pe
care-l adresează ministrului afacerilor externe al Austro-Ungariei, prin
care cereau instituirea unei comisii speciale în vederea elaborării unui
„Regulament organic" , care să recunoască statutul de autonomie pentru
Albania pe baza principiului naţionalităţilor 18. tn vara şi toamna anului
1878, acţiunile în vederea dobîndirii autonomiei Albaniei cunosc o mare
desfăşurare datorită mai ales iniţiativelor luate de Comitetul albanez din
Istanbul. In ziarul turc „Tercuman-i-Sark" (Interpretul Orientului), aflat
sub direcţia patriotului albanez Sami Frasheri, a apărut chiar un proiect
de program în această chestiune.
La sfîrşitul lui noiembrie 1 878, Adunarea Ligii de la Prizren se
întruneşte într-o şedinţă extraordinară şi adoptă un nou program în cinci
puncte care prevedea : 1) Unirea tuturor provinciilor albaneze într-un
singur vilaiet. 2) Instituirea unei Adunări Naţionale ca organ suprem
al vilaietului. 3) Cunoaşterea limbii albaneze de către funcţionarii vilaie
�ului. 4) Invăţămînt în limba albaneză. 5) Afectarea unei părţi a resurselor
w

�

16 I bidem.
17Arkivi i Institutit te Historise
prane Akademise sii Shkencave te RPS
t� �hqiperise fondi „Lidhja e Prizrenit" (Arhiva Institutului de i�torie de J]e
„
h!l�� Academia de ştiinţe a R. P. S. Albania, fond. „Liga de la Prizren " , memoriul
Llgn Alban�ze adresat lordului Beaconsfield, reprezentantul Angliei la Congresul
de la Berlm, f. 1 .
18 S. Pollo, A. Puto, op. cit.,
p. 146.
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bugetare ale vilaietului pentru cheltuielile de interes public ale acestuia 19•
După cum se vede, acest program revendica în esenţă autonomia admi
nistrativă şi culturală a Albaniei în cadrul Imperiului otoman.
Ideea autonomiei cucereşte repede masele. I n toate regiunile alba
neze au loc adunări populare care susţin programul autonomiei . La ele
participă, pe lingă delegaţii propriu-zişi, numeroşi partizani ai mişcării
naţionale. La adunarea de la Dibra, de exemplu, cei 300 de delegaţi parti
cipanţi au fost însoţiţi de peste 5 OOO de voluntari înarmaţi .
ln acelaşi timp, se întreprind demersuri pe lingă Marile Puteri, dar
şi alte ţări, pentru a face cunoscută cauza albaneză şi a solicita sprijinul
politic şi diplomatic al acestora. Fără succes însă. Cînd, în iunie 1 880,
la Berlin se întruneşte conferinţa internaţională pentru a examina con
flictul de frontieră greco-turc, patrioţii albanezi speră că va fi discutată
şi problema patriei lor. Speranţele nu s-au confirmat însă, întrucît Con
ferinţa nu a luat în considerare cererile poporului albanez de a avea
un stat autonom.
Totuşi, treptat, treptat, cauza naţională albaneză ciştigă teren. In
opinia cercurilor politice şi diplomatice chiar din rîndul Marilor Puteri,
începe să-şi facă loc o concepţie mai realistă cu privire la cauza albaneză.
Astfel, ambasadorul britanic la Istanbul, Goschen, într-un raport din
iulie 1 880 adresat ministrului de externe Granville, după ce arăta că
„mişcarea albaneză nu poate fi considerată ca o simplă manevră a turcilor
spre dezorientarea Europei" , atrăgea atenţia guvernului britanic că
„naţionalitatea albaneză constituie un element care nu poate fi omis din
orice combinaţie politică viitoare" 20.
La sfîrşitul anului 1 880, Consiliul central al Ligii de la Prizren
s-a transformat în Guvern provizoriu, care a organizat o puternică mişcare
antiotomană. După unele succese iniţiale, în aprilie 1 881 , turcii declan
şează o expediţie de pedepsire, sub comanda lui Dervish paşa şi cu
toată rezistenţa patrioţilor albanezi, la 22 aprilie este cucerit oraşu]
Prizren. Conducătorii Ligii, care făceau parte din Guvernul provizoriu,
s-au refugiat la Gjakova cu intentia de a opune în continuare rezistenţă.
Acţiunea lor s-a dovedit nerealistă însă, deoarece armatele turceşti au
ocupat în scurt timp toată regiunea Kosovei.
După înfrîngerea acestei acţiuni situaţia politică a mişcării naţio
nale albaneze s-a schimbat radical. Poarta otomană, care-şi asigurase o
oarecare stabilitate pe plan intern şi internaţional, a trecut la instalarea
unui regim de teroare în toate provinciile albaneze. Au fost arestaţi în
masă militanţii Ligii, iar toate organizaţiile locale şi provinciale au fost
dizolvate . Pe de altă parte, Marile Puteri care urmăreau menţinerea
statu-quo-ului politico-teritorial în sud-estul european se arătau decise
să ajute Imperiul otoman la înăbuşirea oricărei mişcări armate ce ar fi
putut provoca modificări ale hărţii politice din Balcani .
Cu toate acestea, în munţii Albaniei, revoltele armate spontane
u
continuat
; deşi înfrînte, ele m<mţineau treaz spiritul revoluţionar,
�
msuflau maselor largi încrederea în înfăptuirea idealului naţional a]
creării unui stat albanez, liber şi independent.
Procesul de radicalizare a maselor era în continuă creştere, mişcarea
de renaştere naţională transformîndu-se treptat într-o adevărată mişcare

19 I bidem, p. 147 ; vezi şi Koli Xoxi, Lidhja Shqiptare e Prizrenit
albaneză de la Prizren), ed. „8 Nentori", Tirana, 1978, p. 167-17:3.
20 S. Pollo, A. Puto, op. cit., p. 149.
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revoluţionară. Astfel se explică faptul c� �upă dizolva;ea Li �ii � e la
.
.
� mfnnţeze
�
Prizren cercurile patriotice au cautat
sa
o alta orgamzaţ1e de
tipul Ligii, care să gr1:1 pez� toate c�a sele şi păturile social� . Jn 8:cest
.
scop, o reuniune prelimmara, cu participarea a 500 de delegaţi, s-a ţmut
în 1 897 la Peja. Atitudinea ezitantă a unor elemente feudale, legate de
Poartă şi intervenţia energică a autorităţilor otomane au dus însă la
eşuarea acţiunii, dar nu şi la moartea ideii, care a continuat să stăpî
nească spiritele cele mai revoluţionare. In ianuarie 1 899, la Peja, a fost
convocată din nou o adunare, la care au participat circa 450 de delegaţi.
Cu acest prilej, s-a hotărît refacerea Ligii de la Prizren, sub numele
d.e Liga de la Peja. Ca preşedinte al ei a fost ales Hagi Mulla Zeka, vechi
membru al Ligii de la Prizren.
Liga de la Peja a avut o însemnătate deosebită în dezvoltarea
mişcării naţionale albaneze, deoarece „ „ . a ridicat la un nivel mai înalt
conştiinţa naţională şi a pregătit poporul pentru lupta armată, luptă
care a luat proporţii largi în timpul răscoalelor dintre anii 1 902-19 1 2 " 21.
„Partidul albanez" al lui Hagi Zeka, care a desfăşurat o acţiune
susţinută în anii 1 896-1 899, a devenit călăuza mişcării naţionale în
această perioadă. el fiind de fapt organizatorul Adunării de la Pej a
din 26-30 ianuarie 1 899, exercitînd o mare influenţă asupra maselor
populare, mobilizîndu-le la insurecţia generală armată pentru scuturarea
jugului otoman.
La sfîrşitul secolului al XIX-lea, în mişcarea naţională albaneză
se disting două curente principale : primul era de nuanţă moderată.
Reprezentanţii acestui curent au adresat în 1896 un memoriu sultanului,
în care cereau contopirea vilaietelor locuite de albanezi într-o singură
unitate administrativă, în care să fie aplicate unele reforme limitate,
în principal cu caracter cultural (de exemplu, introducerea în şcoli a
limbii albaneze, alături de limba turcă, care continua să fie limba ofi
cială). Acest program era susţinut de aripa conservatoare de la Peja,
compusă în mare parte din feudali.
Reprezentanţii celui de-al doilea curent, mult mai avansat, militau
pentru aplicarea unor reforme radicale care tindeau spre instaurarea
unei adevărate autonomii administrative. Intr-un memoriu elaborat la
Bucureşti, în februarie 1 897, şi aprobat de o mare adunare la care au
participat sute de patrioţi albanezi, ei cereau sultanului c1·earea unei
singure provincii albaneze şi recunoaşterea limbii albaneze ca limbă
oficială. De aceeaşi tendinţă era şi grupul autonomist din Adunarea de
la Peja, în frunte cu H. M. Zeka, care s-a străduit să obţină adoptarea
acestui program de către întreaga Ligă. In susţinerea acestui program,
în martie 1 899, Sami Frasheri, unul dintre cei mai însemnaţi condu
cători ai mişcării, publică lucrarea politică Albania ce a fost, ce este
şi ce va fi, în care autorul, după ce face o analiză profundă a situaţiei
în care se află ţara sa, propune organizarea unui stat albanez autonom,
sub forma unei republici parlamentare avînd în frunte un .,consiliu
al înţelepţilor" , dar sub preşedinţia unui reprezentant al sultanului.
In luna mai 1 897, cu prilejul unor tratative purtate de Austro
Ungaria şi Rusia pentru a stabili „o linie de conduită comună in afa-

�1 Is n_:et Derm?ku, Ndrii;imi i disa momenteve perkitazi me organizimin e
m ba1t1es se kuvendit dhe te Lidhjes .<ie Pejes ne vitin 1899 (Clarificarea unor
•

momente

din

referitoare la organizarea şi conţinutul Adunării şi a Ligii de la Peja
anul 1899), în „Kosova", Prishtine, 1976, p. 176.
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cerile Orientului" , şi a· înlătura ,,pericolul unei concurenţe funeste pentru
pacea Europei pe terenul arzător . al Peninsulei Balcanice" , se pune în
discuţie şi problema creării unui stat albanez independent. Contele Go
luchowski, enumerînd principalele probleme care ar putea sta la baza
unui acord „între cabinetele de la Viena şi de la Petersburg" , pentru
„stabilirea unei noi ordini a lucrurilor în Peninsula Balcanică", ia în
considerare şi crearea unui „stat independent sub numele de Principatul
Albaniei, cu excluderea oricărei dominaţii străine" , care să se întindă
„intre !anina la sud şi lacul Skutari la nord, cu o desfăşurare suficientă
a coastei de est" 22. Răspunsul guvernului ţarist, din 1 7 mai, era însă
categoric : „formarea eventuală a unui principat al Albaniei şi împăr
ţirea echitabilă a oricărui teritoriu disponibil intre diferitele mici state
din Balcani, ating chestiuni de viitor asupra cărora ar fi prematur şi
foarte dificil să se statueze actualmente" 2:>. Astfel, problema cuceririi
independenţei de stat a Albaniei rămînea tot în seama forţelor proprii
ale poporului albanez, în lupta sa de eliberare naţională.
După dispariţia Ligii de la Prizren, cercurile patriotice albaneze
se orientează tot mai mult spre organizarea unor societăţi culturale care
să menţină şi să dezvolte sentimentele naţionale ale poporului prin pro
movarea limbii naţionale şi a unei culturi proprii. Printre acestea, un
loc important îl ocupă „Societatea literelor albaneze" , creată încă în
perioada anterioară. Societatea a reuşit să-şi mascheze activitatea şi
astfel a reuşit să scape de represiunile turceşti; După modelul ei au
fost înfiinţate şi alte societăţi în cadrul diferitelor colonii albaneze din
străinătate. Astfel, la sfîrşitul anului 1880, se creează la Bucureşti, din
iniţiativa mai multor tineri albanezi, o secţie a „Societăţii literelor al
baneze" , după exemplul celei de la Constantinopol. Patru ani mai tîr
ziu, tot la Bucureşti, ia fiinţă societatea culturală „Drita" (Lumina).
Ambele societăţi aveau înscrise în programele lor sarcina de a edita
cărţi în limba albaneză, necesare şcolilor naţionale ce urmau a fi des
chise în provinciile albaneze. Datorită activităţii lor, în 1 877, a putut fi
deschisă la Korcea prima şcoală albaneză 24.
Societatea culturală „Drita" a fost susţinută, încă de la tncepu
turile ei, de o serie de intelectuali şi oameni politici români de pres
tigiu, printre care C. A. Rosetti, D. Brătianu, Nic. Ionescu, V. A. Ureche,
poetul V. Alecsandri, principele Ioan Ghica, Ion Bălăceanu, fost minis
tru la Londra, G. Palade, Lascăr Catargiu, I. C. Petrescu, fost secretar
al palatului, A. Pencovici, N. Krezulescu, Petre Carp, etc. 25.
Deoarece mulţi dintre albanezii stabiliţi în România aveau rude
şi familii în Albania sau în alte regiuni ale Imperiului otoman, ei nu
îndrăzneau să ducă făţiş o politică de emancipare faţă de Turcia, pentru
ca rudele lor să nu fie supuse represaliilor. De aceea, posturile de con
ducere ale societăţii „Drita" la început au fost deţinute de români.
Astfel, preşedintele societăţii a fost cunoscutul istoric V. A. Ureche,
vicepreşedinte D. Butculescu, iar cenzori dr. Leonte şi M. Deşliu.
·

22 !Jin
A�hiva isto riei României, Instrucţiun ile guvernului Austro-Ungariei
_
catre prmţul L1echtenstem,
ambasador la Petersburg, din 8 mai 1897, în „Anale" ,
nr. 4, 1976, p. 83-84.
23 Ibidem,
p. 86-87.
24 Historia e letersise shqipe, vol. II, Tirana, p. 19.
25 Arhivele Statului Bucureşti,
fond. Drita, dos. 88.
w
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.
Frasheri cheamă popoarele bakamce sa ia armele impotnva turcilor.
Tot la Bucureşti el tipăreşte monumentala sa operă Istoria lui Skan
derbeg, iar fratele său, Sami �rasherwi, editeaz� în 1 89� . lucrare� � l�.ania
ce a fost, ce este şi ce va fi, adevarat manifest politic al m1şcar11 de
eliberare albaneză.
Pentru dezvoltarea mişcării culturale albaneze de pe teritoriul ţării
noastre, de o mare însemnătate a fost editarea unor ziare şi reviste în
limba albaneză, incepînd cu revista „Drita" tipărită în 1887 la Brăila,
ziarul „Shqipetari" (Albanezul), în limbile albaneză şi română, apărut
în 1889 la Bucureşti, apoi gazetele „Shqiperia" (Albania) în anul
1897, „Perlindja Shqiptare" (Renaşterea albaneză) în 1 903, „Jeta shqip
taro-rumune" (Viaţa albano-română) în anul 1 909, „Zeri i Shqiperise"
<Glasul Albaniei) in 1 9 1 0, toate apărute la Bucureşti, „Atdheu" (Patria)
editat în 1 9 1 2 la Constanţa, etc. 26.
Din iniţiativa lui N. Nacio, sub patronajul societăţii „Drita", în
1898, se înfiinţează la Bucureşti o şcoală albano-română, al cărei rol era
de a pregăti cadre didactice pentru şcolile din Albania. In anul 1 908, la
Bucureşti, sînt semnalate trei societăţi culturale albaneze : „Dituria"
(Cultura), „Drita" (Lumina) şi „Shpresa" (Speranţa), care ulterior s-au
contopit sub numele de „Bashkimi" (Unirea).
Spre sfirşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea,
mişcarea naţională albaneză a crescut în amploare şi intensitate, căpă
tînd un tot mai pronunţat caracter antifeudal şi antiimperialist. In mai
1 900, Ismail Qemali, adversar hotărît al absolutismului, a publicat în
presa străină o declaraţie destinată opiniei publice internaţionale şi în
acelaşi timp, prin presa albaneză, el a adresat un apel compatrioţilor
săi. In ambele documente era expus în linii mari programul mişcării
naţionale albaneze, program ce a fost adoptat de majoritatea organiza
ţiilor patriotice ale albanezilor din ţară şi străinătate.
Problema cuceririi independenţei Albaniei este pusă cu tot mai
multă insistenţă. In aprilie 1 905 în capitala României a fost convocat
un congres la care au participat reprezentanţi ai coloniilor albaneze din
străinătate şi personalităţi din Albania , în cadrul căruia s-a hotărît „de
a se face tot ce posibil va fi pentru libertatea Albaniei" . Totodată s-a
creat un comitet central pentru îndrumarea mişcării albaneze de inde
pendenţă, cu numele de „Kombi" (Naţiunea) 21 .
Î� noiembrie 1 905, la Monastir, sub preşedinţia profesorului Bajo
Topull1, s-a format „Comitetul pentru eliberarea Albaniei" ' care a des
făşur�t o intensă muncă de agitaţie pentru a ralia masele sub drapelul
lupt �1 pentr_u ind �pen �enţă. Comitetul a intrat in contact cu societăţile
patriotice dm em1graţ1e, ca cele de la Bucureşti şi Sofia . In ianuarie
2 •

6 Pent u amănunte vezi :
Gelcu Maksutovici, Kontribute te reja pifrnjohen
�
e shtypit sh qiptar ne Rumani (1 887-1938) (Contributi ons nouvelles a l a· connaissance
de la P;ess.e ..albanaise en Roumanie, 1887-1938), în : Gjurmime albo.nologjike' I .
1971, Prishtme, 1972, p. 33-64.
27
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1 906, Bajo Topulli a format primele unităţi de guerilă. Cîteva luni mai
tîrziu, s-au înfiinţat noi unităţi în sudul Albaniei, sub deviza „Liber
tate sau moarte" . In primele zile ale lunii martie 1 908, ca răspuns la
arestările efectuate de autorităţile turceşti în rîndurile patrioţilor al
banezi, unităţile de guerilă comandate de Cerciz Topulli şi de scriitorul
Mihail Grameno au omorît în plin oraş pe comandantul turc al j an
darmeriei din Gjirocastra. La 1 8 martie, detaşamente turceşti au încer
cuit unităţile lui Cerciz Topulli şi Mihail Grameno la Mashkullore, dar
după cîteva ore de luptă îndîrjită patrioţii albanezi au reuşit să iasă
din încercuire. Acest succes al forţelor patriotice a avut ecoul unui
adevărat apel la insurecţia generală pentru eliberarea patriei 2s.
Intre timp mişcarea naţională albaneză s-a apropiat de mişcarea
revoluţionară burgheză a „junilor turci" . I n apelurile acesteia pentru
răsturnarea regimului despotic al sultanului Abdul Hamid al II-lea, se
promisese şi acordarea unor largi libertăţi democratice şi a autonomiei
provinciale naţionalităţilor oprimate, ceea ce atrăsese adeziunea la miş
carea „junilor turci" a unui mare număr de albanezi. În luna iulie 1908,
„Junii turci" , ajutaţi de 20 OOO de albanezi înarmaţi, cer sultanului pro
clamarea Constituţiei. Pentru a evita izbucnirea unei insurecţii gene
rale, sultanul acceptă la 23 iulie 1 908 cererile „junilor turci" 29•
Măsurile luate de „junii turci" , după cucerirea puterii (instituirea
de noi impozite, încălcarea tradiţiilor şi excesiva centralizare a admi
nistraţiei, etc.) au provocat o ruptură definitivă cu patrioţii albanezi
care în primăvara anului 1909 au reînceput lupta pentru eliberare na
ţională, ceea ce a determinat autorităţile otomane să întreprindă o
serie de acţiuni militare împotriva albanezilor munteni. Ele n-au putut
însă înfrînge voinţa d2 luptă a poporului albanez, dorinţa lui de eli
berare de sub dominaţia otomană, dovadă că în anii 1 9 1 0 şi 1 9 1 1 în
mai multe zone ale Albaniei au loc importante revolte. Totodată con
ducătorii acestora au luat măsuri de organizare mai eficientă a activi
tăţii pe toate planurile. ln luna decembrie 1 9 1 1 , grupul deputaţilor alba
nezi, conduşi de Ismail Qemali, a pornit la luptă deschisă în Parla
mentul otoman pentru a obţine recunoaşterea drepturilor naţionale şi
a autonomiei administrative a ţării. ln faţa acestei viguroase opoziţii,
„Junii turci" au dizolvat Parlamentul. Pentru patrioţii albanezi a de
venit limpede că de la guvernul otoman nu mai puteau aştepta nimic
şi că trebuia dezlănţuită insurecţia eliberatoare. Falsificarea rezultatelor
electorale în Albania, ca şi abuzurile administraţiei turceşti au grăbit
declanşarea insurecţiei în Munţii Gjacova, la sfîrşitul lunii aprilie 1 9 1 2 ;
în iulie ea a luat caracter general, întreaga Albanie ridicîndu-se la luptă
împotriva ocupaţiei otomane.
ln toamna anului 1 9 1 2, în condiţiile generalizării luptei armate a
albanezilor şi a declanşării primului război balcanic, conducătorul miş
cării naţionale albaneze, Ismail Qemali, împreună cu Luigji Guraquqi,
pleacă din Istanbul pe o rută ocolită, oprindu-se la începutul lunii no
iembrie la Bucureşti unde participă la o mare adunare a albanezilor
de aici, după care, trecînd prin Viena şi Triest, ajung la Vlora - oraş
de coastă al Albaniei ; împreună cu patrioţii care-l aşteptau în patrie
pregăteşte actul proclamării independenţei de stat a Albaniei.
:1B Gelcu Maksutovici, Un secol de lupte pentru un ideal de secole ' ir. : „Magazin istoric'\ nr. 11, 1972, p. 50-53.
211 Kristo Frasheri, Histoire d'Albanie, Tirana,
1964, p. 1 7 1 .
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In tot cuprinsul lunii noiembrie 1 9 12, din zonele eliberate de
unităţile militare albaneze, precumA şi din cele aflate încă sub dom��
naţia administraţiei otomane, s-au i i:idrep_tat spre port�l ·-y1ora d�lega�u
aleşi să particip� la .Adun�rea Naţ10nal� �e �r?1a sa_ � 1 � cute s1tuaţ�a
internă şi externă existenta la acea data ş1 sa ia hotann corespunza
toare voinţei naţionale a poporului albanez.
In ziua de 28 noiembrie, sub preşedinţia lui Ismail Qemali, au
fost deschise lucrările Adunării Naţionale care în entuziasmul celor pre
zenţi a proclamat Albania stat liber, suveran şi independent. A fost
format primul guvern albanez independent, iar în balconul clădirii în
care se desfăşurau lucrările Adunării Naţionale a fost arborat drapelul
naţional - steagul roşu cu vulturul bicefal, purtat în lupte de Gheorghe
Castriotul-Skanderbeg.
în faţa tînărului stat independent stăteau greutăţi mari : trebuiau
soluţionate problemele politice legate de recunoaşterea independenţei
Albaniei pe plan internaţional, delimitarea frontierelor şi evacuarea
trupelor străine care împiedicau extinderea autorităţii guvernului na
ţional în întreaga ţară, creată o nouă administraţie de stat, organizată
armata naţională, soluţionate diverse probleme economice şi sociale
de stringentă actualitate etc.
La numai cîteva ore după proclamarea independenţei, Ismail Qe
mali, şeful guvernului, a informat cancelariile Marilor Puteri şi ale sta
telor balcanice despre hotărîrea istorică a Adunării Naţionale, solicitînd
din partea lor recunoaşterea independenţei Albaniei şi garantînd că
noul stat va constitui un factor de pace şi de echilibru în Balcani.
Obţinerea recunoaşterii internaţionale a independenţei de stat s-a
dovedit a fi deosebit de dificilă, datorită atitudinii Marilor Puteri şi a
poziţiei obstrucţioniste a unor state vecine.
Un prim succes l-a constituit faptul că prin tratatul de pace din
30 mai 1913 Imperiul otoman a renunţat la toate drepturile sale asupra
Albaniei. In iunie, ultimele trupe turceşti au părăsit teritoriul albanez,
care trecuse deja. în cea mai mare parte, sub autoritatea guvernului
de la Vlora. După discuţii lungi şi dificile, Conferinţa ambasadorilor de
ia Londra a recunoscut în sfîrşit, la 29 iulie 1 9 1 3 , Albania ca stat inde
pendent, garantîndu-i neutralitatea .
Era de fapt „ „ . numai o recunoaştere de principiu" 30 , deoarece pro
blema hotarelor noului stat albanez a format obiectul unor îndeluncrate
şi controversate discuţii purtate atît de Marile Puteri, cit şi de u �ele
state balcanice. Totuşi, în condiţiile de atunci, hotărîrea luată de Con
ferinţa ambasadorilor de la Londra constituia un pas înainte pe calea
afirmării şi consolidării independenţei, a intrării Albaniei în rîndul
statelor suverane .
�ctul pr? clamă�ii independenţei Albaniei a fost primit şi salutat
.
cu satisfacţie ş1 entuziasm la Bucureşti 31.
Guvernul �omân, care urmărise cu multă atenţie desfăşurarea eve.
.
m_:nentelor politice din Balcani, a manifestat şi de această dată ' ca de
� titea ori î 1: decursul istoriei, multă bunăvoinţă faţă de lupta pentru
mdependenţa a poporului albanez, ca şi a celorlalte popoare balcanice

L_

30 Shuri Rahimi,
.
ufta e shqiptar eve per autonom. i 1897-1 9 1 2 (Lupta alba
rn:�z1lor pentru auto o 11e, 189!--- 1 �1_2), Pristh ine,
?
�
1978, p. 232.
31 G . Ma sut v1c1, La soltdarit
e du peuple roumain avec la lutte du peuple
?
.
a l ba nais pour Z mdependence (1 877-1 912), în
: „R.R.S .-E.E." , nr. 4, 1977, p. 737-7 50.

�
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dealtfel, de care poporul român era legat prin statornice legături de
prietenie. Guvernul român a sprijinit şi pe plan diplomatic cauza inde
pendenţei albaneze. Cînd în toamna anului 1 9 1 2, la Conferinţa ambasa
dorilor de la Londra s-a pus problema viitorului poporului albanez, un
înalt diplomat român, I. N. Papiniu, a elaborat un studiu asupra „pro
blemei albaneze" pentru a permite lui Nicolae Mişu, delegatul român
la Conferinţa de la Londra, o documentare cit mai bună asupra acestei
probleme 32•
Interesul românilor faţă de Albania reiese şi din faptul că foarte
curînd după crearea statului naţional albanez independent, în anul 1 9 14,
savantul N. Iorga deschidea la Universitatea din Bucureşti un curs
despre „Istoria Albaniei" , iar prof. A. Candrea, unul de limbă al
baneză ( 1 9 1 5).
Datorită poziţiei curajoase de sprijinire a cauzei independenţei
albaneze pe care a avut-o permanent poporul nostru, patrioţii alba
nezi şi-au exprimat de nenumărate ori, în cuvinte pline de căldură,
mulţumirea lor profundă pentru sprijinul primit din partea poporului
român. Astfel, fruntaşul albanez Jani Vretua, într-o cuvîntare ţinută
la Bucureşti, la 1 3 mai 1896, în faţa membrilor societăţii „Dituria",
spune că în România „avem dreptul să lucrăm pentru binele naţiunii
noastre", iar într-o scrisoare către compatrioţii săi evidenţia faptul că
lupta poporului albanez pentru eliberarea patriei sale „are ajutorul şi
bunăvoinţa poporului român" 33.
Fraţii Bajo şi Cerciz Topulli, împreună cu ceata lor de luptători,
după cum rezultă dintr-un raport din august 1 908 al consulului român
din !anina, în care se referea la acţiunile albanezilor, au ţinut să-şi
arate recunoştinţa faţă de sprijinul primit din partea poporului român
într-un mod foarte original, dar în acelaşi timp foarte grăitor : „înainte
de a pleca spre Gj irocastro - citim in raportul amintit -, [ceata] a
făcut o manifestare de simpatie la consulatul român, defilind cu stea
gurile desfăşurate, trăgînd din puşti şi strigînd ••Trăiască România»'' ::i'1.
Aceeaşi stimă şi recunoştinţă faţă de România şi poporul român
o arată Nicoila Nacio, unul dintre cei mai însemnaţi promotori ai miş
cării culturale albaneze, care declara în 1 905 : „Născut in Macedonia,
am venit în Bucureşti la 1884 cu încrederea desăvirşită că numai în
această iubită Românie - pe care am învăţat a o respecta ca pe Ţara
Mamă - voi putea să desfăşor steagul cultural al urgisitului dar vigurosului popor albanez, popor frate cu cel rom:ln, şi care nu este şi nu
poate fi decît o forţă şi un sprijin românesc în Balcani" 35.
Lunga ocupaţie străină, de aproape 4 50 de ani, a împiedicat dez
voltarea normală a întregii vieţi social-economice a poporului albanez,
astfel că şi după cucerirea independenţei de stat Albania va continua
să fie confruntată cu foarte multe probleme interne şi în acelaşi timp
32

A.I.C., fond. Casa regală, dos. 32/1912.
Ark. Qendr. Shqip. (Arhiva Centrală Albaneză), Tirana, fond. Ilo Mi tke
Qafezezi, dos. 1.
31i N.
Ciachir, Istoria modernă a Albaniei, Centrul de multiplicare al Uni
versităţii din Bucureşti, 1974, p. 83.
35 !'1· N. Nacio, '. Viitorul românismului în Balcani, Tipografia G . A. Lăzăreanu1
Eucureşb, 1905, p. 3.
33
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rii
va avea de înfruntat multe obstacole pe drumul păstrării şi consolidă
independenţei naţionale .
Guvernul provizorm, condus de Isma1l Qemah, a fost de la mceput confruntat cu numeroase �reutăţi. Pe plan � nt7rn �re? uiau ani
hilate acţiunile ostile ale cercurilor feudale, ale carm prmc1pal expo
nent era Esat Paşa Toptani, precum şi tendinţele anarhice ale diferi
ţilor pretendenţi la cond�ce�ea ţării. Pe pl �n extern ! t �ebuia să �a.c �
_
faţă presiunilor tot mai 1�s1s�ei:t: ale Marilor: Puteri ş1 ale Com1s1��
Internaţio nale de Control, mshtmta de acestea m vederea supravegher11
şi aplicării hotărîrilor Conferinţei ambasadorilor, care se amestecau în
mod direct în treburile interne ale ţării. O problemă deosebit de spi
noasă a fost cea referitoare la numirea unui prinţ străin pe tronul Al
baniei, în j urul căreia s-a făcut mult zgomot şi s-au agitat diplomaţii
marilor puteri europene. La sfîrşitul anului 1 9 1 3 s-a căzut de acord
asupra persoanei prinţului Wilhelm de Wied. La începutul lunii ianuarie
1 9 1 4 , în raza portului Vlora pătrunde vaporul „Meran" , la bordul căruia
se aflau trimişi ai „Junilor turci" care ar fi venit în scopul instalării
unui prinţ musulman pe tronul Albaniei. ln baza hotăririlor Comisiei
Internaţionale de Control, operaţiile poliţieneşti erau încredinţate unui
corp de j andarmi olandezi. Aceştia au arestat cîţiva ofiţeri de pe vapor
şi au decretat starea de asediu. Incidentul a fost folosit de Comisia In
ternaţională de Control ca pretext pentru înlăturarea guvernului pro
vizoriu de la Vlora. acuzîndu-1 pe Ismail Qemali că ar fi fost în legături
cu „Junii turci" , cunoscind această operaţie.
Pentru a nu compromite acţiunea de consolidare a independenţei
ţării şi a potoli starea de spirit anarhică provocată de rebeliunea lui
Esat Paşa Toptani, lsmail Qemali se decide să demisioneze. Pe data de
22 ianuarie 1 9 1 4 , Comisia Internaţională de Control anunţă acordul
Marilor Puteri faţă de această decizie. Actul formal al demisiei şi al
transferului puterii în mîinile Comisiei Internaţionale de Control are
loc în aceeaşi zi .„ln realitate, îndepărtarea lui Ismail Qemali de pe
scena politică, într-o vreme cînd ţara avea mai multă nevoie ca oricind
de bărbaţi de stat capabili şi cu o înaltă conştiinţă naţională, trebuie
privită ca o nouă etapă în complexul politic creat de Marile Puteri în
problema independenţei Albaniei şi a organizării statului albanez" 37.
De la sfîrşitul lunii ianuarie şi pînă în prima săptămînă a lunii
martie 1 9 14 cînd soseşte în Albania prinţul Wilhelm de Wied, puterea
s-a aflat în mîinile Comisiei Internaţionale de Control, ca fază tranzi
torie pentru crearea ,7guvernului definitiv" şi stabilirea lui în or;aşul
Durres - cel mai important port albanez la Marea Adriatică.
Wilhelm de Wied a format un nou guvern sub preşedinţia lui
Turban Paşa Permeti, dar în septembrie, după o domnie de numai şase
luni, datorită nemulţumirii generale manifestată de masa poporului al
banez faţă de persoana sa, părăseşte Albania.
Izbucnirea primului război mondial aduce noi necazuri poporului
albanez. Teritoriul său a fost invadat din nou de trupe străine, aflîn
_ sub ocupaţia acestora
du-se practic
în toţi anii războiului. Se crea astfel

�

�

.

36 Akte te Rilindjes Kombetare Shqiptare 1878-1912
(Actele Renaşterii Naţio
nale Albaneze, 1878-19 12), Tirana, 1978, p. 261.
37 Arben
Puto, Povaresia shiqptare dhe diplomacia e fugive te meri.ha
l!H2-l!H� (lndependenţa albaneză şi diplomaţia Marilor Puteri 1912-1914) ed.
'
_
,.8 Nenton " , Tirana
, 1978, p. 528.
'
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�

situaţie primejdioasă atît pentru inte�ritate� teritorială a Jării, c t şi
.
pentru existenţa Albaniei ca stat de sme statător. Operaţnle m1htare
desfăşurate pe teritoriul ţării, la care s-a adăugat şi politica de jaf a
trupelor de ocuEaţie, au provocat mari pagube umane şi materiale. In
plus, poporul albanez avea de dus o luptă dîrză pent� u a face cunos
cute cererile sale în faţa Conferinţei de Pace de la Paris.

o

In vîltoarea unor mari frămîntări politice interne şi internaţio
nale, în care se confruntau diferite tendinţe, s-a deschis la 25 decembrie
1 91 8 „Congresul de la Durres" . La acest congres s-a hotărit crearea
unui guvern provizoriu, în frunte cu Turhan Pasha Permeti, şi s-a
fixat componenţa delegaţiei pentru Conferinţa de Pace. In vederea sus
ţinerii drepturilor naţionale au mai venit la Paris şi reprezentanţi ai
coloniilor de albanezi din Turcia, România şi Statele Unite. Cu toate
acestea, Conferinţa de Pace n-a dat satisfacţie cererilor legitime ale
poporului aibanez, Albania continuînd să rămină sub „protectorat
italian" .
Mandatul italian asupra · Albaniei ş i mai ales anexarea d e către
Italia a oraşului Vlora cu împrejurimile sale au îngrijorat profund cercu
rile politice albaneze care au sesizat pericolul pierderii totale a inde
pendenţei naţionale şi a suveranităţii ţării. In faţa acestei situaţii se
convoacă un nou congres, iar patrioţii albanezi constituie comitete de
„apărare naţională" şi organizează numeroase mitinguri şi demonstraţii.
ln cursul demonstraţiei populare de la Vlora din 28 noiembrie 1 919, au
loc unele incidente şi încăierări cu ocupanţii italieni.
La sfîrşitul lunii ianuarie 1920, se întruneşte congresul naţional
de la Lushnja, care hotărăşte continuarea luptei pentru independenţa
deplină a ţării, împotriva oricărui mandat sau protectorat străin. Sînt
trimise telegrame de protest Conferinţei de pace şi reprezentanţilor
Marilor Puteri. prin care se respinge ideea dezmembrării Albaniei, sub
liniindu-se voinţa nestrămutată a albanezilor de a lupta cu orice preţ
pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale. In aceste con
diţii se alege un nou guvern naţional, sub conducerea lui Sulejman
Delvina care la 1 1 februarie 1920, în aplauzele entuziaste ale popu
laţiei, îşi face intrarea în Tirana, stabilind aici capitala ţării.
Incercările patrioţilor albanezi de a duce tratative cu reprezen
tanţii Italiei în vederea eliberării teritoriilor alban�ze eşuează. In aceste
condiţii, sub conducerea Comitetului secret „Mbrojtja Kombetare" (Apă
rarea naţională), fără a antrena în mod oficial guvernul pentru a nu-i
produce greutăţi în ducerea tratativelor cu Italia şi cu reprezen tanţii
puterilor participante la Conferinţa de pace, se organizează o puternică
răscoală armată împotriva trupelor de ocupaţie italiene. La 3 iunie 1920,
Comitetul „Apărării naţionale" , ce dispunea de circa 4 OOO de voluntari,
adresează un ultimatum generalului S. Piacentini, care avea sub co
manda sa un corp expediţionar italian de 20 OOO ostaşi şi o escadră a
flotei militare italiene, ancorată în golful Vlora. Neprimind nici un răs
puns, în seara zilei de 5 iunie, revoluţionarii albanezi încep atacul
asupra Vlorei. După lupte crîncene, guvernul italian este nevoit să în
cheie, la 2 august 1 920, Protocolul de la Tirana, prin care se obligă să-şi
retragă trupele din Albania şi să recunoască suver:tnitatea albanezilor
asupra Vlorei. Luptele de la Vlora au avut o importanţă hotărîtoare
pentru salvgardarea independenţei Albaniei şi o semnificaţie deosebită
în lupta antiimperialistă a popoarelor din Balcani, deoarece prezenţa
143
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Italiei aici constituia un pericol serios şi pentru celelalte state din sud
estul Europei 38•
In acelaşi timp, patrioţii albanezi depun o susţinu tă activitate şi
pe cale diplomatică. Delegaţii din ţară şi din coloniile albaneze din străi
nătate desfăşoară o imensă rnuncă pentru a face cunoscute Conferinţei
de la Paris cererile poporului albanez. Trebuie să amintim că într- un
moment crucial, cînd la Conferinţa păcii erau puse sub semnul între
bării drepturile albanezilor la un stat naţional independent, Nicolae
Iorga tipărea lucrarea Breve histoire de l'Albanie et du peuple albanais
(Bucarest, 1 9 1 9). „Sper - arăta marele savant român - că prin con
cluziile sale, această broşură va servi cauzei dreptăţii naţionale şi acelei
care este aşa de strîns legată ca fiecare naţiune să-şi aibă locul său în
viaţa materială şi spirituală a umanităţii întregi - a civilizaţiei însăşi" .
La 1 7 decembrie 1920 Albania este primită îri Liga Naţiunilor. Se
încheia astfel o importantă etapă în viaţa politică a poporului albanez,
prin recunoaşterea internaţională a Albaniei ca stat independent şi
suveran.

Mu� n Ca �i,
.

�- �17�s

t '' l

�e Pa:e

s irşi u primu 1 u1
p. 87-99.

Levizja Komb etare shqiptare dhe politika italiane ne mbarin
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(Mişcarea naţională albaneză şi politica italiană Ia
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C E H OS L O V A C IA

Teritoriul de astăzi al Cehoslovaciei a fost neîntrerupt locuit din
perioada paleolitică. Descoperirile arheologice atestă existenţa culturiJQr
materiale celtică, germanică (în Slovacia şi cultura romană) şi slavă, la
originea căreia s-a aflat cultura lusaciană (epoca bronzului). Incepînd din
secolul al V-lea pe teritoriul de azi al Cehoslovaciei se aşază slavii de
apus. Această perioadă . coincide şi cu începutul formării popoarelor ceh
şi slovac 1•
Procesul de diferenţiere tribală precum şi incursiunile tot mai
dese ale avarilor spre centrul Europei au obligat triburile slave din
această zonă să se unească în jurul anului 620 în Imperiul lui Samo,
care după moartea fondatorului său se destramă 2 • Două secole mai tîrziu,
sub dinastia Majmirilor (830-906) a fost întemeiat primul stat slav
din istorie cunoscut sub numele de Statul Marii Moravii 3 care la în•
ceputul secolului al X-lea cade sub loviturile regatului ungar. Este pe
rioada în care teritoriile locuite de slovaci sînt cucerite de acelaşi regat
al ungurilor ; cehii reuşesc însă să-şi constituie un stat de sine stă
tător 4 care sub dinastia Premyslizilor (1 1 97-1306) a recunoscut la în
ceput suzeranitatea Imperiului romano-german, iar după proclamarea
sa ca regat, în anul 1 212, devine unul din cele mai importante state
din Europa centrală 5. La începutul secolului al XIV-lea tronul Cehiei este
ocupat de dinastia de Luxemburg, în timpul căreia se pun bazele Univer
sităţii Caroline din Praga (1 348). In a doua j umătate a secolului al XIV-lea
şi la începutul secolului al XV-lea statul feudal ceh intră în perioada de
criză provocată de adîncirea prăpastiei dintre marea şi mica nobilime
şi de ascuţirea contradicţiilor dintre patricienii bogaţi - în cea mai
mare parte de origine germană - şi masele plebeene cehe formate din
meşteşugari, calfe, ucenici etc. Biserica, una din instituţiile de bază ale
statului feudal ceh. începe acum să-şi piardă şi ea autoritatea şi să-şi
atragă oprobriul maselor populare. In acest context ia naştere puter
nica mişcare reformatoare husită care cu timpul îmbracă un caracter
1 Dejiny Ceskoslovenska v datech (Istoria Cehoslovaciei în date),
1961, p. 9-26.
2 Vezi C. Chaloupecky, Consideration sur Samon, le premier roi des
în „Bizantinoslavica", nr. 11/1950.
3 Vezi J. Bohn şi alţii, Velkci Morava, tisicileta tradice statu a ku!tury
Moravie, tradiţia milenară a statului şi culturii), Praga, 1903.
4 Socjalisticke Ceskoslovensko (Cehoslovacia socialistă), Praga, 1975,
5 Istoria Cehoslovakii, Moskva, 1956, tom. I, p. 105--106.
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al m�şcării husite, �deile
revoluţionar a. Programul înaintat, progresist,
�l ca�ohc. �u fost su.sţmu�e
sale reformatoare opuse dogmatis�ul'!i �eud
cit ş1 m afară, iar dm
de un mare număr de aderenţi, abt m interior
14 31 ' ele capătă o mare răspîndire 7
Ideile husite au găsit condiţii prielnice de manifestare în Transil?"ni
vania şi Moldova, aduse de unii tineri ror:nâni- care studiaseră la
de
asele
grupuri
numero
de
versitatea Carolină de la Praga, precum �1
.
atestă
tele
istorice
husiţi refugiaţi din ţările catolice vecine Documen
prezenţa unor detaşamente cehe care au . luat parte la luptele antio o
mane duse de români sub conducerea lui Iancu de Hunedoara, Şte"-an
cel Mare, Alexandru cel Bun, remarcîndu-se prin vitejie şi organizarea
taberelor de luptă după modelul husit 8.
Instaurată la tronul Cehiei ir 1 526, dinastia habsburgică promo
vează o politică de oprimare naţională, fapt care determină o serie de
răscoale al căror punct culminant l-a constituit răscoala stărilor cehe
dill 1 6 1 8 9. Perioada ce a urmat înfrîngerii acestei răscoale se caracte
rizează prin intensificarea procesului de germanizare şi recatolicizare
a ţărilor cehe. Oraşul de scaun este mutat de la Praga la Viena iar
statul ceh îşi pierde o mare parte din prerogativele sale de suveranitate.
Popoarele ceh şi slovac, au rezistat însă vitregiilor acestor vremuri ma
nifestîndu-şi în repetate rînduri împotrivirea faţă de dinastia habsbur
gică şi marea nobilime.
La sfîrşitul secolului al XVIII-lea ţările cehe încep să cunoască o
vizibilă dezvoltare manufacturieră 10, favorizată de desfiinţarea în 1 7 8 1
a iobăgiei, fapt care v a determina o însemnată afluenţă a populaţiei
săteşti cehe _şi slovace spre marile oraşe. Dar politica în domeniul naţio
nalităţilor, promovată de statul austriac, care prezenta tabloul trist al
germanizării iniţiată în veacurile precedente, intensificată apoi de Iosif
al Ii-lea la sfirşitul secolului al XVIII-iea şi continuată în forme mai
rafinate în era lui Metternich (1821-1 848), a constituit o însemnată
frînă în calea dezvoltării cehilor şi a tuturor celorlalte popoare din im
periu. Administraţia şi învăţămîntul erau complet germanizate iar presa .
se afla sub o strictă cenzură 1 1.
•

•

;

_

J. Macek, Husitske revolucni hnuti (Mişcarea revoluţionară husită),
6 Vezi
Praga, 1952.
7 Vezi V. Novotny, Jan 2iika, Praga, 1924 ; F. Heymann, Johan :Zizka and
the Hussite Revolution, Princenton, 1955 ; J . Macek, Prkop Veliky, Praga, 1 955.
8 Pe această temă atît istorici români cit şi cehi au scris studii cuprinză
toare. 'Amintim între altele : Mihai P. Dan, Cehii, slovacii şi românii în veacurile
XIII-XVI, Sibiu, 1944 ; C. C. Giurescu, Cauzele refugierii husiţilor in Moldova şi
c� ntrele lor în această ţară, în „Studii şi articole de istorie", vol. V I IJ/1 966, p. 28
ş1 urm. ; Ş. Papacostea, Ştiri noi cu privire la istoria husitismului în Moldova în
timpul lui Alexandru cel Bun, în „Studii şi cercetări de istorie", vol. XIII, 1962,
p. 235 şi u �m. ; Traian Ionescu Nişcov, Husitica în istoriografia română, în „Ro
.
.
man ?slav1ca
: :voL X�19 � 4, p. 275 şi urm. ; J. Macurek , Husitstvi v rumunskyck
z�mtc
(Hu�1t:. 1 � e pammtul romanesc), Brno, 1927 ; Fr . Kavka, Mişcarea revolu
_
ţwnara husita şi importanţa
ei internaţion ală, în „Studii. R.evistă de istorie" ,
nr. 3/1955, p. 84 şi urm.
9 Vezi Fr . Kavka,
Bila Hora a Ceske dejny (Muntele alb în i!>toria cehă),
Pr�ga, 19� 0 : J. Polisensky, Tricetiletn ci vcilka a cesky norod (Războiul
de trei
zeci de am ş1 poporul ceh), Praga, 1960.
1
Vezi A. Klima, Manufakturni oddobi c Cechcich (Perioada manufacturieră
m Cehia), Praga, 1955 .
11
A. Pra:lak, Ncirod se brcinil. Obrany nâroda a jazyka ceskeho od naj
_
starsih dob do p�ttomnost
(Poporul s-a apărat. Apărarea poporului şi a limbii
.
cehe dm cele mar vechi timpuri pînă în prezent), Praga,
1945, p. 172 şi urm.
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O situaţie deosebită se crease în Ungaria unde ungurii, ridicîn
du-se împotriva germanizării şi revendicînd dreptul la limbă proprie,
au făcut totul să o impună şi altor popoare cu care convieţuiau in gra
niţele imperiului (români, slovaci, sîrbi). „Luptind împotriva germani
zării - scrie istoricul polonez Henryk Batowski în interesanta sa lu
crare Prăbuşirea Austro-Ungariei
ungurii au săvîrşit faţă de vecinii
lor aceeaşi greşeală politică pe care au reproşat-o guvernului de la
Viena" 12. O opinie similară este exprimată şi în Istoria Slovaciei în
care se arată că „luptind pentru statul naţional maghiar şi limba ma
ghiară conducătorii unguri nu au fost dispuşi să recunoască aceleaşi
drepturi şi naţiunilor nemaghiare" 13 .
In pofida tuturor obstacolelor, în istoria Cehiei şi Slovaciei începe
o nouă epocă - epoca renaşterii naţionale. Noua generaţie de intelec
tuali, chiar dacă s-a pregătit la şcolile germane, a fost însufleţită de
noi idealuri şi de un puternic patriotism. Ea şi-a îndreptat înainte de
toate atenţia asupra studiului limbilor şi istoriei cehilor şi slovacilor ca
mijloc de educare şi contracarare a politicii de germanizare şi maghia
rizare. S-au remarcat filologii Josef Dobrovsky, părintele gramaticii
limbii cehe şi L'udvit Stur, fondatorul limbii literare slovace, istoricul
Frantisek Palacky, ziaristul Karel Borovsky Havlicck şi Frantisek Rie
ger, poetul Jan Kollar şi alţii. Intre aceşti intelectuali înaintaţi ai po
poarelor ceh şi slovac şi o seamă de intelectuali români s-au stabilit în
această perioadă relaţii strînse. Din 1 846, de pildă, datează contactele
stabilite între K. Havlicek şi G. Bariţiu, între redacţiile ziarului praghez
„Narodnie Noviny" şi „Gazeta de Transilvania" care apărea la Braşov. In
vederea realizării unor legături cît mai strînse între publiciştii cehi şi
români, Havlicek propunea într-o scrisoare adresată lui Bariţiu, lărgirea
corespondenţei şi a schimbului de publicaţii fără a face un secret din
scopul urmărit : „apropierea tuturor popoarelor înrobite din Imperiul
habsburgic în lupta cu reacţiunea, feudalismul şi forţele perimate" 14_
Concomitent în cadrul societăţii burghezo-liberale cehe se răspîndeşte
concepţia „austroslavismului" care în esenţă exprima teza potrivit că
reia, cehii, slovacii şi alte popoare slave din Europa Centrală pot să se
dezvolte şi să înflorească numai în cadrul unui Imperiu habsburgic
constituit pe principiul unei largi autonomii a naţiunilor existente.
Bazele organizării statului austriac au fost puternic zdruncinate
în timpul revoluţiei de la 1 848 ca urmare a luptei popoarelor oprimate
pentru independenţă şi unitate naţională. Astfel la sfîrşitul lui martie,
începutul lui aprilie 1 848, cînd autorităţile habsburgice au iniţiat con
stituirea Parlamentului pe întreaga Germanie, cehii şi slovacii şi în
general slavii de pe cuprinsul Imperiului habsburgic au manifestat o
atitudine ostilă faţă de această iniţiativă ; răspunsul trimis la Frankfurt
pe Main de principalul _ lider politic de atunci al cehilor, Frantisek Pa
lacky, care a subliniat că cehii ca slavi nu intenţionează să intre în
statul pangerman - este cunoscut în istorie ca manifest are a dezide
ratului de emancipare naţională şi politică a naţiunilor oprimate din Im
periul habsburgic, deşi documentul exprimă aceea�i concepţie a austro-

12 Henryk Batowski, Rozpad Austro-Wegier 1914-1918. (Sprawy narodowo
sciowe i dzialania dyplomatyczne). (Prăbuşirea Austro-Ungariei. Problema naţio

nalităţilor �i activitatea diplomatică), Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1965, p. 39.
13 De1iny Slovenska (Tezy), (Istoria Slovaciei - Teze), Bratislava, 1955, p. 103.
1' Josef Macurek, HatJlitek, Rieger, Palackfi a Rumuni (Havli�ek' Hieger
Polacky şi românii), în „Slovansky Pi'ehled" , nr. 6/1966, p. 322.
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ţa în continuare a
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R1eger,
Thun 16, precum şi de Frantisek
,
politică avîndu-1 ca pr�motor y e F. ��l��ky.
Alături de cehi, impotriva pohticn de mglobare m Germania mare,
s-au pronunţat şi alte popoare slave. La congresul panslavist de la
Praga, ale cărui lucrări au fost întrerupte în ziua _ în care oraşu� e�a
zguduit de declanşarea puternicelor lupte de _ _b aricade (12-1 7 mn! e
1 848) au participat, în afară de reprezentanţu popoarelor slaye dm
impe;iu, şi reprezentanţi ai polonezilor din Poznania, ai sîrbilor
ameninţaţi în egală măsură de pangermanismul de la Frankfurt. Actul
uniunii austro-slave aprobat la congres propunea „transformarea Impe
riului habsburgic într-o alianţă prietenească federativă sub sceptrul îm
păratului" cu condiţia ca germanii din Austria să nu se mai supună in
fluenţei Germaniei şi să nu întreprindă nimic care ar „putea lovi în
independenţa şi autoritatea monarhiei austriece atit în ce priveşte rela
ţiile ei internaţionale cit şi cele interne ale organismului său" 17 • Aşa
dar, în timpul congresului panslavist de la Praga, cehii, slovacii, polo
nezii, ucrainenii din Galiţia răsăriteană şi slavii de sud s-au pronunţat
în apărarea independenţei Austriei faţă de Germania enunţînd însă
postulatul egalităţii depline în drepturi a tuturor popoarelor din im
periu. Tocmai acest lucru contravenea însă intereselor cercurilor gu
vernante austriece. Congresul a fost întrerupt ca urmare a intervenţiei
poliţieneşti şi în loc de egalitatea în drepturi a fost introdusă dictatura
militară 1 8.
Un program detaliat de reconstrucţie a monarhiei habsburgice a
fost elaborat şi prezentat de F. Palacky la Kromefiz, localitate unde în
octombrie 1 848 s-a mutat pentru o vreme Parlamentul austriac. El pro
punea crearea pe teritoriul Austriei a opt unităţi cu o largă autonomie
bazate pe principiul teritoriilor naţionale : austro-ungară, cehă, polonă,
iliră (slovenă), italiană, sud-slavă (sîrbo-croată), ungară şi română. Uni
tatea cehă ar fi cuprins în afară de Cehia, Moravia, Silezia austriacă
şi Slovacia . Ungaria urma să fie delimitată în teritorii naţionale . Slo
vacia urma să treacă la unitatea cehă, partea de sud locuită de sîrbi la
unitatea sud-slavă, iar teritoriul locuit de români la unitatea româ
nească" 19 . După cum se poate constata, Palacky a prevăzut în linii
mari delimitarea teritorială pe baze etnice care a avut loc în anul 1 9 1 8
î n urma victoriei principiului naţionalităţilor. Aceste idei a u fost pro-

�
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15 A. J. P . . Taylor, The Habsburg Monarchy. A History of th e Austrian
Empire and Austria-Hun
gary, ed. a II-a, London, 1951, p. 1 7 ; Istoria Ceh�slovakii,
•

vol. I, p. 350 ; Dejiny Slovenska, p. 104
T. G. Masaryk, Palackeho idea nciroda ceskeho (Ideea poporului ceh la
Palackv) , ed . a III-a, Praga. 1947, p. 2 7 si urm.
1'. W. T. Wislocki, Kongres slowianski w r 1 848 i sprawa polska (Congresul
�lav dm anul 1848 şi problema poloneză), Lw6w, 1927, p. 2 1 0 şi urm. (conţine
integral documente le congresulu i) ; V. Zacek, Z. Tobolka, Slowansky sjed v
Praze 1 848. Sbirka dokumentu (Congresul slav de la Praga din 1848.
Culegere
de documente), Praga, 1952.
1 8 H . Batowsk
i. op. cit., p. 43-44.
I!!
Kamil Krofta, Dejiny Ceskoslov enska
(Istoria Cehoslovaciei),
Prag a,
1946, p. 624.
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:1

fost dizolvat
pagate în presă pînă in m? mentul în care Parl�ment�l
:şi instaurat absoh�tismul lui Alexan?er Bach. �rm acţ!umle sale centra:
.
.
Jizante şi germamzante, regimul lui Bach a cautat sa dezorganizeze ŞI
să stranguleze mişcarea de eliberare a popoarelor din monarhia habs
burgică. Dezideratele comune ale popoarelor oprimate din cadrul mo
narhiei austro-ungare au determinat apropierea dintre ele şi unirea
forţelor în lupta împotriva asupritorilor 20•
Ca urmare a intensificării luptei popoarelor din imperiu şi sub
imperiul înfrîngerilor suferite în timpul războiului franco-sardino-aus
triac, la Magenta (4 iunie 1 859) şi Solferino (24 iunie 1 859), regimul lui
Bach a fost înlăturat şi în Austria a fost instaurată aşa-numita t:ră
constituţională. In martie 1 860 este promulgat patentul imperial pri•
vind lărgirea Reichsrat-ului imperial de la Viena, iar în octombrie ace
laşi an este dată diploma cu privire la autonomia şi lărgirea influenţei
Landtag-urilor (seim, dietă) provinciale, care de fapt anunţa dualismul
austro-ungar. Cîteva luni mai tîrziu, în februarie 1 86 1 însă este pro
mulgat patentul (constituţia) imperial care anula prevederile diplomei
din octombrie şi întărea tendinţele de centralizare a statului şi conso
lidare a burgheziei germane în Cehia. In împrej urările create de această
situaţie (inaugurarea vieţii parlamentare), nelipsită de complicate ma·
nevre interne şi externe ale regimului neoabsolutist 21, naţionalităţile
oprimate au formulat programe cu privire la dezvoltarea globală a rela
ţiilor statal juridice în cadrul monarhiei austriece. După dizolvarea
Dietei ungare, mişcarea naţională slovacă, în fruntea căreia se afla inte
lectualitatea, a trecut la ofensivă. ln zilele de 6-7 iunie 1 8 6 1 are loc
la Sv. Martin Turcianski cea mai reprezentativă adunare politică slovacă
din secolul al XIX-lea :i2• Adunarea a aprobat programul intitulat Me
morandumul naţiunii slovace, în care se cerea recunoaşterea acestei na
ţiuni ca naţiune distinctă, de sine stătătoare, ai.:ind administraţie, invă ··
ţămînt şi cultură proprie.
Elaborarea programului de la Sv. Martin a însemnat începu tul
aplicării politicii activiste formulate la sfirşitul anului 1 860, în vederea
convocării Dietei maghiare şi a reprezentării în ea a tuturor naţiona
lităţilor. Deşi în problema naţională revendicările erau minime, cu
mult sub cele din anul 1 848, cercurile conducătoare ungare au consi
derat memorandumul ca fiind în contradicţie cu integritatea intereselor
lor şi au organizat puternice demonstraţii antislovace. Pentru a nu-i
scăpa din mînă pe unguri, cercurile guvernante de la Viena au folosit
tactica concesiilor faţă de alte naţionalităţi. La 28 i ulie 1 86 1 este pro
mulgat rescriptul cu privire la egala folosire a limbilor naţionale. Ma
nevrele curţii de la Viena în problema naţională au fost stimulate şi
de unele concepţii care începuseră să se manifeste la unii reprezentanţi
ai naţiunilor oE_rimate, despre posibilitatea obţinerii egalităţii în drep
turi a naţiunilor din Ungaria cu aj utorul autorităţilor vieneze. Aşa se
face de pildă că, în baza rescriptului din 2 1 august 1 861 prin care
Seimul provincial era dizolvat şi a celui din 5 noiembrie acelaşi an care
20 Ludovit
Holotik, Slovaci medzi Pesto a Viednou v rokoch 1 860-1867
(Slovacii între Pesta şi Viena în anii 1860-1867), în „Historicky Casopi s", nr.
411972, p. 525.
2 1 Jul i us Mesăroă, Vnutorne priciny rozkladu dualistickej moncrchie posta_
venie slovakov v Uhorsku (Cauzele interne ale decăderii monarhiei dualiste şi
situaţia slovacilor din Ungaria), în „Historicky Casopis" , nr. 1/1969 p. 43.
22 Ludovit Holotik, op. cit., p.
526 ; Dejiny Slovenskn, p. 13 S.
•
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suspenda diploma din octombŢie 1 860, conducătorii mişcă�ii slo:-race au
înaintat împăratului aşa-numitul Memoran d um de la Viena, m care„
după ce era condamnată asui:ir�r� a naţional � se form�a po�tulatul au
tonomiei Slovaciei. Dar autontaţ1le de la Viena, cu atit mai mult cele
de la Budapesta, nu s-au grăbit să dea curs cererilor slovace. Ş i unele
si altele s-au situat pe poziţia că nu dreptul ci forţa trebuie să guver
�eze. ln pofida acestui fapt, lupta dusă de mişcarea naţională pentru
dreptul la folosirea limbii naţionale în şcoli, dreptul la cultură naţio
nală, a înregistrat unele progrese contribuind la procesul formării na
ţiunii slovace 23. Realizările cele mai mari au fost înfiinţarea cu spri
jinul financiar al păturilor largi ale naţiunii slovace 24 a două şcoli
gimnaziale şi a societăţii culturale Matica Slovacă, care a început să
funcţioneze din anul 1 863, şi a devenit un simbol al mişcării naţionale
slovace 25.
Concesiile pe care Viena le-a făcut încă din 1 860 Budapestei şi
care depăşeau vechea unitate teritorială nu anunţau nimic bun pentru
popoarele din imperiu, cu atît mai mult cu cît cercurile conducătoare
ungare n-au întîrziat să lanseze concepţia dualismului statal. Cind pro
iectul ungar a devenit public, împotriva lui s-au pronunţat toate cele
lalte popoare asuprite din imperiu. Reprezentanţii mişcării de eliberare
cehă trec din 1 863 la aşa-numita „opoziţie pasivă" de boicotare a Reichs
ratului imperial pe care o vor promova pînă în anul 1 379. ln numele
celor care, din septembrie 1 8 6 1 , părăsiseră Reichsratul F. Palacky
publică în anul 1 865, în limbile cehă şi germană, cunoscutele sale studii
intitulate Ideea statului austriac. Istoricul ceh se pronunţa împotriva
proiectului cercurilor conducătoare ungare, argumentînd necesitatea
transformării Austriei într-o federaţie a unor entităţi naţionale egale
în drepturi. Spre deosebire de proiectul din anii 1 848-1 849, autorul
încearcă să îmbine de astă dată principiul teritoriilor naţionale cu tra
diţia istorică . El nu şi-a ascuns convingerea că dacă se va ajunge la
dualism, popoarele slave, şi nu numai ele, vor părăsi Austria, căreia
compromisul cu Ungaria îi va aduce sfîrşitul. Marele istoric şi om po
litic ceh şi-a încheiat argumentarea sa cu cuvintele : „Am fost înaintea
Alistriei, vom rămîne şi după ea" 26. La rîndul său ginerele lui Palacky,
Francisek L. Rieger, a elaborat şi el un plan amănunţit de federali
zare a Austriei în cadrul căruia erau combinate elemente de ordin
istoric şi principii naţionale .
Acesta din urmă publicase, în anul 1 36 1 , în ziarul parizian „Le
Nord" o serie de articole referitoare la lupta popoarelor din Imperiul
habsburgic, împotriva oprimării ş_i deznaţionalizării. lntr-un discurs pro
nunţat în acelaşi an el scotea în evidenţă condiţiile grele de viaţă ale
românilor transilvăneni şi lupta lor pentru dreptul la autodeterminare,
subliniind totodată ideea colaborării tuturor popoar.:lor subjugate din
Europa centrală, a românilor şi cehilor în principal 27 . Idei asemănă
toare au fost exprimate de Alexandru Mocioni, în 1 863, în cadrul Con
siliului Imperial din Viena. în apăsătoarea atmosferă creată de domi
naţia aristocraţiei feudale, Mocioni şi-a ridicat glasul în apărarea poZl

Dejiny Slovenska, p. 137.
Dejiny Ceskoslovenska v datech, p. 270.
LU.dovit Holotik, op. cit., p. 529.
K. K fta, op. cit., p. 642 ; Jaques Droz, L'Europe centrale. Evolution
. e de �<;>
histortqu
l idee de Mitteleurope, Paris, 1960, p. 143 şi urm.
71 J. Macurek, op. cit., p. 324.
v.
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porului ceh şi a programului fruntaşilor acestuia 28. In primăvara ace
luiaşi an, în revista cehă „Politik" , au apărut proteste contra încercă
rilor aristocraţiei ungare de a realiza, împotriva voinţei românilor, uni
rea Transilvaniei cu Ungaria. In articolele din această gazetă se arăta
că deşi poporul român trăieşte pe pămîntul Transilvaniei din vremuri
străvechi, constituind majoritatea populaţiei, el nu are reprezentanţi în
administraţia locală. Se cerea în consecinţă o echitabilă reprezentare a
românilor în viaţa publică a Transilvaniei 29•
Ca urmare a pierderii războiului cu Prusia şi odată cu aceasta a
influenţei în Reich, Franz Iosef s-a hotărit să accepte propunerea lui
Ferencz Deâk cu privire la introducerea dualismului, idee sprijinită de
numeroşi germani care respinseseră federalismul propus de cehi. Dua
lismul a devenit o realitate în februarie 1867 şi a fost întărit prin în
coronarea împăratului Austriei ca rege al Ungariei în vara aceluiaşi an.
Statul dualist austro-ungar a fost făurit prin înţelegerea marii
burghezii austriece şi moşierimii aristocrate germane din Austria cu
latifundiarii autocraţi şi burghezia maghiară, cu scopul asigurării do
minaţiei şi exploatării maselor populare, a tuturor naţiunilor şi grupu
rilor naţionale de pe întinsul teritoriu al Dunării de Jos 30. Dualismul,
aşa cum a prevăzut istoricul F. Palacky, a fost de fapt începutul sfîr
şitului Imperiului habsburgic, monarhia habsburgică supravieţuind încă
50 de ani.
Impotriva compromisului austro-ungar s-au ridicat împreună cu
celelalte naţionalităţi şi masele populare cehe şi slovace : amplele acţiuni
şi demonstraţii, cu caracter cultural-politic organizate de liderii poli
tici ai mişcării naţionale cehe au propagat ideea că chestiunea cehă
este o problemă europeană 31.
După realizarea dualismului s-a întărit colaborarea ceho-slovaco�
română. Presa cehă a urmărit îndeaproape evoluţia evenimentelor din
Transilvania şi a susţinut lupta românilor pentru eliberare naţională.
Elocvent în acest sens este articolul publicat în revista „Politik" din
21 mai 1868 în care, relevindu-se solidaritatea poporului ceh cu lupta
naţională a celorlalte popoare se arăta : „Românii pot fi siguri - şi
asta o declarăm aici - că însăşi asemănarea dintre opoziţia noastră şi
a lor declanşează simpatia noastră faţă de interesele lor naţionale" . Cînd
in noiembrie 1868 a fost promulgat patentul cu privire la naţiona
lităţi, presa cehă a subliniat faptul că acesta „îngrădeşte pe români în
propria lor ţară" şi a exprimat convingerea în „justeţea cererilor româ
nilor" . Totodată, a scos în evidenţă importanţa consolidării Principa
tului României pentru lupta românilor şi a altor popoare din Ungaria.
La rîndul lor purtătorii de cuvînt ai românilor din Transilvania , ca
George Bariţiu şi Ştefan Pop, au urmărit evoluţia situaţiei din Cehia
şi au sprijinit acţiunile politice ale lui Fr. Palacky şi Fr. Rieger :n.
28 „ Politik" din 22 mart.

29

1863.

Ibidem, din 24 mart. 12, 1 7 şi 20 mai, 3 1 iul., 7 şi 23 aug. 1863.
J o Destrămarea
monarhiei austro-ungare 1900-1 918. Comunicări prezentate
la conferinţa istoricilor din 4-9 mai 1 964 la Budapesta, Bucureşti, 1964, p. 97.
3 1 Jermila Tkadleckova - Vantuchova, K. prob!emfltike cesko-slovenskych
.
vztahov po rakUsko-uhorsk
om wyruvnani (1867) (Din problematica relatiilor ceho
slovace după compromisul austro-ungar (1867), în „Historicky Casopis" , · nr. 2il9î0,
p. 196.
3 l J. Macurek, K Dejinam tesko-rumunskych vztahu v nartJdne osvobozenskem
hnuti 1? stdeti (Din istoria relaţiilor ceho-române în mişcarea de eliberare naţio
nală dm secolul al XIX-lea), in „Slovenske historicke studie" , Praha, 1965,
•

1 51
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

Ca urmare a realizării dualismului şi împărţirea teritoriilor în
aşa-zisa parte aust_riacă - Cisleitania (�up�indea �e cehi, �olo� i,
_ . germam) ş1 ungara, Transle1tama \cu
veni ucraineni români, itahem,
:
prin d ea pe sîrbo-croaţi, germani, sloveni, ro�âni, sl°'·� aci, poloni, ceh�
.
şi ucrainieni) situaţia naţiunilor negermane ş1 r.emaghiare a devEmt ŞJ
mai grea. Pe�tru un moment ce� ii au mai 1:1.utrit încă spera�ţa că, cl �iar
dacă nu vor reuşi să se uneasca cu slovacn, vor putea obţme totuşi o
situaţie mai avantajoasă, cu atît mai mult cu cît impăratul promisese
de cîteva ori (1866, 1 870z. 1871) că se va încorona separat la Praga �a
rege al cehilor şi că va re� un��şte dreJ?tul isto� i� �l �oro al! ei ce�e 33•
.
.
Conform acestor planuri, teritornle Ceh1e1, Morav1e1 ş1 S1lez1e1
austriece,
conduse de un seim şi un guvern comun, urmau să obţină o poziţie
analoagă cu cea a Ungariei, fa:E?t care va fi făcut ca monarhia habsbur
gică să devină un stat trialist, sperîndu-se că în cele din urmă s-ar fi
putut realiza federalizarea întregii Cisleitanii. într-un astfel de caz, gu
vernul de la Viena n-ar mai fi putut refuza Galiţiei deplina autonomie
revendicată în 1 868 ; mai mult, ar fi fost nevoit să . aplice aceleaşi mă
suri faţă de sloveni şi români. Aceste idei au fost expuse şi în memo
randumul ceh elaborat de Fr. Palacky la 29 mai 1 870 cu scopul de a
împiedica expansiunea elementului german în partea de apus a impe
riului şi a elementului ungar în partea de răsărit a acestuia 3". D�r o
asemenea federalizare a fost respinsă hotărît de împărat şi de cercu
rile conducătoare de la Viena. Dealtfel planul a fost refuzat şi de B uda
pesta care era conştientă de faptul că dominaţia asupra naţiunilor
putea fi menţinută numai in cazul existenţei inviolabile · a dualismului.
Federalizarea în Cisleitania putea acţiona puternic asupra conştiinţei
popoarelor din Transleitania ; Ungaria nu ar mai fi putut să le ţină
in ascultare şi ar fi . fost nevoită să accepte şi în această parte a mo
narhiei principiul federalizării.
Ca urmare, aşa numitele Articole . fundamentale aprobate de Sei
mul ceh în vara anului 1 8 7 1 35 şi acceptate cu unele rezerve de căt"it?
cel morav (nu şi de către cel silezian unde majoritatea o aveau ger
manii) şi care urmăreau introducerea trialismului, acordîndu-se naţiunii
cehe poziţie analoagă cu cea a Ungariei, au fost respinse ; cehii au
fost dezamăgiţi de faptul că împăratul nu-şi ţinuse promisiunea cu pri
vire la încoronare ; societatea cehă a răspuns cu puternice demonstraţii
la care guvernul a reacţionat cu severe măsuri poliţieneşti. Plin de amă
răciu17 e Palacky a prevăzut căderea inevitabilă şi necondiţionată a
.
Austriei ca urmare a promovării politicii de asuprire naţională S6.
In această perioadă fruntaşi români din Transilvania i-au aver
tizat pe cehi asupra manevrelor autorităţilor austro-ungare arătînd�-se

;10-

p. 1 98� 199 ; i � em, Tr'! dic e cesko-slovens ko-rumunkeh o pfiitelstvi. Na okraj vyvoje
.
_
posl edniach tri desetiletech
1 9. Stolet (Tradiţia prieteniei ceho-slovaco-române .
_
.
Ir: Jurul evoluţi. ei_ ultimelor
trei decenii ale secolului al XIX-lea) în Sl6vansky
'
Prehled " , nr. 2/1969, p. 89--90.
33 H. Batowski, op. cit., p. 52-53.
M J. Macurek, Havlicek, Rieger, Palac.:ky a Rumuni
; p. 328. Idem, Trarlic.:e
cesko-slovensko-rumunskeho pT6.tels tvi, p. 89 .
. 35 P evede u
egalitatea în drepturi şi stipu!au creşterea puterii legislative
�
�
a seimulu� Pr<;> vmc�. al ceh, acordarea autonomie i ţărilor cehe de
asemenea elabo
r � rea unei noi legi electo ale pe baza egalităţii în drepturi
a cehilor şi germa
:
.
nilor. Jermila Tradleckova-Vantuchova op. cit. p. 197
Dejiny Ceskosloven ska
'
v datech, p. 253.
36 H. Batowski, op. cit., p. 52-53.
"
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oeă libertatea poate fi obţinută numai prin impunerea principiilor drep
tăţii', adevărului şi respectului drepturilor umane" 3 7 . Totodată presa
română din Transilvania a publicat în întregime Memorandumul ceh
din mai 1 870, susţinind dreptul istoric al cehilor la autoguvernar e.
�,Dacă iniţiatorii dualismului - scria de pildă �·Gazeta de Transilvania„„ nu cunosc sau vor să ocolească acest drept i storic atunci întreaga lor
·construcţie se va afla pe o temelie de nisip" 38 . Oameni de seamă români
din Transilvania şi România s-au ridicat în apărarea lui Fr. Palacky
1mj:>otriva căruia presa aristocraţiei germane şi ungare declanşase un
vehement atac, considerîndu-1 ca pe un autentic purtător de cuvînt şi
apărător al intereselor poporului ceh şi transmiţîndu-i salutul lor fră
·iesc. Referindu-se la această poziţie ziarul „Politik" reproducea urmă
toarea apreciere apărută în „Gazeta de Transilvania" referitoare la Palacky : „Nu scăpăm nici un prilej pentru a ne manifesta călduroasa
noastră simpatie faţă de acest conducător al poporului care vede în dure
rile noastre şi durerile poporului său şi care prin eliberarea poporului
său vrea să contribuie şi la eliberarea altor popoare" 39. Concomitent s-a
"intărit colaborarea dintre românii din Transilvania şi slovacii din mo
narhia dualistă. Importanţa legăturilor dintre cele două popoare a fost
:subliniată în prima scurtă istorie a slovacilor publicată în ziarul „Fede
raţiunea" din martie 1 87 1 în care se arăta între altele : „Naţiunea slovacă
ne este o adevărată soră de suferinţă şi din aces t punct de vedere soli
<iaritatea noastră cu slovacii este cea mai naturală şi ne poate scăpa de
;pericolul comun" .
Realiarea dualismului şi insuccesul planurilor cehe au creat o si
tuaţie care se va menţine pînă la sfîrşitul existenţei monarhiei habsbur
,-gice şi anume subordonarea naţiunilor şi grupurilor naţionale din Cis
leitania germanilor austrieci şi a celor din Transleitania ungurilor. Sin
,gurii care au obţinut o autonomie deplină în Transleitania au fost
-croaţii 40 . In Cisleitania o autonomie limitată a fost acordată polonezilor
:galiţieni 4.1.
In noile împrejurări, în cadrul mişcării naţionale cehe au loc re;grupări şi reorientări. In septembrie 1 874 şapte deputaţi ai grupării
„tinerii cehi" din cadrul Partidului Naţional Ceh sînt aleşi pentru
Seimul provincial în timp ce deputaţii grupării „bătrînii cehi" din ace
laşi partid, în frunte cu F. L. Rieger, continua să rămînă în opoziţie
pasivă. Intre cele două grupări se aj�nge la controverse, în urma cărora
.„tinerii cehi" se organizează în decembrie 1 874, într-un partid de sine
:stătător cu numele de Partidul Naţional al Tinerilor Cugetători 4. 2. In
1 878 deputaţii cehi intră în Seimul provincial, iar în octombrie 1 879,
·prin participarea unor deputaţi la Consiliul Imperial de la Viena a fost
-părăsită opoziţia pasivă şi creat clubul ceh format din 54 de deputaţi.
'Schimbarea tacticii a fost urmarea unor schimbări petrecute în cadrul
monarhiei. In noiembrie acelaşi an, reprezentanţii clubului deputaţilor
·cehi trimit împăratului patru memorandumuri referitoare la recunoa�37

Cf. J. Macurek Tradice cesko-slovensko-rumunskeho pfatelstvi, p. 90.
„Gazeta de Transilvania", din 15/3 iun. 1870.
din 5 nov. 1872.
39 „Politik"
1oo Julius Mesâros. op. cit., p. 52-53.
"1 K. Bartoszewicz, Dzieje Galicji, Jej stan przed wojn<,! i „wyodrt;b nienie"
(Istoria Galiţiei. Situaţia ei înainte de război şi „delimitarea" ), Warszawa, 1917,
IP · 210 şi urm.
" 2 Dejiny Ceskoslovenska v datech, p. 254.
38
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terea egalităţii în drepturi a tut�ror ?' aţionalităţ! lor în a �min istraţie şi
v atul �-�
şcoli. Cu toată opoziţia germamlor, i� .fEbruarie 1� 8 � , impa
�
_
văzut nevoit să promulge legea cu privire la desparţirea umvers1taţn
de la Praga în universita�ea ceh� şi �erm�nă. ReferiI?- d�� se la aces�
.
eveniment presa română dm Trans1lvama arata : ,,Cea dmtn ş1 cea ma1
de căpetenie pretenţiune a cehilor a fost de a li se da o universitate
naţională. ln această instituţiun: se cristalizează dreptul de lin:1bâ a}
.
.
unui popor. Şi fără dreptul la hmbav nu poate fi_ libertate ş1 asistenţa
naţională. De aici putem să învăţăm şi noi ceva, p utem să ne convin
gem cît de sfîntă şi necesară este lupta ce trebuie s-o ducem pentru
limba şi instrucţiunea noastră naţională" "3.
După alegerile din iunie 1 885, desfăşurate în baza noii legi elec
torale din noiembrie 1 882, care în Cehia a redus censul de la 1 0 la
5 zloţi, iar în Moravia l-a desfiinţat, a sporit numărul deputaţilor naţiu
nilor negermane în Consiliul Imperial de la Viena. La sfîrşitul anilor
'80 au loc delimitări în cadrul partidelor cehe şi al clubului deputa
ţilor. ln 1 889 T. G. Masaryk şi K. Kramaf iniţiază aşa-numita politică
a realismului ceh, iar în ianuarie 1 890 în urma consultărilor de la
Viena se ajunge la o aplanare a neînţelegerilor între naţionalităţile din
ţările cehe (germană şi cehă). Bătrînii cehi îşi pierd rolul conducător
în cadrul Partidului Naţional.
Mutaţii au loc şi în cadrul mişcării naţionale slovace mai cu seamă
în urma patentului din noiembrie 1 868 cu privire la naţionalităţi care
enunţa ideea că în Ungaria exista o singură naţiune politică - cea
ungară - ai cărei membri, cu drepturi depline, sînt cu toţii cetăţenii
statului, indiferent de naţionalitate. Conform patentului amintit în în
treaga Transleitanie, limba oficială în instituţiile de stat, Dietă şi
justiţie a devenit limba ungară '14. lmpotriva unei părţi a burgheziei
conservatoare slovace a cărei politică de orientare spre Viena dăduse
faliment, s-au ridicat reprezentanţii aşa-numitei noi şcoli care porneau
de la premisa că autorităţile austriece nu au luat niciodată in serios
drepturile naţiunii slovace. Drept urmare, ea propaga federalismul în
cadrul Ungariei, legiferarea egalităţii în drepturi a tuturor naţionali
tăţilor şi menţinerea unităţii politice (Parlamentul şi ministerele co
mune), cucerirea treptată de poziţii în administraţie, educaţia naţională,
o politică democratică în domeniul naţionalităţilor. Ia amploare mişcarea
pentru drepturi electorale. In tim2ul alegerilor din anul 1 872 s-a adoptat
o poziţie activă, dar rezultatele obţinutP. au fost retiuse 45. Acţiunile de
deznaţionalizare au continuat. Unul din ideologii claselor dominante
ungare, Bela Gri.inwald, scria de pildă în această perioadă despre situaţia
din Slovacia. „Cine poate fi domn în Ungaria Superioară ?" (Slovacia�
M . M.) şi tot el răspundea : „Este maghiarul şi nu slovacul" li6. In urma
aplicării acestei politici, în cursul anului 1 874 au fost închise cele două
�imnazii slovace de la Klastor lîngă Zniev şi ne la Sv. Martin, iar în no
_ 1 875 guvernul lui
iembrie
Kalman Tisza a desfiinţat şi Matica Slovacă 47.
Drept urmare Partidul Naţional Slovac (ca dealtfel şi alte partide naţio
nale ale altor naţiuni din Ungaria) aplică o politică de pasivitate ' boicotînd alegerile din 1887 şi 1 892.

2

„G�zeta �e. Transilvania" din

"6

B. Griinwald,

" Juhw� Mesaros, op. cit., p. 47.
45 Dejiny Sloven ska, p. 145-14 6.
47

31

ian./12 febr. 1882.

A. Felvidek (Ungaria
De1my Slovenska, p. 149 ; „Tribuna"
· ·

Superioară) Bratislava 1878 p 29
din 21 febr./4 mart. 1896.
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In această perioadă se intensifică colaborarea directă dintre mişc3.rile
-de emancipare naţională română, cehă şi slovacă. Aşa de pildă în octom
brie 1 89 1 o delegaţie formată din 30 de români din Transilvania, în frunte
·CU Aurel Mureşianu, efectuează o vizită la Praga, cu care ocazie au loc
numeroase manifestări de prietenie româno-cehă. Vizita a dat prilejul
atît reprezentanţilor cehi cit şi români să sublinieze în cuvîntările rostite
„comunitatea de interese îritre români şi cehi a căror luptă urmăreşte
aceleaşi scopuri" 48. La conferinţa Partidului Naţional Român ţinută la
.Sibiu în iulie 1 892 a participat şi o delegaţie slovacă în frunte cu
M. Stefanovic şi S. Daxner. Cu această ocazie s-au pus bazele alianţei
-dintre români şi slovaci; din Austro-Ungaria, la care în ianuarie 1 893 se
vor alătura şi sîrbii. In maţ 1 894, la procesul memorandiştilor români
.şi-au anunţat participarea atît oameni politici cît şi avocaţi slovaci pentru
a se solidariza cu cauza dreaptă a românilor. Alianţa româno-slovacă este
reconfirmată la congresul naţiunilor nemaghiare care a avut lt"Jc la Buda
·pesta _în august 1 895. Congresul a proclamat unitatea de acţiune şi 'Cola
borarea românilor, sîrbilor şi slovacilor în lupta pentru drepturi egale 49.
ln. acelaşi an la Bucureşti, unde se retrăseseră mulţi fruntaşi ai românilor
-din Transilvania persecutaţi de autorităţile ungare, soseşte o delegaţie
slovacă formată din S. Daxner. P. Mudron şi M . Stefanovic 50 . Tot în
această perioad/J. se pun bazele Casei cehoslovace. Presa românească, în
deosel;>i cea din Transilvania, subliniază în această perioadă tot mai preg
nant importanţa problemei cehe în cadrul Austriei menţionînd că pînă
ce „aceasta nu va fi rezolvată, viaţa constituţională parlamentară nu va
prinde rădăcini" 51• Totodată a fost scoasă în evidenţă lupta deputaţilor
-cehi pe tărîmul parlamentar 52 şi anunţată hotărirea clubului deputaţilor
cehi de a nu participa la „acţiunile zgomotoase ale mileniului naţiei
singure alcătuitoare" 53. Impotriva acestor acţiuni au protestat de ase
menea românii, sîrbii şi slovacii. „Declarăm hotărît că sîrbi, slovaci şi
români existăm ca naţiuni vii, individuale, în faptă şi realitate deosebite,
înzestrate cu toate atributele naţionale, ca corpuri naţionale care nu nu
mai în decurs de o mie de ani, ci într-un timp mult mai îndelungat
ne-am conservat fiinţa noastră naţională, limba noastră, obiceiurile, mora
vurile, sentimentele şi conştiinţa noastră naţională şi avem voinţa clară
:şi hotărită de a exista tot aşa şi pe viitor" 54.
La sfirşitul secolului al XIX-iea, fără a renunţa la postulatele ei
fundamentale, mişcarea naţională cehă întreprinde o colaborare activă cu
Viena cerind în schimb respectarea egalităţii în domeniul folosirii limbii
între cehi şi germani. . Şoviniştii germani s-au opus, insistînd asupra
menţinerii priorităţii limbii germane în administraţie şi învăţămînt. Con
vorbirile care au continuat din timp în timp între guvernul viene:� ş i
<>amenii politici cehi, pe tema atragerii cehilor la o colaborare constantă,
'�Lucian Boia, Dve navstevy - Rumuni V Praze a Slovă.ci V Bukaresti,
(Două vizite - Români la Praga şi slovaci la Bucureşti, 1891-1895).
m „Slowansky Pfehled" , nr. 2/1969, p. 103.
"9 Lucian
Boia, Postoj Rumunu k Cechum a Slovakum ve sve tle Sedmih
radskeho tisk z konce 19. Stoleti (Atitudinea românilor faţă de cehi şi slovaci
în lumina presei transilvănene de la sfîrşitul secolului al X IX-iea), în „Slovansky
Pfehled" , nr. 4/1968, p. 309-311.
50 Lucian Boia, Dve navstevy, p. 104.
5 1 „Tribuna" din 16/28 febr. 1896.
52 Ibidem, din 28 febr./11 mart. ; 6/18 apr. 1896.
s.1 Ibidem, din 7/19 apr. 1896.
r� Ibidem, din 19 apr.11 mai 1896.
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e în favoarea limbii cehe
nu au dus la rezultate prea importante. Cedăril
her?r�nung) e�unţ�t :
(Sprac
le
au fost minime, fapt ilustrat şi de decrete
ul
Kazim
polonez
�r . Ba?:m. P m�
in aprilie 1897 de cabinetul condus _?e
JUStlji� numai
s
şi
at
d
l
aparatu
�
�n
�
în aprilie 1897 limba c :h.ă s.e folose �
�otar�to � re .O•
tea
re
c
maJonta
n
!
ie
� _
în acele părţi ale Cehiei şi Morav. �
e mixta sau
populaţi
cu
parţile
m
constituiau cehii, dar nu era permisa
.
�
cu populaţie numai germană" 5
.
.
Decretele lui Badeni au introdus pentru toţi funcţ10nar11 dm Cehia
şi Moravia obligativitate � cunoaşter�i ambelor 1�1:1-�i şi drept�ul cehilor �e
a se folosi de limba lor m raporturile cu autontaţile de pe mtregul teri
toriu al Cehiei şi Moraviei. Aceste decrete au provocat o adevărată fur
tună nemaiîntîlnită în istoria Parlamentului austriac şi dE:monstraţiii
tumultuoase pangermaniste organizate de toate partidele germane, în
frunte cu gruparea de extremă dreaptă a lui Georg Schonerer şi Partidul'.
Social Creştin al lui Lueger 56. Guvernul Badeni este nevoit să demisio
neze cu atît mai mult cu cît şi prinţul moştenitor Franz Ferdinand şi.
împăratul au cedat în faţa pretenţiilor partidelor burgheze germane.
Urmaşul lui Badeni, Paul Gautsch von Frankenthurn, a abrogat în octom
brie 1899 decretele cu privire la folosirea limbii, acordînd dE:plina satis
facţie partidelor burgheze germane . La aceasta populaţia cehă a raspuns.
cu un val de demonstraţii pe care autorităţile au încercat să�l stăvilească
cu ajutorul stării excepţionale 57.
Împotriva decretelor lui Badeni s-a pronunţat şi social-·democrnţia
austri.acă. Aceasta a provocat nemulţumirea social-democraţiei cehe care·
se pronunţă pentru federalizarea partidului şi crearea de secţiuni na
ţionale . Partidul Social-Democrat Cehoslovac s-a constituit la congresul
de la Brenove lingă Praga, din aprilie 1 878 58• Programul adoptat atunci,
inclusiv în problema naţională, se inspira din programul social-democra
ţiei austriece. Social-democraţia cehă rămînea însă să acţioneze în cadru1t
Partidului Social-Democrat din Austria pe principiul naţional şi teri
torial. La congresul social-democraţiei pe întreaga Austrie care s-a ţinut
la Praga în aprilie 1 896 a fost proclamată federalizarea partidului. A
fost recunoscută autonomia social-democraţiei cehe, proclamată de către
aceasta la congresul său din 1 893 de la Budejovice 59. La Congresul de
la Brno al social-democraţiei din Austria (1 899) a fost luată în dezba
tere problema naţională. S-a acceptat atunci principiul autonomiei „cul
tural-naţionale" pentru toate popoarele din cadrul statului, enunţindu-se
totodată dezideratul federalizării Austriei. Programul de la Brno erao
insuficient pentru asigurarea drepturilor naţionale ale popoarelor din
Austro-Ungaria 60. El accepta chiar existenţa dualismului,· cu toate că
acesta era cea mai pregnantă contrazicere a drepturilor naţionaJe ale·
„

.

.

'-----

Destrămarea monarhiei austro-ungare, p. 19 ; H. Batowski, op. cit., p. 5 7
G. Hugelmann, Das Nationalitătenrecht des alten ă sterreichs, Wien,.
Le1pz1g, 1934 , p . 177-195 ; E. Zollner, Geschichte ăsterreichs.. ed. a 2-a, Viena,.
1 961, p. 427-430.
57 I. Kolejka, „MoravskiJ pakt" z roku 1905 („Pactul morav" din anul 1905),
m „CeskoslovenskY casopis historicky" , nr. IV/1956, p . 590 şi urm.
58 Dejiny
Komunisticke Strany Ceskoslovenska (Istoria Partidului Comunist
Cehoslovac), Praga, 1961, p. 46.
59 I bidem,
p. 58.
60 J. Ki'izek, L'importance de la question nationale en Autriche-Hongrie,..
în „Contribution a l'histoire contemporaine des peuples de ! ' Europe centra l e" ,.
Praha, 1 960, p. 35-36.
.
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diferitelor popoare. Social-democraţiile cehă şi slovacă (aceasta din urmă
se constituie în 1905 în Partidul Social-Democrat Slovac) nu vor depăşi
în problema naţională aceste limite.
La începutul secolului al XX-lea liderii mişcării naţionale cehe iş1
mută punctul de greutate asupra luptei pentru votul universal, platformă
pe care s-au întîlnit cu social-democraţia cehă şi austriacă. Datorită aces
tei lupte, dar mai cu seamă datorită puternicelor manifestări ale clasei
muncitoare cehe şi austriece care au avut loc în aceşti ani, în ianuarie
1 907 a fost promulgată în Cisleitania, noua lege electorală. ln virtutea
ei, în mai acelaşi an, au loc alegeri pentrµ Consiliul Imperial încheiate
cu un mare succes al social-democraţiei. Numărul deputaţilor ei a crescut.
de la 1 1 la 87 din care 24 erau cehi. Din totalul mandatelor, 108 au re
venit deputaţilor cehi 61.
lntrucît noua lege electorală nu s-a aplicat şi în teritoriile Translei
taniei, procesul de deznaţionalizare adîncind.u-se în urma aplicării în
1 907 a legilor şcolare ale lui Apponyi, oamenii politici ai popoarelor opri
mate organizaţi în Clubul deputaţilor naţionalităţilor din Camera depu
taţilor de la Budapesta s-au pronunţat înainte de toate pentru introdu
cerea votului universal egal şi secret căruia i s-a opus vehement aristo
craţia financiară şi marea b11rghezie. Dealtfel, în 1 9 10, reacţiunea s-a
adîncit. Reprezentanţii popoarelor asuprite (ca de pildă croatul J. Frank�
deputaţii slovaci Milan Hodfa şi G. Stodola, publicişti şi oameni politici
români ca A. C. Popovici, AL Vaida, T. Mihaly) luaseră de asemenea
contact cu prinţul moştenitor Franz Ferdinand care, ca urmare a con
flictelor cu aristocraţii unguri, era dispus să introducă votul universal.
Planurile lui s-au sfîrşit odată cu atentatul de la Sarajevo. Dealtfel�
aceste planuri nu ar fi putut să salveze în nici un caz anacronica mo
narhie austro-ungară 62 cu atît mai mult cu cit ele reprezentau interesele
aristocraţiei şi oligarhiei financiare austriece care preconiza expansiunea
spre sud-est însoţită de un război antisîrb şi chiar antiitalian 63.
La sfîrşitul primului deceniu al secolului al XX-lea 64 se manifestă
o nouă formă a mişcării panslaviste numită neosla vism, care a
cuprins o însemnată parte a politicienilor burghezi din rîndul popoarelor
slave aflate în cadrul monarhiei austro-ungare. Mişcarea 65 a pornit din
&l Din acestea, 24 au revenit alianţei tinerilor şi bătrînilor cehi, 9 demo
craţiei cehe a dreptului statal (cartelul electoral al Partidului Naţional-Sodal.
Radical Progresist şi radicalilor de drept statal) 28 agrarienilor, 1 7 catolicilor,
2 membrilor partidelor progresiste cehe, 24 social-democraţilor şi 2 deputaţi fără
partid.
62 H . Batowski, op. cit., p. 70.
m Destrămarea
monarhiei austro-ungare, p. 1 06.
&\ Vezi E. Benes, Problemy slovanske politiky (Probleme ale politicii slave).
în „Slowansky Pfehled" . 1926, p. 1 şi urm. ; J. B. Smeral. Obrazovanie Cehlosovat koi Republiki v 1918 godu, Moskva, 1967, p. 30.
.
_
65 In
ajunul primului război mondial teritoriile cehe concentrau 60-78U/w
din întreaga producţie industrială a monarhiei. De aici proveneau 87% din ex
tracţia de lignit şi 84% din cea de huilă, 540/o din producţia de fontă, 75-800/o din
prod.usele textile, mai mult de 900/o din producţia de zahăr. Capitalul ceh, deşi
s-a dezvoltat mai tîrziu, începe să joace la începutul secolulm al XX-lea, un rdl
tot mai însemnat în viaţa financiară a Austriei. Agricultura cunoaşte şi ea o·
dezvoltare intensă, recolta de cereale fiind în anii premergători războiului o
dată şi jumătate mai mare decît media pe întreaga \ară. Deşi în sistemul agrar
-din Cehia marile latifundii ocupau un loc însemnat, ca urmare a introducerii
me�odelor d � exploatare moderne (în Cehia 70,040/o, în Moravia 530/o şi în Si
lez1� 75% dm aceste gospodării erau înzestrate cu maşini şi unelte agricaJe per
fecţionate), formele de exploatare precapitaliste erau relativ reduse. A. Rasim,
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Rusia dar s-a dezvoltat în Cehia . Burghezia cehă nu s-a pronunţat nici
acum împotriva existenţei m�narhie� h�bs�ur�ice . Au fost hotăritoare
avantajele economice pe ��re md�st: ia � 1 anc1le cehe le �rage �u de p �
urma existenţei monarh1e1, a care1 piaţa o foloseau dm plm. „Noi
industriaşii - arăta de pildă în primăvara anului 1 9 1 1 preşedintele uniu
nii industriaşilor din Praga - trebuie înainte de toate să dorim consoli
darea ca mare putere a imperiului nostru deoarece luptele actuale în
domeniul economic le vom putea cîştiga numai atunci cînd ne va apăra
un stat puternic care să trezească teama . Nu putem decît să regretăm
că Austria a hotărît atît de tîrziu să-şi întărească forţele sale armate" 66.
Au fost însă numeroşi oameni politici nelegaţi de marea finanţă
sau de industria grea care nu credeau încă în posibilitatea obţinerii inde
pendenţei de către cehi, considerînd că un popor mic nu ar putea să se
menţină în vecinătatea marilor puteri. Conducătorii de mai tirziu ai
acţiunii antiaustriece, T . G. Masaryk, E. Benes şi K. Kramaf. s-au pro
nunţat în acest spirit pînă în anul 1 914, limitîndu-se la postulatul fede
ralizării monarhiei habsburgice şi a unei egalităţi reale a naţiunilor. In
dizertaţia prezentată la Universitatea din Dijon în 1 908, sub t itlu]
Problema austriacă şi chestiunea cehă, E. Benes arăta în final : · „Deseori
s-a vorbit de destrămarea Austriei. Nu cred în aceasta. Legăturile istorice
şi economice care unesc reciproc popoarele Austriei sînt prea puternice
pentru a putea să se ajungă la această destrămare" 67 . Trei ani mai
tîrziu, în 1 9 1 1 , K. Kramar, fruntaş al Partidului Tinerii Cehi, spunea la
rîndul său : „Chiar şi cel mai radical program, programul celor m ai ra
dicali adepţi ai dreptului statal 68, care nu vor să recunoască nici un fe)
de concesie în problema suveranităţii statului cehoslovac, nu concepe
statul ceh în afara Austriei. La un stat ceh de sine stătător situat în
centrul Europei, în ca]ea expansiunii politice şi economice a germanilor,
pot să-şi permită a gîndi în Cehia numai adolescenţii politici mai mult
decît lipsiţi de maturitate. Aşezarea geografică şi situaţia economică au
predestinat ca regatul ceh să devină piatra de temelie a unui stat mare,
propriu sau străin" 69• Pronunţîndu-se în acelaşi sens, T. G. Masaryk a
dezvoltat concomitent în lucrările sale teoria luptei parlamentare, a de
mocratismului progresist pe care l-a opus „radicalismului revoluţionar" .
„Toţi gînditorii politici a i vremurilor noastre - scria e l î n cartea publi
cată în 1 9 1 3 sub titlul Rusia şi Europa - au înţeles legătura reciprocă
dintre revoluţie şi reacţiune şi din această cauză scopul democraţilor
autentici şi Q_oliticienilor care gîndesc ştiinţific trebuie să fie de ase
menea infrîngerea Tadicalismului" . Precizind că „radicalismul se intimplă
să fie deseo�i neprogresist" autorul adăuga că „odată ce a fost deja

�

w

Financni a hospod<i.rk<i. politika Ceskoslovenska d" konce r 1921 (Politica econo
mică şi financiară cehoslovacă pînă la sfirşitul anului 1921) ; J. B. Smeral, on.
cit., p. 16 ; � . Otăhal, Zapas o pozemkovou reformu V C.S.R. (Lupta pentru re
·
forma agrara m R.S.C.), Praga, 1963, p. 1 7-32 ; Destrămarea monarhiei austro
ungare, p. 38.
� K. Hermann, K vyvoji ceskeho kapitalu (Despre dezvoltarea capitalului
ceh ) , m „Otazky vyvoje kapitalismu v ceskych zemich a v Rakousku-Uhorsku do
roku 1918 (Probleme ale dezvoltării capitalismului în teritoriile cehe şi în Austro
Ungaria pînă în anul 1918).
ti7 E. Benes, Le probleme autrichien et la question tchi!que, Paris, 1908, p. 307.
68 Este vorba
de adepţii unei largi autonomii a teritoriilor cehe în gra
niţele istorice ale regatului ceh.
M. Panlova, Dejiny Mafie. Odboj cechu a jihoslovanu za sv etove
69 Cf.
valky, 1914-1918 (Istoria Mafiei. Rezistenţa cehilor si iugoslavilor în timpul războiului mondial, 1914-19 18), Praga, 1937, p. 49.
•

·
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dobîndit constituţionalismul şi chiar parlamentarismul, constituţia pre
zintă atîtea posibilităţi pentru o activitate politică intensă, incit revoluţia
devine de prisos şi deseori neeficientă" iO.
Pentru o altă cale de rezolvare a problemei cehe s-a pronunţat
un grup nu prea mare de intelectuali din aşa-numitele partide progre
siste ale dreptului statal {despre care aminteşte Kramar) care se situau
pe o platformă radicală şi cărora nu le erau străine ideile republicane.
Reprezentantul lor, L. Borsky, a scris în perioada 1 909-1 9 1 4 o serie
de articole în care susţinea că cucerirea independenţei Cehiei în cadrul
Austro-Ungariei nu este posibilă şi a propagat ideea revoluţiei naţionale .
.Realizarea planurilor sale a legat-o de războiul care se apropia şi care
după el putea duce la schimbarea radicală a hărţii Europei şi la crearea
sub egida Angliei a unui sistem de mici state tampon situate intre
Germania şi Rusia. Aceste planuri ale progresiştilor nu au avut ecou nici
în ţară şi nici peste graniţă.
Acţiunile antisîrbe ale Vienei şi Budapestei din anii 1 9 1 2- 1 9 1 3 au
avut influenţă asupra multor oameni politici cehi. K. Kramâr, care pînă
în această perioadă a crezut cu îndărătnicie în posibilitatea refacerii
Austro-Ungariei în spiritul adevăratei egalităţi în drepturi a popoarelor,
a început să-şi schimbe părerile în primăvara anului 1 914, văzînd şi altă
posibilitate pentru politica cehă faţă de monarhia habsburgică : de a
miza exclusiv pe Rusia şi pe destrămarea monarhiei. Aşa a apărut în
mai acelaşi an proiectul „Imperiul slav" condus de Rusia 7 1 • Acest proiect
care prevedea destrămarea Austro-Ungariei în unităţi etnografice auto
nome sub patronatul Rusiei a fost înaintat cancelariei ţariste, care însă
nu i-a acordat în această perioadă o atenţie d�sebită.
In ajunul primului război mondial, liderii diferitelor partide cehe
şi slovace, în ciuda tuturor nedreptăţilor şi decepţiilor suferite din partea
monarhiei austro-ungare, continuau să nutrească speranţa că înfăptuirea
unor reforme radicale de către cercurile conducătoare de la Viena şi
Budapesta puteau asigura dezvoltarea liberă a tuturor naţiunilor dominate
de coroana habsburgilor. De aceea partidele politice cehe şi slovace îşi
propuneau ca obiectiv prioritar al politicii interne inlăturarea hegemoniei
elementelor germane şi ungare, iar pe planul politicii externe urmăreau
să scoată Austro-Ungaria de sub influenţa Imperiului german , reclamind
totodată stabilirea unor relaţii ample de colaborare cu ţările slave, în
special cu Rusia şi Serbia. „La această dată, remarcă Kamil Krofta,
deplina independenţă nu putea să le apară nici posibilă nici realizabilă,
fără o transformare radicală a stărilor de lucruri din Europa, pe care
nimic nu permitea să fie întrezărită în mod cert " 72 .
Perioada primului război mondial a constituit un moment impor
tant în istoria luptei pentru libertate şi unitate a popoarelor ceh- şi
slovac. Inăsprirea asupririi naţionale a intensificat lupta de eliberare,
imprimîndu-i un caracter revoluţionar burghezo-democratic : se urmărea
autodeterminarea cehilor şi slovacilor, separarea lor de monarhie şi
unirea lor într-un stat naţional unitar şi independent. Ultimatumul adre
sat Serbiei de către Austria la 23 iulie 1 9 1 4 urmat de declaraţia de
război a constituit un factor cu ample rezonanţe în lupta pentru afirma70 T. G. Masaryk,

Rusko a Europa, ed . a II-a, Praga, 1931, p. 669.
7 1 M. Panlova, op. cit., p. 55 şi 635 (textul proiectului).
72 K. Krofta, Histoire de
la Tchecoslovaqu.ie, Maestricht, Paris, Bruxelles.
'
1934, p. 135.
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rea liberă şi independentă a cehil� r şi slovacil? r. �blig� ţia de a merge
_
slave, Serbia şi Rusia, de care erau
în război împotriva a două naţmm
legate prin afinităţi de limbă şi cultu:ă, şi împotr�_:ra F��nţei, �en� ru car�
.
nutreau 0 sinceră simpatie, a determinat pe hdern politici cehi şi slovaci
să ia atitudine împotriva Puterilor Centrale. Observînd atent evoluţia
evenimentelor, ei au înţeles că o victorie a Germaniei şi Austro-Ungariei
echivala cu realizarea visurilor pangermaniste şi cu spulberarea idea
lurilor de independenţă şi unitate naţională. Pe fondul unei atare pers
pective, din momentul declanşării ostilităţilor, în rîndul �elor două na
.
.
ţiuni surori - cehă şi slov�că - s-a creat o stare �e spirit . an � habsb�r:
.
,gică care, pe durata războmlm, se v:i t�ansforma mtr-o �ht1:1ame ostil�
făţişă culminînd cu declanşarea acţmmlor armate pe diferite fronturi
si cu demonstraţii şi greve generale în interior. Insoţite de o intensă
�ctivitate diplomatică pe lîngă guvernele Puterilor Aliate şi Asociate,
luptele din interior şi din exterior vor avea drept rezultat la sfîrşitul
războiului, realizarea idealului secular de făurire a statului cehoslovac,
independent şi suveran.
In primele luni de război, datorită stării excepţionale instituită în
ţară opoziţia popoarelor ceh şi slovac a căpătat caracter ostil mai ales
în rîndurile armatei şi ale emigraţiei. Abia începuse mobilizarea şi rezer
viştii au ţinut să manifeste deschis starea de spirit a poporului cehoslovac,
<0rganizînd manifestaţii de masă şi j urînd să nu lupte împotriva fraţilor
lor sîrbi, polonezi şi ruşi, ci să treacă fie de partea lor, fie să întoarcă
armele împotriva germanilor şi ungurilor. Pe străzile Pragăi, au fost
intonate cîntece naţionale şi arborat în public drapelul cu alb şi albastru
ceea ce constituia o crimă de înaltă trădare.
Sutele de mii de cehi şi slovaci aflaţi în armatele imperiului nu
puteau să meargă în război nici cu entuziasm, nici cu dorinţa de a asigura
victoria asupritorilor lor. Indată ce părăseau Praga, arată Thomas Ma
:saryk, soldaţii noştri cehi manifestau sentimente antiaustriece. Ştirile
primite de pe front anunţau . dese cazuri de nesupunere şi chiar rebe
liuni 73. Din primele zile ale războiului soldaţii proveniţi din rîndul naţiu
nilor slave care alcătuiau 44 la sută din efectivul total al armatei impe
riale austro-ungare au refuzat să intre în luptă împotriva ruşilor şi
:sîrbilor 74 • Măsurile represive ale autorităţilor de la Viena şi Budapesta pedepse corporale, condamnări, execuţii - au stimulat şi mai mult atitu1dinea de nesupunere, sabotarea sistematică a mobilizării, fapt ce a
contribuit la dezorganizarea şi demoralizarea armatei austro-ungare. Ast
fel, în septembrie 1 914, regimentul 8 ceh de infanterie, trimis pe frontul
rus, nu s-a îmbarcat decît împins de baionetele Regimentului 75 german.
Pe cîmpurile de luptă cehoslovacii, respectîndu-şi j urămîntul, au trecut
în masă de partea ruşilor sau sîrbilor ; în tranşee au fraternizat cu
inamicii Puterilor Centrale, divulgîndu-le secretele acţiunilor militare
proiectate. Regimentul 1 1 ceh din Pisek a preferat să fie masacrat de
:artileria ungară decît să lupte împotriv& sîrbilor, în timp ce Regimen
tul 102 din oraşul Benesov a provocat la finele lunii noiembrie 1 9 14, prin
.
-capitularea sa, dezastrul de la Kolumbara şi dezarmarea armatei austro-

;

i3 T. G. Masaryk, La resurrection d'un etat. Souvenirs et reflexions, 191:1 -1918,
Paris, Pion, 1 93 0, p. 4.

'it. Fr. Kavka, La Tch ecoslovaquie. Histoire lointaine et recente, Orsis. Prague,
_
1960, p. 1 12 ; vezi. ş1. Destramarea
monarhiei austro-ungare, 1900-1918, p. 148.
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ungare din sud 75. Acte ostile de nesupunere au avut loc şi în cadrul Re„
gimentelor 35 din Plzen, 8 din Praga, 13 şi 72 din Bratislava, care au
fost decimate de trupele austriece şi ungureşti din cauză că au refuzat
să lupte împotriva fraţilor lor slavi. Pînă şi regimentul 28 infanterie din
Praga, renumit pentru credinţa faţă de monarhie, a trecut Jn întregime
de partea ruşilor (aproape 2 OOO de oameni) din care o mare parte a
început să lupte contra armatelor austro-ungare 76•
Acţiunile de nesupunere şi sabotaj ale soldaţilor şi ofiţerilor cehi
şi slovaci au sporit în intensitate pe măsura accentuării procesului de
descompunere a armatei austro-ungare ca urmare a înfrîngerilor suferite
pe front. Numai sprijinul din partea Germaniei a salvat armatele austro
ungare de la o degringoladă totală încă din primii ani ai războiului.
�,Puterea Germaniei, arată istoricul american Victor Mamatey, care stră
juia în spatele neputinciosului guvern austriac a împiedicat izbucnirea
revoluţiei naţionalităţilor asuprite pînă în ultimele zile ale războiului" 77•
In scopul opririi procesului de descompunere a armatei austro-ungare,
în mai 1915,_ Comandamentul german a preluat conducerea generală a
armatelor Puterilor Centrale, a renunţat la recrutarea pe criterii regio
nale şi a trecut la formarea de unităţi mixte. Dar în pofida şi a acestor
măsuri, acţiunile de părăsire a unităţilor şi dezertărilor în masă au con„
tinuat. Guvernul austro-ungar avea să acuze pe cehi şi slovaci, din
rlndurile cărora la sfîrşitul anului 1916 se aflau în Rusia şi Serbia un
mare număr de prizonieri, că prin dezorganizarea frontului au favorizat
intrarea armatelor române în Transilvania, precum şi atacul italian la
Gorizia, iar la 18 septembrie 1917 erau făcuţi responsabili pentru pă
trunderea inamicului în liniile austriece. In primăvara şi vara anului
1918 mai ales în urma puternicei răscoale a marinarilor din flota de
război austro-ungară de la Cattaro (Kotor), în fruntea căreia s-a aflat
şi social-democratul ceh Franti.Sek Raă 78, procesul de descompunere a
armatei austro-ungare a cunoscut un ritm accelerat, dezertările atingînd
impresionanta cifră de 250 OOO de soldaţi, din care o mare parte o
formau cehii şi slovacii. Mulţi dintre . aceştia s-au refugiat în munţi şi
păduri constituindu-se în detaşamente înarmate, care au luptat împotriva
armatelor guvernamentale 79, Numai în regiunea Moravia (Zlin-Nismovic)
acţionau sub denumirea de „cadre verzi" circa 1 0 OOO de oameni în majo
ritate bine înarmaţi 80• Trecerea soldaţilor cehi şi slovaci de partea ina
micului era urmarea procesului de înţelegere a faptului că lupta lor
alături de germani, austrieci şi unguri îndepărta realizarea idealurilor
naţionale şi sociale. Pe cîmpurile de luptă din Occident şi Orient, unde
au luptat în cadrul armatelor Antantei împotriva opresorilor popoarelor
75 E.

Bene§, Detruisez l'Autriche-Hongrie ! Le martyre des Tchecoslovaques

o travers l'histoi.Te, Paris, Delgrave, 1916, p. 47.

78 C. N�ţu, Condiţiile internaţionale in care se desfăşoară mişcarea pentru
unirea Transilvaniei cu Romdnia, în Desăvirşirea unificării statului naţional ro
mân. Unirea Transilvaniei cu vechea Românie, Edit. Academiei Bucureşti 1968
I
'
I
p. 215.
77 V. S. Mamatey, The United States and East Central Europe, 1914-1918.
A Study in Wilsonian Diplomacy and Propaganda, Princeton, New Jersey,
•

1957, p. 21.
711 C. Nuţu, op. cit., p. 217.
19 Vsemirnaia istoriia, voi. 8, Moscova, 1961, p, 152.
so F. G. Plaschke, Cattaro-Prag, Graz-Koln. 1963, p. 2 0 6, cf. Destrămarea
monarhiei austro-ungare, 1900-1918, p. 148 ; vezi şi Unirea Transi lvaniei cu
România, 1 decembrie 1918, ediţia a II-a, Bucureşti, 1972, p. 508.
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spirit
lor, soldaţii cehi şi slovaci au dat totdeauna dovadă de vitejie şi
de sacrificiu.
In timp ce soldaţii cehi şi slovaci sabotau mobilizarea şi semănau
dezordine în armata imperială austro-ungară. populaţia civilă a orga
nizat rezistenţa pasivă pe plan economic, s-a abţinut de a face declaraţii
de loialitate faţă de împărat, de glorificare a acestuia cu ocazia aniver
sărilor s-a eschivat de la subscrierea de împrumut uri. Agricultori i ascun
deau ;ecoltele şi refuzau să pună la dispoziţia guvernului rezerve de
hrană contribuind astfel la ascuţirea crizei financiare şi economice a
monarhiei. ln presa cehă şi slovacă apăreau tot mai des articole m care
se lua poziţie faţă de politica economică şi militară a cercurilor condu
cătoare de la Budapesta. „Astăzi nu există nici o fracţiune a naţiunii
care să fie alături de Austria" , declara Edvard Benes în cadrul unei
conferinţe ţinute la Sorbona, la 28 februarie 1 9 1 6 8 1 . Pe plan politic,
încă din noiembrie 1914, s-a desemnat o opoziţie faţă de politica guver
nului de la Viena în rîndurile celor 108 ·deputaţi cehi care s-au consti
tuit în clubul parlamentar unic. Aflată sub influenţa dr . Karel Kramar,
o parte a burgheziei cehe s-a orientat spre Rusia ţaristă sperînd că dezi
deratele naţionale ale cehoslovacilor vor fi realizate cu ;:ijutorul acestei
puteri. „Opinia noastră publică, remarca T. Masaryk, era rusofilă fără
rezervă, ea aşteptînd ca noi să fim eliberaţi de către ruşi şi de către
cazacii lor" s2. De aici numărul mare de soldaţi cehi şi slovaci care au
refuzat să lupte sau au trecut de partea armatelor ruseşti. O altă parte
a burgheziei, conştientă de slăbiciunea militară a Rusiei, s-a orientat spre
puterile occidentale : Anglia, Franţa, Italia. Statele Unite, încercinc! să
cîştige guvernele lor la cauza cehoslovacă 83. In acelaşi timp, în urma
iniţiativelor lui Masaryk şi a străduinţelor lui Benes şi Stefănik, repre
zentanţi ai partidelor burgheze - Partidul Realist al lui Masaryk, Parti
dul Progresist al lui Samal, Partidul Radical,' Partidul Socialist-Naţional,
Partidul Agrarian, precum şi o parte a Partidului Social-Democrat con
dusă de F. Soukup - au pus bazele rezistenţei interne grupată la început
în jurul unei organizaţii conspirative cu sediul la Praga, denumită
„Maffia" . Activitatea acestei organizaţii, a cărei primă reuniune secretă
a avut loc la începutul lunii martie 1 9 1 5, s-a concentrat cu precădere
asupra găsirii mijloacelor adecvate pentru a asigura colaborarea dintre
mişcarea de eliberare din emigraţie şi mişcarea de eliberare din interior.
„Legătura dintre Praga şi exterior nu trebuie în nici un caz să fie în
treruptă" , arăta Masaryk într-o convorbire avută cu Benes la scurt timp
după părăsirea Cehoslovaciei M. Prin intermediul acestei organizaţii,
emigraţia politică cehoslovacă a fost ţinută la curent cu politica internă
a guvernelor de la Viena şi Budapesta, au fost transmise aliaţilor o serie
de date despre planurile militare austro-ungare, s-a facilitat ieşirea din
ţară a unui mare număr de patrioţi cehi şi slovaci care s-au alăturat
luptei naţionale din emigraţie. ln cazul in care ofensiva armatelor ruseşti
ar fi ajuns pînă în regiunile cehe, „Maffia" urma să organizeze legiuni
81

A ceastă conferinţă a fost publicată în broşură în 1916 sub titlul Dc
tru�sez l'Autriche-Hongrie ! ; vezi Eduard Benes, Souvenirs de guerre et de revo
lutwn, 1914-1918, vol. I, Paris, Ernest Leroux, 1928, p 12 1-122.
P-2 T. Masaryk, op . cit., p. 15.
53 Fr. Kavka, op. cit., p. 112.
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Amănunte despre formarea şi activitatea „Maffiei", vezi E. Benes, Sau-
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de sokoli, care să coopereze cu acestea în acţiunea de eliberare . naţio
nală. I.a sfîrşitul anului 1 9 14 Masaryk atrăgea atenţia rezistenţei din _in
terior „să studieze minuţios chestiunea sosirii posibile a ruşilor şi acţiu
nea ce trebuia întreprinsă de poporul nostru" s::>. în ce.e a ce priveşte pozi
ţia clasei muncitoare, de menţionat că, prin demonstraţii, greve şi altEi
forme ale luptei de masă ea s-a situat în fruntea mişcării de eliberare
naţională în ciuda faptului că liderii Partidului Social-Democrat au con
tinuat să fie prizonierii ideilor austro-marxismului. Conducători i social
democraţiei au profitat prea puţin de puternica şi profunda rezistenţă
care se manifesta împotriva autorităţilor şi a războiului, începind din
1 9 1 6, ca urmare a lipsei de alimente şi a altor suferinţe provocate de.
război 86. ln cursul acestui an regiunile industriale Plzen, Ostrava, Vitko
vice, Prostejov şi altele au fost teatrul unor puternice manifestaţii munci
toreşti reprimate cu brutalitate de către autorităţi (23 morţi la Proste
jov) 87.
ln fata manifestărilor de ostilitate ale pop11laţiei cehe şi slovace,
cercurile g uvernante de la Viena şi Budapesta n-au întîrziat cu măsurile
represive. Drepturile civile şi imunitatea parlamentară a deputaţilor au
fost suspendate. La 22 mai 1 9 1 5 au fost arestaţi K . Kramaf, deputat şi
şef al Partidului Liberal, şi dr. Scheiner, preşedintele Federaţiei sportive
a Sokolilor, iar la 28 iunie deputaţii A. Rasin, F. Soukup, V. Klofa.c şi
alţi deputaţi radicali, pentru activitatea lor antiaustriacă ss. Partidele
cărora le aparţineau aceşti lideri - Partidul Socialist-Naţional, Partidu]
Radical şi Partidul Progresist - au fost dizolvate, iar publicaţiile lor
suprimate. A fost eliminat din învăţămint tot ceea ce se referea la tra
diţia naţională cehă ; limba germană a fost impusă ca limbă oficială
chiar în regiunile locuite de cehi. La sfîrşitul anului 1 9 1 5 trei pătrimi
din numărul publicaţiilor cehe şi jumătate din al celor slovace fuseseră
suprimate. In toate părţile monarhiei au fost înscenate procese menite
să lovească în rezistenţa pasivă a populaţiei şi să înăbuşe orice formă de
manifestare a neloialităţii faţă d� poli_t ica oficială. Astfel de procese au
avut loc la Brno, Praga, Kyjev, Litomefice şi Viena. In urma procesului
din decembrie 1 9 1 5 intentat lui K. Kramâf şi conducerii ziarului „Na
rodny Listy" , au fost condamnaţi la moarte patru dintre fruntaşii mişcării
de eliberare din Cehoslovacia 89. Numărul celor condamnaţi la moarte în
primii doi ani de război depăşea cifra de 4 OOO de persoane din care peste
1 OOO erau din Cehia şi Slovacia 90.
Guvernarea dictatorială şi teroristă a avut drept urmare ruptura
totală a popoarelor ceh şi slovac de monarhie, rămînerea lor fermă în
opoziţie pasivă, aşteptînd momentul favorabil pentru a-şi revendica drep
turile naţionale şi a dispune liber de propriul lor destin. ln acelaşi timp,
acei patrioţi cehi şi slovaci care chiar de la începutul războiului au îm
brăţişat ideea formării unui stat cehoslovac independent, pe calea luptei
revoluţionare, şi-au dat seama că în condiţiile regimului de teroare din
interior, acest obiectiv nu putea fi realizat decît printr-o strînsă coope
rare cu Puterile Aliate şi Asociate, „M-am convins numaidecît, arată
85

Ibidem,
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Ibidem.
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p.

47
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p. 32.
Fr. Kavka, op. cit„ p. 112-113.

K. Krofta, op. cit„ p. 137 ; E. Benes, Detrruisez
; V. Mamatey, op. cit., p. 20.
89 Vezi E. Benes, Souvenirs de guerre, p. 78-R2.
90 E. Beneă, Detruisez l'Autriche-Hongrie !, p. 47.
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Masaryk în memoriile sale, � ă. o revolu e armată i� inte�ior �i c�iar
opoziţie radicală er�u impo�1b1le. �xammarea atenta .a s1tuaţ1e1. im
w
ş1 organizarea acolo a luptei noastre împo
punea plecarea în strămatate
triva Alllstriei" 91. La începutul lunii decembrie 1914, Thomas Masaryk
părăsea Oehoslovacia şi timp de pat:�u ani, împreună cu . a�ţi pa�rioţi c �hi
şi slovaci care l-au uri:iat, a d �sfaşu�a� o �m�l� activitate . i r;ipotrivai
oprimării naţionale, atît m cercurile Q.Ohtlce dm ţarlle Antantei şi S.U.A.1,
cit şi în rîndul coloniilor şi prizonierilor cehi şi slovaci aflaţi în aceste·
ţări. In contextul luptei COJ?-juga�e . a întregului POJ??r cehoslo�ac . pentrui
.
crearea statului naţional umtar şi mdependent, cehu şi. slovacu dm emi
graţie au constituit acea parte a mişcării naţionale care a militat deschis
pentru autodeterminare şi desfiinţarea imperiului. De aceea, odată sta
biliţi în capitalele statelor Antantei, emigranţii cehi şi slovaci au desfă
şurat o amplă propagandă prin conferinţe, publicarea de broşuri, demer
suri colective şi individuale cu caracter politic etc., prin care susţineau
necesitatea obiectivă a autodeterminării, contribuind la crearea unei
opinii antihabsburgice, atît în rîndul cercurilor guvernante, cit şi al opi
niei publice de masă din ţările occidentale. Tot în acest scop, emigraţia
cehoslovacă a pus bazele UIJ.Or organizaţii politice cu caracter naţional
şi cultural în Rusia, Franţa, Anglia, S.U.A. şi Italia, a stabilit o reţea de
legături cu guvernele aliate şi asociate, precum şi cu un mare număr de
personalităţi politice şi culturale, pentru susţinerea aspiraţiilor naţionale.
O atenţie s_pecială a fost acordată _pregătirilor pentru o participare activă
şi directă a cehilor §i slovacilor la înfrîngerea Puterilor Centrale, prin
organizarea de unităţi armate fie din voluntarii cehoslovaci, stabiliţi în
Occident înainte de izbucnirea războiului, fie din prizonieri cehi şi slovaci
aflaţi pe teritoriul Antantei. „Principala noastră sarcină în emigraţie,
arată T. Masaryk, a constat în atragerea simpatiei faţă de poporul nostru
şi faţă de programul său naţional, stabilirea de raporturi politice cu gu
vernele aliate, organizarea unităţii de acţiune a tuturor coloniilor noastre
şi mai ales crearea unei armate din. prizonierii originari din ţară" 92.
Războiul mondial a contribuit într-o largă măsură la întărirea uni
tăţii de acţiune a cehilor şi slovacilor fie pe cîmpurile de luptă şi în
lagăre, fie în emigraţie. Conştiinţa unităţii naţionale s-a manifestat preg
nant la acei patrioţi slovaci care, refuzînd să studieze în şcolile ungare
sau fiind excluşi din cauza convingerilor politice şi-au făcut studiile
in Boemia sau în ţări din afara Austro-Ungariei. Alături de Thomas
Masaryk şi Edvard Benes, reprezentanţi de frunte ai cehilor din emi
graţie lideri slovaci ca Milan Stefânik şi Stefan Osusky, şi-au adus o
contribuţie substanţială la realizarea dezideratelor naţionale, aşa cum în
interiorul monarhiei patrioţii slovaci au acţionat alături de patrioţii cehi.
Apropierea şi strînsa conlucrare în aceste momente decisive a celor
două naţiuni, observă istoricul K. Krofta, viitor ministTu de externe aJ
Cehoslovaciei, „s-a exprimat şi în întrebuinţarea constantă de acum îna
i�te a numelui comun -c•Cehoslovacia>>" 93, Emigraţia cehoslovacă şi-a
fixat centrul de activitate la Paris unde chiar din 1 9 1 5 s-a constituit
Comitet:i-1 de acţiune cehă, înlocuit în februarie 1 9 1 6 cu Consiliul naţio
.
nal al ţarilor cehe (Ceskoslovenskâ Nârodni Rada). Acest Consiliu, avind
M.
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T.G. Masaryk, op. cit„ p. 5.
I bidem, p . 37.
K. Krofta , op.
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p. 139 ; vezi şi J. Papousek, La lutte pour l'indepen
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ca preşedinte pe T. Masaryk ş� ca � ecretar gener�l pe E. Bene� �' a org�
nizat filiale în Rusia, Anglia, Itaha, Statele Unite ale Americn, Eiveţ1a
şi Olanda prin intermediul cărora s-a asigurat concentrarea şi co�duce
rea politică şi militară a întregii emigraţii cehoslovace, precum ş1 coo
perarea cu organizaţiile din emigraţie ale iugoslavilor, românilor şi polo
nezilor.
Afirmarea în scena politică a emigraţiei cehoslovace s-a făcut la
14 noiembrie 1915 printr-o declaraţie oficială publicată în Elveţia, Franţa,
Rusia şi S.U.A. în care se proclama hotărîrea întregii naţiuni de a-�i
cuceri, prin participarea sa la luptă, independenţa naţională şi politică 9a.
Această declaraţie, făcută în înţelegere cu oamenii politici rămaşi: în
ţară, formula pentru prima dată în mod public şi solemn necesitatea
eliberării politice a cehilor şi slovacilor prin crearea unui stat cehoslovac
pe deplin independent de Imperiul austro-ungar 96. Acest deziderat nu
putea fi realizat decît în urma dezmembrării monarhiei bicefale. Austro
Ungaria trebuie distrusă, declara Benes în conferinţa ţinută la Sorbona
la începutul anului 1916. Pe ruinele ei, remarca el în continuare, tre
buie constituit statul cehoslovac care să cuprindă Boemia, Moravia, Sile
zia şi Slovacia. Polonia autonomă cu care se va învecina la nord şi Rusia,
care va fi vecina sa la est de Carpaţi, vor forma cu statul cehoslovac
independent o barieră de netrecut în calea Germaniei. In sud Serbia
(sîrbii, croaţii şf sfovenii) va completa încercuirea Germaniei. Transilvania
va fi unită cu România, iar Ungaria nu va păstra decît teritoriile locuite
exclusiv de unguri. Guvernelor din ţările aliate Benes le adresa urmă
torul îndemn : „Distrugeţi Austro-Ungaria ! Luaţi habsburgilor posibili
tatea de a-şi continua rolul nefast ! " 97.
Realizarea acestui obiectiv apărea însă, la această dată, greu de
realizat date fiind simpatiile de care monarhia habsburgică se bucura
în chiar statele aliate ale Antantei : unele cercuri politice influente
erau tentate să considere Austro-Ungaria drept o victimă inocentă a
imperialismului german, justificînd menţinerea sa ca o necesitate a echi
librului european şi, prin urmare, sperau într-o desprindere a ei de
Germania, la un moment dat, acesteia din urmă dîndu-i-se astfel mai
uşor lovitura decisivă. In consecinţă, în primii ani ai războiului, guver"'T
nele din ţările Antantei au adoptat faţă de Comitetul naţional cehoslovac�
ca şi faţă de cel al iugoslavilor, o poziţie contradictorie : pe de o parte
ele erau tentate să încurajeze activtiatea acestora pentru a slăbi blocul
Putergor Centrale, iar pe de altă parte ezitau să accepte completa dez
mem1::irare a Austro-Ungariei. Clemenceau însuşi recunoaşte că în primii
ani de război programul aliaţilor nu era un program de eliberare 98. Pre
sate de necesitatea atragerii în război a Italiei şi României guvernele
antantiste au fost de acord cu desprinderea de monarhie a unor provin
cii periferice „care nu afectau serios nucleul de bază al imperiului :
Austria, Boemia şi Ungaria" 99• In discuţia din septembrie 1914 cu amba� Reprezentantul slovacilor în Consiliul naţional era M. R. Stefanik
' iar vice
preşedinte J. Diirich, deputat agrarian ceh care, încercînd să formeze în Rusia
cu ajutorul guvernului din această ţară o organizaţie separati stă sub conducerea
sa, a fost exclus din conducerea Consiliului naţional şi în cele din! urmă dezavuat
de cehii şi slovacii din Rusia (vezi E. Bene§, Souvenirs d� guerre, voi. I, p. 1 38-143).
95 E. Bene§, Souvenirs de guerre, voi. I, p. 113.
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Clemenceau, Grandeur and Misery of Victory, New York, 1930, p. 180.
V . Mamatey, op. cit., p. 38.
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sadorii Angliei şi Fran1ei, ministrul de externe Sazonov arăta că, potrivit
programului Antantei: „Au.stria tre�u.ia să constitui� _o �nonarhie ţ:i
partită compusă din imperml Austriei, regatul Boem1e1 şi regatul U n
gariei definite cu termenul ? e ' ? provinc �i ered�tare'� · I_n viitorul regat _ al
.
Boemie i erau incluse Slovacia şi Moravia 100 Constituirea unor state in
era de natură să ingri
austro-ungare
monarhiei
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0 atare
şi apusul Europei .
în aceste împrejurări, misiunea patrioţilor cehi şi slovaci apărea
extrem de dificilă mai ales în anul 1 9 1 7, cînd împăratul Carol a declan
şat o intensă · acţiune diplomatică secretă, în vederea încheierii unei
păci rapfde şi separate pentru salvarea imperiului său. Printre princi
palele tentative de pace amintim pe cea a prinţului Sixte de Bourbon
(februarie - iunie 1 9 1 7), a conţilor Armand şi Revertera (august 1 9 1 7),
cea a lui Lloyd George şi generalul Smuts cu contele Mensdorff-Poully
(decembrie 1 9 1 7), la care se adaugă şi tentativele publice ale lui Czernin
pentru a amorsa covorbiri de pace cu Rusia Sovietică, cele ale Interna
ţionalei socialiste şi, în sfîrşit, acţiunea papei Benoit al XV-lea din august
1 9 1 7 de a iniţia convorbiri de pace între beligeranţl 10 1. Toate aceste ten
tative au provocat o luptă internă neîntreruptă atît în ţările aliate cît
şi în rîndul grupurilor naţionale din emigraţie. Fără a se lăsa copleşiţi
de asemenea dificultăţi, cehii şi slovacii şi-au intensificat activitatea de
propagandă în capitalele ţărilor Antantei 1 02 şi la 4 februarie 1 9 1 6, în
urma unor repetate contacte politice cu personalităţi influente din Franţa,
a avut loc întrevederea dintre premierul francez, A. Briand, şi şeful
emigraţiei cehoslovace, T. Masaryk ; în urma acestei convorbiri, un
comunicat oficial făcea cunoscut opiniei publice internaţionale asentimen
tul guvernului francez pentru cauza naţională a poporului cehoslovac 103.
„lntrevederea mea cu domnul Briand - scria T. Masaryk - a avut
efect imediat la Londra unde poziţiile noastre s-au consolidat" 104. Ulte
rior, cînd guvernele Angliei şi Franţei duceau tratative cu guvernul
S.U.A. pentru a-l determina să intre în război alături de Antanta, pre
şedintele Wilson, drept răspuns la ofertele de pace ale Austro-Ungariei
din decembrie 1 9 1 6, cerea beligeranţilor să-şi expună punctul de vedere
asupra condiţiilor în care pacea ar fi posibilă. Răspunzînd acestei iniţi�tive
prin nota comună din 1 0 ianuarie 1 9 1 7 , guvernele din ţările Antantei
menţionau în cadrul condiţiilor de pace „eliberarea italienilor, slavilor,
românilor şi cehoslovacilor de sub dominatia
străină" . Includerea elibe
'
rării cehoslovacilor în programul de luptă al Antantei semnifica in fapt
un nou pas spre destrămarea Imperiului austro-ungar şi reducerea aces
tuia la Austria propriu-zisă şi la Ungaria centrală. In felul acesta, arată

�

100 F . A. Golder, Documents of Russian History, 1914-1 917, New York,
1927, p. 57.
10 1 Vezi capitolul La tentatives de „Pair blanche" d e 1 917,
în E. Benes,
Souvenirs de guerre, voi. I, p. 435-555 .
102 Propaganda era d esfăşurată cu -· precădere prin intermediul
birourilor
de presă şi al gazetelor cehe ce apăreau în străinătate : „Czech Press Bureau"
î � Anglia, „Slav Press Bureau" în S.U.A„ „La nation cheque" , „Le Monde Slave"
ş1 .,Ceskoslovenskâ Samostatnost" în Franţa ' ' .Cesko-Russkoe Edinenie" si Cekho"
slovak în Rusia" şi altele.
103 E. Benes, Souvenirs de guerre, voi. I, p. 1 1 9-120.
10" T. Masaryk, op. cit„ p. 104.
·
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V.

Mamatey, problema cehoslovacă a devenit cheia supravieţuirii sau
prăbuşirii Imperiului habsurgic şi, într-u!l sens mai larg, � întreg�i reor
ganizări a Europei centrale pe baze etmce 105• Pentru prnua data de la
începutul războiului, autorităţile austro-ungare erau puse în faţa unui do
cument din care reieşea clar hotărîrea Antantei de a desfiinţa Imperiul
austro-ungar multinaţional. In faţa acestei primejdii, chiar a doua zi după
}?Ublicarea notei, ministrul de externe austriac, Czernin, expedia o n1Jtă
energică la Washington, denunţînd intenţia guvernelor Antantei de a
„anihila şi spolia monarhia austro ungară" şi condamnîndu-le pentru con
tinuarea războiului 106. De la această dată cercurile guvernante de la
Viena şi Budapesta îşi vor lega ultimele speranţe de salvare a poziţiilor
lor de Statele Unite ale Americii. Alături şi împreună cu Consiliile naţio
nale ale românilor, iugoslavilor şi polonezilor, Consiliul naţional
cehoslovac a acţionat prin diferite mijloace pentru anihilarea planurilor
de perpetuare, într-o formă sau alta, a anacronicului Imperiu habsburgic,
contribuind la modificarea, în cele din urmă, a poziţiei oficiale a S. U.A.
După cum se ştie, la 29 mai şi 24 iunie 1 9 1 8 , şeful Departamentului de
Stat, Robert Lansing, şi-a exprimat simpatia faţă de a3piraţiile naţionale
ale cehoslovacilor şi iugoslavilor, iar la 27 iulie, acelaşi an, preşedintele
Wilson aproba fără rezerve politica propusă de Lansing şi se pronunţa
pentru crearea statului independent naţional al Ungariei. „Din acest mo
ment desfiinţarea Austro-Ungariei ca mare putere era pecetluită" arăta
R. Lansing 107 •
In acest context, Congresul de la Roma din aprilie 1 9 1 8 al naţiunilor
subjugate de Austro-Ungaria a demonstrat cu putere solidaritatea anti
habsburgică a popoarelor asuprite, hotărîrea lor nestrămutată de a con
tinua lupta pentru emancipare naţională şi politică pînă la constituirea
statelor unitare, independente şi suverane 108. Congresul a prilejuit schim
bul de păreri şi cooperarea între grupările naţionale din emigraţie. Intre
delegaţia cehoslovacă în frunte cu E. Benes şi delegaţia românilor din
care făceau parte printre alţii Take Ionescu, Elena Văcărescu, Octavian
Goga etc. au avut loc dese discuţii şi consultări în zilele Congresului 109.
„Noi am salutat cu entuziasm intrarea în război a României, văzînd în
aceasta o garanţie în plus a victoriei" avea să declare E. Benes cîţiva ani
mai tîrziu. In numele Consiliului naţional, Benes a exprimat premierului
român urări de succes şi victorie pentru realizarea unităţii românilor şi
eiiberarea naţionalităţilor oprimate din Austro-Ungaria 110 . Congresul şi-a
deschis lucrările la 9 aprilie în clădirea Capitoliului sub preşedinţia sena105 V. Mamatey, op. cit., p. 47.
106 U. S. Departament of State,

Papers Relating tn the Foreign Relatio-ris
o.f the United States : The \.\1orld War, 1917, Supplement I, Washington, 1931,
p. 10. Scrisoarea lui Penfield către LansinH din 1 1 ian. 1917.
107 Vezi V. Mamatey, op. cit., p. 246-257 ; Vasile Stbica, ln .4.merica pentru
cauza românească, Bucureşti, 1926, p. 50-58 ; G. de Manteyer, Al!stria"s Peace
f!!fer, 1916-1917, London, 1921 ; E. Benes, Souvenirs de guerre, voi. I, p. 261-296
ş1 v?I . II, p. 356-371 ; T. Masaryk, op. cit., p. 227-3 1 7 ; B. Hangheţ, Hdaţiile
romano-americane în perioada primului război mondial ( l!J 1 5-1 920), Eclit. Dacia,
Cluj-Napoca 1975, p. 109-133.
108 B. Ranghi:'ţ, op. cit., p. 123 ; E. Benes, .Sou ve nirs de guene, voi. I I,
p. 106-1 12.
im P
. espre relaţiile româno-cehoslovace în timpul războiului, vezi E. Cam
pus, lnfitntarea reprezentantelor diplomatice ale României la Praga, în Repre
.
zentanţele diplomatice
ale României, voi. II, 1918-1939, Edit. politică ' Bucureşti
1971, p. 186-187.
1 1 0 E. Benes, Souvenirs de guerre, voi. I, ' p. 232.
.
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torului Ruffini şi in prezenţa un� r proeminente p;r�onali�ăţi ale v �eţii
.
_
politice din Italia şi din celelalte ţari ahate. E. Benes, m calitate de vice
preşedinte al congresului, a avut o i_?semna� ă contribuţie la adoptare�
_
documentelor în care era condamnata agresmnea Puterilor
Centrale ş1
se afirma dreptul inalienabil al popoarelor la autodeterminare 111, aceste
documente au avut o importantă influenţă moral-politică asupra pozi
ţiei Puterilor Aliate şi Asociate în chestiunea dezmembrării monarhiei
austro-ungare 1 12•
o coordonată majoră a activităţii emigraţiei cehoslovace a consti
tuit-o organizarea unei forţe armate cehoslovace care să lupte alături
de armate ale Puterilor Aliate şi Asociate. Acţiunea cea mai rapidă şi cea
mai eficientă în acest domeniu s-a realizat în Rusia unde chiar în luna
august 1914 in cadrul armatei ruse s-a constituit o legiune cehă cu
noscută sub numele de Druzina (corp, grupă). I n septembrie, acelaşi an1
guvernul rus îşi dădea acordul ca Druzina să-şi sporească efectivele prin
cooptarea de prizonieri cehi şi slovaci. Armata cehoslovacă din Rusia, ale
cărei efective erau de 92 OOO de oameni, a adus Antantei preţioase servicii
mai ales în domeniul informaţiilor, iar în cursul ofensivei ruseşti din
vara anului 1 917, detaşamentele cehoslovace s-au distins prin bravură
şi abilitate strategică în bătălia de la Zborov, fiind citate în ordinul de
zi al Comandamentului armatei imperiale ruse. In urma acestei victorii,
generalul Brusilov îşi dădea asentimentul la crearea unei a doua divizii
cehoslovace 113 . La 16 decembrie 1 9 1 7 guvernul francez a autorizat, la
cererea Consiliului naţional cehoslovac, - organizarea unei armate ceho
slovace pe teritoriul Franţei, armată ale cărei efective au atins cifra de
1 2 OOO de oameni. I n acelaşi timp, Comandamentul armatei franceze îşi
dădea acordul la transferarea armatei cehoslovace din Rusia în Franţa,
!ar în februarie 1 91 8 Thomas Masaryk negocia o înţelegere cu coman
dantul armatei sovietice, generalul Muraviev, în virtutea căreia se ga
ranta libera trecere a soldaţilor cehoslovaci cu arme şi echipament, spre
Franţa 114• Atît armata din Rusia cit şi cea din Franţa şi ulterior cea din
Italia, creată în 21 aprilie 1918, erau conduse politic de Consiliul naţional
cehoslovac de la Paris 115. Ca şi unităţile armate din Rusia, legiunile
cehoslovace din Franţa şi Italia au făcut în repetate rînduri dovada vite
jiei lor în luptele împotriva armatelor Puterilor Centrale.
I ntre timp, în interiorul ţării, cehii şi slovacii au trecut de la rezis
tenţa pasivă la o politică energică facilitînd astfel şi misiunea emigraţiei
pe lingă guvernele ţărilor Antantei înclinate adesea să creadă că poziţisi
de rezistenţă pasivă s-ar datora unei stări de spirit ce s-ar împăca cu
starea de lucruri existentă HG. La sfîrşitul anului 1 9 16 existau deja semne
că cehii şi slovacii care înduraseră toate suferinţele împilării şi negării
ţiinţei naţionale nu mai acceptau guvernarea austro-ungară indiferent
1 11 Vezi textul Rezoluţiei asupra luptei comune împotriva Imperiului
habs
burgic n E . Benes, Souvenirs de guerre, voi. II, p. 108.
1
V. Mamatey, op. cit., p . 246.
113 T. Masaryk, op. cit., p. 170-182 ; E. Benes, Souvenirs
de guerre, voi. I,
P; 19�-2! 6. P�ntru det lii în legătură cu acţiunea armată cehoslovacă în timpul
�
razbornlm, vezi F. Ste1dler, J. Bohac, F. Bednatik, Les legions tchecoslovaques
pendant la guerre mondiale, Prague, 1928.
m T. Masaryk, op. cit., p. 193-19 4.
1 15 T. Masaryk estimează numărul total
al soldaţilor şi ofiţerilor ceho
slovac incadr,'.1ţi în legiunile din Rusia, Franţa şi Italia
la cifra de J 82 OOO de
oameru (op. cit., p. 289).
W Souvenir
1 16 E . Benes,
• s d e guerre,
voi. I, p. 109.

J

�

168
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

sub ce formă s-ar fi înfăţişat. Ei cereau cu hotărîre libertatea şi unitatea
deplină. Poporul cehoslovac refuza politica duplicitară a Vienei şi Buda�
.
pestei care încerca să-i excludă pe polonezi din Parlamentul de, la Viena ş1
să organizeze o aşa-zisă uniune politică, militară şi economică între Austda
şi ţările cehe. Cînd la 4 noiembrie 1916 împăratul Franz Iosef lansa în
mesajul său lozinca autonomiei Poloniei şi revizuirii Constituţiei din 1 867,
cehii şi-au dat seama de pericolul ce-i ameninţa şi la 17 noiembrie toate
partidele politice grupate în „Uniunea cehă" condusă de „Comitetul na
ţional" au lansat o proclamaţie către popor în care se declarau cu toţii
uniţi pentru lupta decisivă, realizînd astfel uniunea morală absolută a
întregii naţiuni cehe. Emigraţia cehoslovacă a prezentat unele rezerve
faţă de această grupare, cunoscut fiind loialismul faţă de monarhie al
Partidului Catolic şi P.S.D. Totuşi, public, ea a salutat formarea Uniunii
cehe şi a Comitetului naţional prezentîndu-le opiniei publice din ţările
aliate ca semne prevestitoare ale unor grave evenimente politice interne.
Un moment important în radicalizarea opiniei publice din interior
l-a constituit publicarea Manifestului celor 1 50 de scriitori cehi din
1 9 mai 1917, .,expresie a unui veritabil spirit revoluţionar al maselor
populare" . Manifestul afirma în mod deschis adeziunea la programul emi.:..
graţiei cehoslovace şi chema la luptă pentru crearea statului cehoslovac
independent. Forţa ideii de independenţă, arată E. Benes, era atunci atît
de mare în rîndul întregii naţiuni incit ea îndemna masele să-şi mani
feste public sentimentul lor 111. Puternica impresie produsă în ţară şi
străinătate de Manifestul scriitorilor antrena alte luări de poziţie. La 28
mai, 1 5 OOO de muncitori defilau în faţa palatului din Stathalter, prezen
tînd revendicările lor naţionale şi sociale. ln toate oraşele mari din
Boemia, Moravia şi Silezia s-au declanşat vaste mişcări ale maselor
populare a căror forţă nu mai putea fi stăvilită de încercările disperate
ale dinastiei de a se menţine în vechea structură. Efervescenţa revoluţio
nară a poporului a catalizat activitatea şi acţiunile tuturor partidelor poli
tice. La deschiderea Reichsratului (30 mai 1917) preşedintele Uniunii de
putaţilor cehi a citit o Declaraţie comună a tuturor deputaţilor cehi în
care se califica convocarea Parlamentului drept ilegală atîta vreme cit
50 de deputaţi ai altor naţionalităţi nu putuseră să-şi reia locul în Parla
ment şi se cerea în numele dreptului inalienabil al popoarelor de a dis
pune de ele însele, transformarea monarhiei habsburgice într-un stat
federal, compus din state libere şi egale în drepturi dintre care unul să
unească „ţările istorice" ale coroanei - Boemia şi Slovacia ua. O influenţă
pozitivă asupra opiniei publice din interior şi din străinătate au avut-o
declaraţiile social-democraţilor cehoslovaci participanţi la Conferinţa de
la Stockholm din vara anului 1917, iniţiată de Comitetul socialist olando
scandinav pentru a pune capăt războiului. Din partea social-democraţilor
cehi au sosit două delegaţii. Cea a social-democraţilor centralişti în frunte
cu E. Burian, din Brno şi V. Stein, din Viena, care, deşi au făcut cu
noscută starea de spirit antigermană şi antiaustriacă a poporului ceho
slovac, ei considerau că reorganizarea monarhiei austro-ungare trebuia
amînată după terminarea războiului . Cealaltă delegaţie cea a cehoslovacilor
autonomişti în frunte cu A. Hemac, G. Habrman şi B. Smeral a arătat
delegaţilor la conferinţă că poporul cehoslovac „nutreşte convingerea
neclintită că acest război mondial va aduce după sine dezmembrarea
1 17 E. Benes, Souvenirs de guerre, vol. I, p . 4î6.
us K . Krofta, op. cit., p. 141.
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de i� altă
spirit
de
e
s�a
�
de 95 la sută „poporul cehoslovac este într-o
habso �r�
narea
detr
,
Austne1
erea
�
trădare , pronunţîndu-se pentru distruş
.
le
monarh1
rum
a,
e
realizare
ş1
� w
�
�1
gilor, zdrobirea Puterilor Centrale
de
laraţ1�
eciaza
ap
Benes
Ed
ard
7
�
habsburgic e, a idealuluî său naţional" . . -:
lui Smeral ca fiind extrem de preţ10asa pentru acţmnea em1graţ1e1
cehoslovace, ea emanînd de la reprezentantul cel mai autorizat al loialis
mului austriac şi prin urmare veridicitatea ei nu putea fi pusă la îndo
ială 120. Dealtfel, o parte a social-democraţilor autonomişti, in frunte cu
G. Habrman au trecut pe poziţii revoluţionare .
Anul 1 9 1 8 marchează punctul culminant al luptei poporului
cehoslovac pentru independenţă şi unitate naţională. Luptele din acest
an s-au desfăşurat sub puternica înrîurire a înfrîngerilor armatei austro
ungare pe diferite fronturi, înfrîngeri care anunţau deja victoria finală
a aliaţilor şi odată cu aceasta prăbuşirea monarhiei habsburgice ; sub
influenţa victoriei revoluţiei socialiste din Rusia care proclamase dreptul
popoarelor · la autodeterminare pînă la formarea de state naţionale inde
pendente . Aceşti doi factori de ordin extern au fost de natură să stimu
leze puternica efervescenţă revoluţionară din interiorul ţării care cuprin
sese aproape întreaga naţiune cehoslovacă. Decretul emis de împăratul
Carol la 2 iulie 1 9 1 7 prin care erau amnistiaţi 20 OOO de deţinuţi politici
condamnaţi în anii HH4-1 9 1 5, în majoritate cehi şi iugoslavi, n-a putut
stăvili avîntul luptei revoluţionare . La 6 ianuarie 1 9 1 8 toţi deputaţii cehi
din Reichsrat şi din dietele provinciale reuniţi într-o adunare la Praga
au semnat o Declaraţie solemnă în care proclamau hotărît că naţiunea
cehă dorea să aibă Statul ei suveran „în limitele ţinuturilor istorice şi ale
regiunilor locuite de naţiunea soră slovacă " 12 1. In aceeaşi lună, la Praga
peste 1 50 OOO de muncitori au declarat grevă generală în cursul căreia,
p.e lîngă revendicări de ordin economic, au cerut să se pună capăt războiu
lui, să se recunoască dreptul la autodeterminare al poporului ceh şi pro
clamarea republicii 122. Trei luni mai tîrziu, cu prilejul serbărilor care
marcau jubileul Teatrului naţional din Praga, reprezentanţi ai întregii
naţiuni jurau în mod solemn să ducă pînă la victorie lupta pentru inde
pendenţa Cehoslovaciei 123• Participarea la aceste festivităţi a delegaţilor
slovaci, polonezi, iugoslavi şi italieni a sporit ecoul lor naţional şi inter
naţional. „Aspiraţiile şi eforturile noastre politice, remarca E Benes,
găseau un argument solid şi o armă puternică în unanimitatea tuturor
popoarelor negermane coalizate contra monarhiei" 12'>. Astfel, de la pro
gramul care prevedea unirea Cehiei şi Slovaciei într-un stat indepen
dent în cadrul Imperiului habsburgic, cehoslovacii au îmbrăţişat progr:i
n:uI rev?l�ţionar care prevedea desprinderea definitivă de acest imperiu
ş1 co � sbtm�ea unui stat naţional unitar şi independent. Demonstraţiile
muncitoreşti care au avut loc la Praga şi în Slovacia la 1 Mai 1 9 1 8 au
evidenţic:t hotărîrea clas � i m� ncitoare cehoslovace de a lupta, atit pentru
. ş1 sociale, cît cşi pentru unirea popoarelor ceh
revend1can. economice
şi
119 E . Bene�.
Souvenirs
120 Ibidem.
12 1 K
Krofta,

122
123
m

de guerre ' vol. I ' p. 505.

op. cit., p. 141 E . Benews, .�out•en1rs
.
d e guerre, vol . II , p. 1 64.
"
Fr. Kavka, op. cit., p. 1 13.
K . Krofta, op. cit., p . 141 .
E. Benes, op. cit., p. 168-1 69.
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slovac într-un singur stat 1 25. Cu prilejul demonstraţiilor de 1 Mai,
Partidul Muncitoresc Social-Democrat Slovac în frunte cu Vavro Srobar
a lansat o proclamaţie în care invoca dreptul naţiunii slovace la autode
terminare. Condiţiile de teroare mult mai severe existente în Ungaria
n-au putut împiedica ridicarea la lupta de eliberare naţională a poporului
slovac. La sfîrşitul anului 1 91 7 şi în primăvara anului 1 9 1 8 ideea unifi
cării statelor ceho-slovace. focalizează toate grupele şi tendinţele politice
slovace 1 26. Deşi exista şi în Slovacia o stare de spirit favorabilă luptei
de eliberare, Partidul Naţional Slovac a ezitat multă vreme să preia
conducerea. In primăvara anului 1918, remarcă istoricul slovac Marian
Hronsky, devenise un fapt evident că masele populare din Slovacia erau
mult mai înaintate din punct de vedere politic decît burghezia care con
tinua să se menţină în pasivitate 1 27. In cursul anului 1918, se delimitează
şi în cadrul mişcării naţionale slovace curentul radical al forţelor proce
hoslovace care-şi propunea eliberarea completă a poporului slovac şi
unirea cu poporul ceh în fruntariile aceluiaşi stat. Punctul culminant
al procesului de activizare şi distanţare de forţele conservatoare (care
rămăseseră pe poziţiile politicii de pasivitate) l-a constituit Conferinţa
secretă a Partidului Naţional Slovac din 24 mai 1 91 8 care, în ciuda
cîtorva compromisuri, a marcat victoria tendinţelor procehoslovace în
politica slovacă 1 28 .
Intensificarea mişcării de eliberare naţională a cehilor şi slovacilor
s-a concretizat pe planul organizării politice în crearea la 1 3 iulie 1 9 1 8,
a Comitetului Naţional Cehoslovac care s-a proclamat organ conducător
al · luptei naţionale a poporului cehoslovac, avind ca preşedinte pe
Kramăf.
Succesele obţinute de lupta pentru eliberare şi unitate naţională
în interior au fost completate de rezultatele ob ţinute de Consiliul naţio
nal din Paris pe planul activităţii politice, militare şi diplomatice, în ex
terior. La 29 iunie 1 91 8 guvernul francez a recunoscut dreptul naţiunii
cehoslovace la independenţă, iar Consiliul naţional ca organ suprem de
reprezentare a intereselor ei generale şi ca bază a viitorului guvern
cehoslovac 1 29• Exemplul guvernului francez a fost urmat la scurt timp
de guvernele englez, american, japonez şi italian 1 :10.
La 9 august 1 9 1 8 şeful Foreign Office-ului făcea o declaraţie în care
arăta că cehoslovacii sînt o naţiune aliată şi cele trei armate pe care le-au
organizat se află în război cu Austro-Ungaria şi Germania. „Marea Bri-_
tanie, se arăta în declaraţie, recunoaşte Consiliul naţional ca organ su4
prem al intereselor naţionale şi ca autoritate supremă a armatei" . Do uă
luni mai tîrziu, la 14 octombrie 1918, E. Benes notifica Puterilor Aliate
şi Asociate constituirea la Paris a guvernului provizoriu cehoslovac şi
numirea primilor reprezentanţi diplomatici cehoslovaci în ţările aliate şi
asociate. A doua zi guvernul francez recunoştea guvernul provizoriu

l.2S Fr.
1 26 M.

Kavka, op. cit., p. 1 13-114.

Hronsky, K slovenskej politike v obdobi p:-vej Svetovej Vojny
1914-1918, în „Historick:Y Casopis", XVII, 4, 1969, p. 513.
127 Ph. Dr. Marian Hronsky, Problemy n6rodnoosfobodzovacieho hnuti
Slovakov v roku 1918, în „H.C." , 23, 1, 1 975 p. 46.
M. Hronskj, op. cit. , p. 513.
129 T. Masaryk, op. cit., p. 506 ; E . Bene§, op. cit., p. 231, (nota guvernului
francez, semnată S. Pichon, către E. Bene§, din 29 iun. 1918).
131 T. Masaryk, op. cit., p. 510.
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cehoslovac şi dădea agrementul pentru null'>;irea lui Sychrava. ca �nsărcina�
.
. Angha,
Itaha ş1 alte ţări
cu afaceri al guvernului cehoslovac la Paris 131•
aliate ii urmau exemplul cîteva zile mai tîrziu. Punctul culminant al acti
vităţii diplomatice desfăşurată de �migraţia cehoslovacă . l-a constit ':1i �
. � epe ?enţe1 Cehoslovac1e1
proclamarea în mod solemn, la Washington, a m
. �
w
Ia 18 octombrie 1 9 1 8 şi odata cu aceasta a prmc1p11lor care urmau să
stea la baza Constituţiei viitoarei republici democratice cehoslovace. Ale
gerea locului şi a datei publicării Declaraţiei „de independenţă nu erau
lipsite de semnificaţie. La 1 6 octombrie, în urma înfrîngerilor dezastruoase
suferite pe front şi a valului de mişcări revoluţionare din interiorul
monarhiei, împăratul Carol a făcut ultima tentativă de a-şi salva impe
riul. Prin manifestul din 16 octombrie 1 9 1 8 intitulat Către popoarele mele
credincioase se proclama transformarea Austriei într-o federaţie de
regate „independente" (austriac, ceh, iugoslav şi ucrainean), toate sub
sceptrul Habsburgilor 132.
Atît Declaraţia cehoslovacă de independenţă, cit şi declaraţia lui
Al. Vaida-Voievod în Parlamentul de la Budapesta, în care proclama
dreptul românilor la autodeterminare, precum şi actul prin care deputaţii
iugoslavi părăseau Parlamentul ungar şi se alăturau Consiliuiui naţional
de la Zagreb, urmăreau să contracareze efectul propunerilor împăratului
şi să influenţeze asupra deciziei guvernelor aliate şi în primul rind asu
pra guvernului S.U . A. Intr-adevăr, nota de răspuns a preşedintelui
Woodrow Wilson din 1 9 octombrie 1 9 1 8 spulbera ultimele speranţe ale
cercurilor monarhice de la Viena şi Budapesta subliniind că guvernul
Statelor Unite recunoscuse deja Consiliul naţional cehoslovac drept guvern
beligerant 133.
Naţiunile asuprite din monarhia habsburgică - cehii, slovacii,
românii, croaţii, slovenii etc. au respins cu hotărire încercările de menţi
nere a imperiului făcute în toamna anului 1 9 1 8 atît de premierul
Hussarek cit şi de împăratul Carol.
In ultimele luni ale războiului a avut loc şi o regrupare a forţelor
politice din interior. Organul suprem al luptei naţionale continua să
rămînă Comitetul Naţional la care aderaseră între timp o parte a liderilor
social-democraţi şi reprezentanţi ai slovacilor. Incercînd să iasă de sub
tutela burgheziei şi să participe la lupta de eliberare naţională sub o
conducere proprie, o parte a clasei muncitoare cehe s-a grupat în jurul
Consiliului socialist compus din membrii de stînga ai social-democraţiei
şi din socialiştii-naţionali. Intre cele două forţe politice din interior Comitetul Naţional şi Consiliul socialist - exista unitate de vederi în
ceea ce priveşte lupta pentru independenţa Cehoslovaciei, dar în acelaşi
timp ele erau divizate prin opiniile asupra transformărilor de ordin social
ce urmau a fi realizate în cadrul viitorului stat independent 134. In aceste
condiţii, la 14 octombrie 1 9 1 8 Comitetul Naţional, profitînd de nemul
ţumirile existente în ţară ca urmare a rechiziţiilor de produse ali
mentare 135 a hotărît să organizeze prin consiliile economice provinciale
13 1

p. 514.
Mamatey, op. cit., p . 328 ; vezi şi Unirea Transilvaniet cu Romdnia.
1 decembrie 1918, ed. a II-a, Bucureşti, 1972, p. 510 ; B. Rangheţ, op. cit.,
p. 138-139, „Wiener Zeitung" din 17 oct 1918 •
133
34 Papers Relating to the Foreign Relations, Supplement 2, vol. 1, p.
368.
1
J. Opocensky, La fin de l'Autriche et la genese de l'etat tcheco
:slovaque, Prague, „Orbis", 1928, p. 1 7.
• •
135 Provinciile cehe trebuiau să furnizeze Oficiului de război pentru aprov1z10narea cu cereale 4 OOO vagoane făină şi 17 OOO vagoarue de cartofi.
132
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mitinguri populare şi demonstraţii împotriva scoaterii din ţară a ali
mentelor, cerealelor şi combustibililor. In aceeaşi zi, Consiliul socialist
urma să desfăşoare mitinguri la oraşe şi să declare greva generală 136•
-Odată cu chemarea la greva generală Consiliul socialist lansa şi lozinca
·proclamării republicii, fapt ce a determinat Comitetul Naţional să revină
asupra hotărîrii de colaborare, declarînd că „chestiunea formei politice
.a statului urma să fie soluţionată ulterior de comun acord cu conducă
torii revoluţiei din afara graniţelor" 137. In dimineaţa zilei de 14 octom
brie muncitorii din Praga demonstrau pe străzi protestînd împotriva
.expediţiilor de alimente în afara provinciei. Măsurile de ordin militar
luate de autorităţi, ca şi dezavuarea acţiunii de către Comitetul Naţional
au făcut ca proclamarea republicii să nu aibă loc. Inh·-o serie de locali
tăţi însă, unde apelul Comitetului Naţional nu aj unsese (Mlada Boleslav,
Xolin, Kralupy, Strakonice şi altele) masele populare au proclamat în
:mod solemn republica cehoslovacă şi au distrus emblemele statului
austriac. Ele prefaţau astfel istoricele l)otărîri de le sfîrşitul lunii octom
brie. După proclamarea independenţei cehoslovace, guvernul provizoriu
din emigraţie şi Comitetul Naţional din interior au început pregătirile
pentru preluarea puterii politice e calea unei lovituri de stat ce urma
:să aibă loc în primăvara lui 1919
Comitetul Naţional a trecut la orga
nizarea comitetelor naţionale locale, la desemnarea persoanelor care
urmau să preia administraţia publică, la formarea unor Comisii pentru
Yezolvarea problemelor administrative, financiare, comerţ etc. O mare
răspundere după preluarea puterii urma să revină Consiliului economic
-care trebuia să asigure aprovizionarea populaţiei cu produse alimentare
;şi combustibil.
In aceste condiţii, cînd se făceau pregătiri intense în vederea pre
luării conducerii noului stat, Comitetul Naţional a respins in mod hotărît
-proiectele de autonomie ale premierului Hussarek şi ale împăratului Carol
:şi la 19 octombrie declara printr-un contramani.fest următoarele :
.„Chestiunea cehă nu poate fi hotărîtă altfel decit cu asentimentul şi acor
-dul acelei părţi a naţiunii care a fost recunoscută pe plan internaţional
şi se află în afara frontierelor ţărilor cehe" 139. Imediat după această
declaraţie, o delegaţie a Comitetului Naţional, care cuprindea pe prin
cipalii deputaţi cehi în frunte cu Kramaf a plecat la Geneva pentru
:a se înţelege cu E. Benes (chiar atunci recunoscut ca ministru al
Afacerilor Străine al guvernului provizoriu cehoslovac) asupra com
ponenţei viitorului guvern, a formei republicane a noului stat şi asu
pra măsurilor concrete privitoare la înfăptuirea unităţii naţionale şi sta
tale cehoslovace 140.

&

.

136 Vsemirnaia istoriia, vol. 8, Moscova, 1961, p. 152-153.
t37 J . Opocensky, op. cit., p. 39.
138 Ibidem, p. 52.
139 Ibidem, p. 54.

1�0 Despre discuţiile de la Geneva
dintre mişcarea naţională din interior
�i cea din emigraţie, vezi E. Benes, Souvenirs de guerre, vol. II, p. 393--405. După
1:rei zile de discuţii delegaţia de la Praga făcea o declaraţie în care aproba fără
rezerve „politica şi întreaga activitate, atît militară cit şi diplomatică, a Consiliu
lui naţional cehoslovac, transformat în guvern provizoriu al provinciilor cehoslovace
cu sediul la Paris, precum şi toate angajamentele luate de el în numele poporului
.cehoslovac cu aliaţii şi puterile amice" . La Geneya s-a realizat fuzionarea deplină
a celor două mişcări de eliberare din sinul poporului cehoslovad.
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ln Declaraţia din 31 octo�brie pub!icată la � f�rşitul convorbiri!�:
de la Geneva se proclama m termeni categorici : „Reprezentanţi�
poporului cehoslovac afirmăw ho!ă:ît că de acum îna�nt� nu . mai existi\. ş1
nu va mai exista nici o legatura mtre acest popor ş1 dmasha Habsburg1lor" . Totodată se exprima recunoştinţa şi gratitudinea poporului ceho
slovac faţă de Puterile Aliate şi Asociate şi angajamentul solemn de a
rămîne fidel prieteniei stabilite cu popoarele acestor ţări în cursul
războiului.
ln timp ce la Geneva se delibera asupra viitorului stat cehoslovac,
la 28 octombrie 1 9 1 8, noul ministru de externe al Austriei, contele
Andrassy, a trimis o a treia notă preşedintelui Wilson, în care accepta
condiţiile din nota americană de la 19 octombrie privitoare la indepen...
denţa cehoslovacilor şi iugoslavilor şi cerea armistiţiu imediat şi începe
rea negocierilor de pace Vi i. ln mod firesc popoarele ceh şi slovac, ca şi
celelalte popoare din imperiu, au dedus d i"n această capitulare că a venit
momentul de a-şi lua soarta în propriile mîini. că sînt libere să-şi deter
mine statutul şi să se desprindă de Austro-Ungaria. Populaţia din Praga
I?Urtînd drapele naţionale cehe şi . sl?vace a ie_şit p � străzile oraşuh:1i, s.- �
adunat în piaţa Sf. Venc_eslas supnmmd pretutmdem _msemnele dommaţ1ei:.
austriece şi sărbătorind eliberarea. In timp ce în principalele oraşe din
Cehia entuziasmul maselor se manifesta fără rezerve, Comitetul Naţional a
preluat administraţia publică din mina autorităţilor austriece, iar în după
amiaza zilei de 28 octombrie, în cadrul şedinţei plenare prezidată, in ab
senţa lui Kramât, de şeful Partidului Agrarian, Antonin Svehla, deputatul
Alois Rasin propunea proiectul primei legi cehoslovace care proclama
crearea statului cehoslovac. Art. 1 stipula că forma constituţională a noului
stat urma să fie hotărîtă de Adunarea Naţională de comun acord cu Consi
liul naţional din Paris ; Art. 2 prevedea menţinerea provizorie a legislaţiei
existente şi trecerea administraţiei autonome, de stat şi departa::r.ientale„
precum şi a instituţiilor de stat de toate gradele sub autoritatea Comi
tetului Naţional. Legea a fost votată în unanimitate. Astfel, fără a mai
aştepta întoarcerea reprezentanţilor plecaţi la Geneva, Comitetul Naţio
nal şi-a asumat conducerea interimară a afacerilor publice ale ţării.
Trupele şi administraţia s-au supus fără vreo rezistenţă notabilă 14 2. In
eforturile Consiliului naţional de menţinere a liniştii şi ordinii publice„
unităţile de Sokoli cehe au primit sprijinul trupelor române formate din
regimentele 2 Braşov, 51 Cluj şi o parte a Regimentului 37 Oradea, can
tonate în Praga, care au refuzat să execute ordinele comandantului aus
triac de a folosi armele împotriva populaţiei cehe. Potrivit aranj amentu
lui încheiat cu Narodni Vybor (Comitetul Naţional), trupele române din
Praga constituite în „Legiunea română" urmau să asigure condiţiile de
securitate necesare acţiunilor de consolidare a independenţei Cehoslova
ciei 143. Ajutorul trupelor române a fost cu atît mai preţios dacă se are
în vedere că în această perioadă trupele cehe erau dislocate în marea lor
majoritate în Austria şi Ungaria, iar cele care luptau alături de armatele
aliate nu-şi făcuseră încă intrarea în patrie. Trupele române au ajutat
aprovizionarea unităţilor de Sokoli cu armament şi muniţie facilitînd
14 1

Papers Relating to the Foreign Relations, Supplement, 2 , vol. I, p. 404.
Pentru desfăşurarea evenimentelor din Praga de la 28 octombrie, vezi
J . Opoeensky, op. cit., p. 66-102 ; K. Kavka op. cit., p. 144.
l'-1 Vezi Unirea Transtlvaniei cu Rom4nia, p. 544.
m
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astfel cehilor să pună mina pe administraţia din Praga şi pe urmă pe cea
din toată ţara 14�. Contribuţia ostaşilor români la apărarea Cehoslovaciei
independente, în prima sa lună de existenţă, se înscrie ca un episod re
velatoriu pentru prietenia dintre popoarele român şi cehoslovac.
Efervescenţa luptelor pentru independenţă şi unitate naţională a
cuprins şi masele populare din Slovacia mai ales după Declaraţia adop
tată la 1 mai 1 9 1 8 la Liptovsky Svaty Mikulas, în urma manifestaţiei de
la 1 mai, cind Partidul Naţional Slovac trece la o politică activă. Orga
nul său de presă „Harodnie Noviny" publica Rezoluţia din mai in timp
ce o altă gazetă slovacă „Slovensky Tyzdennik" îşi oferea coloanele pro
pagării în mase a politicii radicale, de independenţă şi unitate a poporului
cehoslovac. Tînăra generaţie din cadrul Partidului Naţional Slovac era
ferm hotărîtă să lupte pentru unirea Slovaciei cu Cehia în cadrul ace
luiaşi stat. Unul din purtătorii de cuvînt ai acestei orientări, Kolisko,
sprijinit de Milan Hodfa, publica o broşură cu titlul Slovacii în cadrul
statului cehoslovac, în care pleda pentru necesitatea de a se îndepărta
divergenţele dintre catolicii din Cehia (populiştii moravi) şi cei din Slova
cia, pe tema unirii celor două naţiuni în cadrul aceluiaşi stat. Vechea ge
neraţie din cadrul Partidului Naţional Slovac privea cu nelinişte şi nein
credere viitorul Slovaciei în cadrul noului stat naţional unitar. Ei se
temeau că din punct de vedere economic burghezia slovacă va fi pusă
în inferioritate faţă de cea cehă, ea fiind mult mai slabă din punct de
vedere economic. La întrunirea din 24 mai 1 91 8 a liderilor P.N.S. de 'la
Sv . Martin Turciansky, a ieşit victorios punctul de vedere susţinut de
aripa radicală a partidului. In Declaraţia adoptată se arată că „P.N.S.
adoptă fără rezerve punctul de vedere al dreptului absolut al poporului
slovac la autodeterminare şi în virtutea acestui drept el revendică pentru
poporul slovac participarea la constituirea unui stat independent, compus
din Slovacia, Boemia, Moravia şi Silezia" 1 '.S. La mijlocul lunii octombrie
1 91 8 a fost creat Consiliul Naţional Slovac (C.N.S.) care in calitate de
organ naţional suprem proclama voinţa naţiunii slovace de a se separa
de Ungaria şi de a crea, împreună cu naţiunea cehă, Republica Ceho
slovacă independentă H6. Această proclamaţie a rămas actul cel mai
important al activităţii C.N.S.
Fără a fi cunoscut schimbările petrecute la Praga la 28 octombrie
şi nici nota lui Andrassy, C.N.S. a convocat o reuniune la Turciansky Sv.
Martin, reuniune care în cea de-a doua zi a dezbaterilor, la 30 octom
brie 1 9 1 8 , a redactat o Declaraţie, citită de vechiul patriot slovac Matus
Dula, în care se proclama ruperea Slovaciei de monarhia austro-ungară
şi crearea statului cehoslovac 174• • „Din punct de vedere istoric şi lingvistic,
se arată în Declaraţie, poporul slovac este o parte a poporului , cehoslovac.
Noi cerem pentru acest popor cehoslovac dreptul de a dispune de el
însuşi pe baza unei depline independenţe 148• Astfel statul independent
al Cehoslovaciei a devenit fapt împlinit. Aspiraţiile seculare ale popoare
lor ceh şi slovac la independenţă şi unitate îşi găseau o realizare deplină.
1n noiembrie acelaşi an, s-a întrunit la Praga Adunarea Naţională cu
Moroianu, Luptele de emancipare a l e românilor din Ardeal în
14" George
lumină europeană, Bucureşti, 1929, p. 78.
1 45 J . Opocensky, op. cit., p. 1 5 1 .
146 Natalia
Krajfovifova, Slovenskâ Ndrodnd Rada Rolcu 1 9 1 8 , în „ H . C."

(Historicky Casopis), XVII, 2/1969, p. 196.
K. Krofta, op. cit . , p. 144.
us J.
Opocensky, op. cit . p. 158-159.
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La Conferinţa de pace de la Paris, delegaţia cehoslovacă în frunte
cu Benes şi Kramar, în colaborare cu delegaţiile altor ţări mici şi mijlo-·
cii, printre care şi cea a României, a militat pentru o pace care să
recunoască drepturile popoarelor din fosta monarhie austro-ungară la:
autodeterminare în fruntariile unor state libere, de sine stătătoare.
Cehoslovacia, prin delegaţii săi, îşi punea semnătura pe Tratatul cu·
Germania, de la Versailles (28 iunie 1 9 1 9), pe cel cu Austria, de la
Saint Germain (10 septembrie 1 91 9) şi pe cel cu Ungaria, de la Trianon
(4 iunie 1 920), tratate prin care Republica Cehoslovacă era recunoscută·
din punct de vedere j uridic, fixîndu-i totodată frontierele naţionale. In
acest fel pe harta Europei a fost înscris un nou stat independent al
ceh"'i.lor şi slovacilor, care în pofida unor frîne de ordin naţional şi social
manifestate în perioada interbelică, a înregistrat o însemnată dezvoltare.
a forţelor de producţie şi a promovat în acelaşi timp o politică de men
ţinere a păcii şi securităţii în Europa. Referindu-se la însemnătateai.
creării statului cehoslovac Gustav Husak, secretar general al Comi tetulut
Central al Partidului Comunist Cehoslovac, preşedintele Republicii $ocia
liste Cehoslovace, arăta în cuvîntarea introductivă rostită la şedinţ�
solemnă dedicată sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări a naşterii statului
cehoslovac şi a celei de a X-a aniversări a promulgării legii cu privire
la Federaţia cehoslovacă : „Naşterea statului cehoslovac independent a
fost un eveniment de importanţă hotăritoare în viaţa poporului şi a
patriei noastre. Cele şase decenii care au trecut de atunci au fost anii .
unei lupte dramatice şi totodată sursa unor puternice învăţăminte pentru
generaţia noastră de astăzi şi a celor viitoare" 151. La rîndul său, Lubomir
Strougal, preşedintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, spu-·
nea cu această ocazie : „După lupte seculare pentru dreptul la viaţă„
pentru limba maternă, pentru existenţă naţională de sine stătătoare a·
cehilor şi slovacilor, ambele noastre popoare frăţeşti s-au unit din nou
într-o singură uniune statală" . El a reliefat de asemenea că, „la 2 8 octom�
brie 1 � 1 � , după o se�u ară subj ugare şi asuprire naţională, cehii şi
. ş1-au redobmd1t medependenţa lor .:le stat. Naşterea Cehoslovaciei ·
slovacu
ndepende�te a constituit un vizibil progres istoric, a reprezentat înche�
ierea unm proces complex şi . contradictoriu în care s-a născut întărit:
'
şi maturizat mişcarea naţională cehă şi slovacă şi în care s.:..a u format
popoarele noastre sub aspectul lor modern apelînd la tradiţiile lor cele·
'
mai înaintate" 152.
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150 Vezi K. Krofta, op. cit., p. 145.
151 Rude Pravo"
din 28 o ct 1978.
„
152 Ibidem.
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A U S T R I A.

UNGARIA

Apariţia pe harta Europei a statelor suverane şi independente Aus
tria şi Ungaria este, desigur, rezultatul evolutiv al unui amplu proces
istoric.
Ne oprim, in mod deliberat însă, la compromisul din 1867 care a
dus la constituirea dublei monarhii, la apariţia deci a Imperiului austro
ungar. Ungaria a considerat atunci că participarea sa la conducerea.
acestui imperiu ii oferea unele satisfacţii in comparaţie cu situaţia în.
care trebuise să trăiască secole de-a rîndul. De aceea, o scurtă incursiune
istorică ni se pare necesară, ca să înţelegem pe deplin de ce ideea
monarhiei bicefale a fost îmbrăţişată de o mare parte a cercurilor politice
ungare.
Poporul fino-ugric al cărui loc de obîrşie se situase în mijlocul
imensei Asii în regiunea de apus a ultimelor ramificaţii ale munţilor
Altai ; poporul care în j urul anului 830 ajunsese, în timpul îndelungateii
sale migraţii, să ocupe regiunile de stepă dintre cursul mijlociu al fluviu
lui Volga şi munţii Urali şi apoi cele dintre Don şi Nipru ; poporul ale
cărui triburi ajunseseră să se unească in 889 pe cînd se găseau la
Atelkuz (Bugeacul de mai tîrziu), alegîndu-1 drept conducător pe Arpad ;
poporul acesta a fost obligat să părăsească în grabă Atelkuzul la 895, în
urma unui puternic atac bulgaro-peceneg. Aşa cum se ştie, ungurii s-au
îndreptat spre nord, de-a lungul Carpaţilor Orientali şi Nordici, au
ajuns la oraşul Munkâcs şi au trecut munţii, coborînd în Cîmpia Tisei.
De aici au pornit prădalnicele lor expediţii războinice, expediţii a căror
intensitate a scăzut în mod vizibil după celebra victorie a împăratului
german Otto cel Mare la rîul Lech (955). Este de remarcat faptul că în
această perioadă, ca şi mai tîrziu, în atacurile ce au iniţiat în estul
cîmpiei, ungurii au avut de înfruntat de o parte şi de alta a Tisei, rezis··
tenţa fermă a românilor, popor de limbă latin ă , care se îndeletnicea mai
ales cu agricultura, crescînd însă în mod exemplar şi vite. Ei locuiau în
„ţări" conduse de voievozi vitej i ca Menumorut în Bihor, Glad în Banat.
Gelu Românul în nordul Transilvaniei. Acest fapt este menţionat dealtfei
şi într-o recentă istorie a Ungariei • .
I n expediţiile lor militare, ungurii a u izbutit s ă cucerească c u greu
cetăţi bine întărite ca Satu Mare, Biharia sau Cuvin, dar nu au putut
• Vezi Histoire de la Hongrie des origines a nos jau r.<;, sous la direction
de Ervin Pamleny, Editions Corvina, Budapest, 1974. Prefaţa semnată de Georges
Castellan.
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să distrugă vechile şi puternicile formaţii politice româneşti • . i? e ac eec:,
ocuparea Transilvaniei, începută în j urul anului 1000, a neces�t �t .mc�
aproape două secole de luptă. De la 1001, cînd Ştefan creştmmdu-ş 1
poporul primeşte de la papă coroana de rege, noul regat feudal ungar
începe să se dezvolte. Totuşi, în ciuda prestigiului pe care acest regat
începuse să-l aibă, instituţia specifică românească a voievodatului nu a
putut fi distrusă, ceea ce a dat Transilvaniei, timp de peste patru veacuri
şi jumătate, o notă spe.cifică. Oricum, regii a�padieni �� �ost nevoiţi s ă
w
.
adopte în această regmne forma de orgamzare politica romaneasca,
unind într-un singur voievodat, formaţiunile şi „ţările" existente în in
teriorul arcului carpatic, voievodate şi „ţări" care au opus o îndelungată
şi perseverentă rezistenţă .
Pentru apărarea teritoriilor aflate sub stăpînirea lor, regii unguri
s-au folosit şi de secui ••, neam de origină turco-turanică, asupra căruia
s-a exercitat o puternică acţiune de maghiarizare. Pînă la începutul seco
lului al XVI-lea, regatul ungar a constituit o entitate politică indepen
dentă . După cunoscuta victorie din 1 526, la Mohacz, a Imperiului otoman
care era atunci în plină ascensiune, regatul ungar a fost dezmembrat
în trei părţi nemaiizbutind niciodată să se reunifice, ceea ce vădeşte, în
fond, lipsa sa de viabilitate. Transilvania singură a izbutit atunci, graţie
organizării sale specifice, să-şi păstreze autonomia, plătind haraciu
turcilor, în timp ce partea de mijloc a Ungariei, împreună cu oraşul
Buda a devenit din 1541 paşalîc turcesc, iar partea de apus a intrat în
stăpînirea lui Ferdinand, fratele împăratului Carol Quintul. ln 1 699,
Transilvania autonomă a revenit în mod arbitrar Imperiului habsburgic,
în urma cunoscutei înfrîngeri a turcilor. Aşadar, toate teritoriile cucerite
cîndva de regii arpadieni, toate teritoriile coroanei Sfîntului Ştefan se
găseau înglobate în imperiul Habsburgilor. De aceea, cînd prestigiul aces
tui imperiu a scăzut, cînd Austria a fost exclusă din Confederaţia germa
nică şi s-a iniţiat compromisul din 1 867, Ungaria spera să-şi recapete,
în parte, puterea de odinioară, spera să încline cit mai mult balanţa
echilibrului de forţe în favoarea sa.
Compromisul din martie 1 867. prin care s-a decis înfăptuirea Aus
tro-Ungariei, a fost de bună seamă unul dintre factorii fundamenfâli a
cărui acţiune a dus pas cu pas la fenomenul exploziv al dezagregării
dublei monarhii, în anul 1 9 1 8 . Istoricii mai vechi sau mai noi exprimă,
în copleşitoare majoritate, opinii în acest sens. Astfel, Hugo Hantsch i
este de părere că dualismul din 1 867 a dat Ungariei ca şi Austriei, cu
noscute ca state multinaţionale, statute fictive de state unitare, lăsînd
nerezolvată problema naţională. Robert Kann 2 arată la rinduJ său că

• La 1222 exista, de pildă, acea Terra Blacorum, în partea de sud a Tran
silvaniei, unde se plătea vamă deosebită de cea ungurească. In sec. XIII si X IV, în
Banat şi în Maramureş mai sînt voievodate românesti.
.
• • Pe măsura cuceririlor maghiare, secuii se găsesc mai întîi în Bihor unde
arată cronicarul Simon de Keza, învaţă de la români scrierea ; în secolul a
Xii-lea, se găsesc pe Tirnave şi Mureş ; în secolul al X iii-lea se. află! pe teritoriul
unde trăiesc şi astăzi.
1 Hugo Hantsch, Die Geschichte O sterreichs, Verlag Styria, Wien , 1 968,
Band II, p. 376.
2 . Rob rt Kann, A history of the Habsburg Em.pire, 1526-1918, University
�
of <;aliforma Pre '>S ' 1974, p. 335. La p. 332, arată că în februarie 1867 primul
; .
.
ministru al Austriei, contele Richard Belcredi, a demisionat, căci propunerile sale
despr� o fed:ra ţie cu 5 entităţi politice (maghiari, români, germani, cehi şi slovaci,
.
poloni, ruteni ş1 slavi de sud) nu a fost luată cîtuşi de puţin în consideraţie. Se
observă deci că Robert Kann şi-a schimbat opiniile exprimate în The I-labsbourg
·
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legile constituţionale au conferit Austriei şi Ungariei denumirea de state
unitare, respingîndu-se ideea unei structuri federative care ar fi d�t
tuturor naţionalităţilor drepturi egale. De aceea, observă Jacques Droz :.Jr
istoria Austro-Ungariei este din 1 867 o istorie a revoluţiei naţionali tă
ţilor, care îşi reclamau drepturile istorice ; iar James Donnadieu \ reluînd
aceeaşi teză, conchide că explicaţia evenimentelor ce au urmat trebuie
căutată în rezistenţa pasionată a cehilor şi slovacilor, a sîrbilor şi croaţi
lor, a românilor, a slovenilor, a polonezilor, a rulenilor şi a italienilor „
împotriva dominaţiei austriece şi ungare. De asemenea, unii istorici un
guri s-au aşezat pe poziţia de a arăta că Imperiul habsburgic s-a dezin
tegrat, din cauza luptei naţionalităţilor şi a opoziţiei lor crescînde 5 şii
că tratatul de la Trianon „a dat satisfacţie j ustelor aspiraţii ale minori
tăţilor naţionale" 6. Nord-Americanul Herbert J. Muller generalizează.
aceeaşi teză, afirmînd că principiul naţionalităţilor a fost „o realitate
vie a vieţii moderne internaţionale, a unui veac de frămîntări" 7• Cunos
cutul istoric englez Hugh Seton-Watson, relevînd starea revoluţionară�
a naţiunilor subjugate de dubla monarhie, explică în acest sens dezinte
grarea din 1 9 1 8 a i de asemenea marele istoric francez Pierre Renouvin
constată că procesul de dezintegrare a imperiului se datora amplei ac
ţiuni de emancipare a naţionalităţilor care, în opinia sa „au avut <>'
influenţă decisivă în prăbuşirea Austro-Ungariei" o. Istoricii Henry
L. Roberts 10, Charles Seignobos u, Egon Heiyman 12 şi mulţi alţii încă
se aşază pe o poziţie similară. Istoricii români, analizînd în mod multi
lateral situaţia Imperiului austro-ungar arată, de pildă, că pactul dualist,,
caracterizat ca „unio duarum nationum contra plures" , a stîrnit un proEmpire. A study in lntegration and Disintegration. The

Center for Research of
World Politica! Institution of Princenton University, 1957, p. 24 ş.a., unde afirma
că Imperiul habsburgic nu s-ar fi prăbuşit niciodată dacă nu ar fi intervenit
războiul.
3 Jacques Droz, Histoire de
l'Autriche, Presses universitaires de F!I'aTlCe'„
Paris, 1946, p. 90 ; vezi şi L'Europe Centrale, Payot, Paris, 1960, unde Droz îşi
modifică poziţia pled.iod pentru menţinerea Imperiului habsburgic.
" James Donnadieu, Ou va l'Autriche, Editions Jules Tallandier, Paris, 1932,
p. 56.
Histoire de la Hongrie .. p. 431, 432.
6 Ibidem, p. 492. Urmează însă după această teză rezervele autorilor cu
privire la o aşa-numită anexare a unor teritorii de către Cehoslovacia, România,
Iugoslavia. Se ştie că prin Tratatul de pace de la Paris din februarie 1947, Puterile
Aliate şi Asociate au recunoscut drepturile inalienabile ale României: asupra Tran
silvaniei, confirmîndu-se, din nou, în 1947 prevederile Tratatului de la Trianon din
4 iunie 1920.
7 Herbert J. Muller, Freedom in the Modern World, Harper and Row Pu
blishers, New York, 1966, p. 348, 349.
8 Hugh Seton-Watson, The East European Revolution, Frederik A. Praeger,
Publishers New York , 1961, p. 4-6 ş.a. ; vezi şi Eastern Europe between the
Wars, Cambridge at the University Press, în care îşi exprimă aceleaşi convin
geri, p. 35-75.
9 Pierre Renouvin, Les grands problemes internationaux pendant la pre
miere guerre mondiale, în L'Europe du XJXe et du XXe sie&es, Ma.rzo.rati Milan
1964, vol. II, p. 785 ; vezi aceleaşi idei, în La crise europeene 1904-1914 et tel grand ;
guerre, Felix Alcan, Paris, 1939, p. 601 ş.a.
w Henry
L. Roberts, Rumania. Political Problems of an Agrarian State�
New Haven, Yale University Press, 1951.
11 Charl es Seignobos, Essai d'une histoire comparee des peuples de l'Europe,
Rieder, Paris, 1938, p. 441--442.
u Egon Heymann, Balkan. Kriege, Biindnisse, Revo!utionen, Junker und
Dunnhaupt Verlag, Berlin, 1938, p. 67.
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lupta
iest unanim în Transilvania, Banat, Bucovina şi România 13 şi că
decisiv
naţiuni
subjugate,
factorul
fost
a
celorlalte
românilor, ca şi a
în prăbuşirea Imperiului austro-ungar 14•
Evenimentele ce au urmat după constituirea imperiului dualist au
.confirmat pe deplin faptul că, încă cu mult înainte de izbucnirea primu
lui război mondial, dubla monarhie era minată din interior într-o atare
măsură incit războiul, cu toate implicaţiile sale, a grăbit incontestabil
ritmul catastrofal al dezintegrării imperiului. Faptele sînt astăzi cunoscute
pe deplin, astfel incit nu vom evoca decît unele momente ale crizei
.antebelice, care ilustrează în mod elocvent teza că imperiul se găsea
1ntr-un evident declin.
Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea şi îndeosebi în secolul al XX-lea,
-Oev:enise evident faptul că dubla monarhie era departe de a se mai
bucura de prestigiul internaţional al fostului imperiu.
Aria teritorială a veleităţilor Habsburgilor se concentrase în această
perioadă mai ales asupra Balcanilor, ceea ce im lica numeroase şi com
plicate acţiuni diplomatice, atît în statele acestei regiuni, cît şi în Impe
riul otoman.
Este perioada cînd popoarele subjugate de marile imperii - otoman,
·ţarist şi habsburgic - intensifică lupta lor pentru emancipare ; este, de
.asemenea, perioada cînd în Imperiul habsburgic capătă o largă răspindire
-concepţia politică federativă ; cind Partidul Social-Democrat din Austria,
·de pildă, înscrie în programul său transformarea dublei monarhii într-un
:Stat federativ ; cînd românul Aurel Popovici scrie, în 1 906, Die Verei
-nigten Staaten von Gross-Oesterreich, sperînd că interesele arhiducelui
Franz Ferdinand 15, moştenitorul tronului, vor coincide cu cele ale naţio
nalităţilor oprimate, mai ales, de unguri 16. Numai că un atare proiect, aşa

p

13 Ştefan Pascu, Ideea, tendinţele şi lupta pentru unitate a poporului român,
in Desăvîrşirea statului naţional unitar, Eclit. Academiei, Bucureşti, 1968 (D.S.N.U.),
p. 46.
1' Ştefan Pascu, Mişcarea memorialistică şi lupta pentru unitatea de stat,
D.S.N.U., p. 48-87 ; I. Gheorghiu, Acţiuni pentru unirea Transilvaniei înainte de
intrarea României în primul război mondial, D.S.N.U., p. 154-163 ; C. Nuţu,
Noul activism şi lupta pentru unitatea de stat, p. 88-145, D .S.N.U. ; V. Popeangă
'l?i L. Kovacs, Situaţia ţărănimii din Transilvania şi lupta ei în preajma războiului,
D.S.N.U., p. 222-267 ; Al. Porţeanu, Mişcarea muncitorească şi socialistă din
Transilvania pentru unire, D.S.N.U., p. 268-315 ; V. Curticăpeanu, Cultura în
sprijinul unităţii de stat, D .S.N.U., pe 316-352 ; Miron Constantinescu, Actul Unirii
1 decembrie 1918, D.S.N.U., p. 353-424. L. Banyai şi C. Gollner, Poziţia naţionali
tăţilor faţă de unire, D.S.N.U., p. 426-451 ; La desagregation de la monarchie
austro-hongroise. Editions de !'Academie de la Republique Socialiste de Roumanie,
Bucarest 1965, Communciations presentees â la Conference des historiens du 4 au
9 mai 1964. Budapest. Au prezentat comunicări : Ştefan Pascu, C. C. Giuresou ,
I. Kovacs, L. Vajda, Aspects de la question agraire dans la monarchie austro-·
hongroise au debut du XXe siecle ; M . Constantinescu, L. Banyai, V. Curticăpeanu,
C. Gollner, C. Nuţu, La question nationale en Autriche-Hongrie (1900-1918) ;
A. Oţetea, D. Berindei, E. Campus, N. Fotino, C. Mureşan, La situation internatio 

nale et la politique etrangere de l 'Autriche-Hongrie pendant les premieres vingts
annees du XXe siecle ; E. Deutsch, N. N. Constantinescu, A. Negrea, A. Negucioiu,
Aspects de la domination du capital financier en Transylvanie dans les premieres
decades du XX-e siecle ; A. Deac, I. Cicală, A. Egyed, V. Liveanu, Le mouvement
social-demo cratic de Transylvanie dans les deux premieres decades du XX-a
sie ele.
15 Constantin Graur, Cu privire la Franz Ferdinand, Bucureşti,, Edit. Adevă
rul, 1935, p. 23 ş.a.
16 Aurel C. Popovici, La Question roumaine en Transylvanie et en Hongrie,
Payot, Paris, 1918. Prefaţă de N. P. Comnene. Acesta arată că lucrarea lui Popovici
a obţinut în Austria un enorm răsunet şi că autorităţile ungare au deschis acţiune
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şi-a dat seama dealtfel şi Popovici ceva mai tîrziu, era, în condiţiile isto
rice de atunci, cu totul utopic 11. O recentă istorie a Ungariei relevă fapte
-ce vădesc că guvernele austriac şi ungar erau conştiente că trebuie să
,găsească totuşi soluţii, căci exista o vizibilă creştere în lupta pentru
emancipare a naţionalităţilor 1s. Ministrul de externe al imperiului, contele
Aehrenthal, care din octombrie 1 906 luase conducerea Departamentului
Afacerilor Străine, a considerat că în 1 908 poate soluţiona spinoasa pro
blemă a naţionalităţilor prin mijloace de oprimare. El a socotit că împre
jurările interne şi internaţionale îi îngăduiau să lovească atît în Ser i_a,
-care rezistase războiului vamal şi începuse să scape de sub tutela dublei
monarhii 19, cît şi în mişcarea naţională sîrbă care se manifesta în Bosnia
�i Herţegovina, teritorii „turce" încredinţate de către Congresul de la
Berlin spre administrare Austro-Ungariei. Aşa cum se ştie, Aehrenthal a
profitat de revoluţia junilor turci din iulie 1 908, aşadar de situaţia încă
neprecisă existentă în Imperiul otoman, pentru a anexa, la 5 octombrie
1 908, Bosnia şi Herţegovina cu asentimentul Germaniei şi cu acordul
Rusiei, acord rezultat din mult discutata întîlnire Aehrerthal-Isvolski, de
la Buchlau, din 16 septembrie 1908 20. In aceeaşi zi, de 5 octombrie 1 908,
cu protecţia evidentă a Imperiului austro-ungar, Bulgaria şi-a proclamat
independenţa, iar Ferdinand de Coburg a luat titlul de ţar. Astfel, Impe
riul otoman, „omul bolnav• al Europei, a pierdut atunci complet de sub
dominaţia sa atît Bosnia şi Herţegovina, cit şi Bulgaria. Se părea deci că
Austro-Ungaria devenise puterea dominantă din centrul şi sud-estul Euro
pei.

cum

�

Mişcările popoarelor oprimate din dubla monarhie împotriva acestei
anexiuni, ca şi toate acţiunile de luptă de la Praga, din Styria, din .Croaţia,
unde Dieta lupta făţiş contra banului, ce reprezenta imperiul, din Transil
vania, unde lupta împotriva legii Apponyi a luat proporţii, românii ară
tînd că fiecare popor are dreptul de a se instrui în limba maternă, toate
acestea şi multe altele cu caracter similar, vădeau că antagonismele dintre
dubla monarhie şi naţionalităţile oprimate înscriau o curbă ascendentă.
Astfel, în _Eofida aparenţelor, în pofida succesului ce-l avusese prin
anexarea Bosniei şi Herţegovinei, dubla monarhie se găsea într-o situaţie
internă dificilă. Aceasta cu atît mai mult cu cit şi în Ungaria existau
mişcări antiaustriece. Astfel, în 1909, guvernul ungar de coaliţie a căzut
din cauză că eşuase în acţiunea de a funda o bancă naţională proprie .
ln ciuda faptului că Istvan Tisza, ca şi toţi partizanii compromisului din
1 867, a reapărut pe scena politică şi a fost ales preşedinte al Parlamen
tului, Partidul Radical, condus de Justh, la care a aderat şi contele Mihaly
Karolyi, a continuat să se opună politicii purtate de Tisza, a continuat să
publică împotriva lui, ca să-l poată condamna pe viaţă la muncă silnică (p. 6)
vezi şi opiniile autorului despre această chestiune, p. 220-221.
17 Ibidem, p. 222. Popovici arată : „Sunt numeroase motivele ca Imperiul
austro-ungar să fie distrus, iar naţiunile asuprite să fie eliberate de sub jugul
insuportabil al unor guverne ignorante şi despotice".
18 Histoire de la Hongrie„„ p. 431, 432. Autorii arată că după legea şcolară
din 1907, care obliga la învăţarea limbii maghiare, se produc -mişcări şi regrupări
in sinul naţionalităţilor, care luptă împotriva maghiarizării. Au loc rep resalii ale
.autorităţilor.
19 Pierre Renouvin, La crise europeenne et la grande guerre, p, 82.
20 Despre întîlnirea de la Buchlau s-au dat versiuni diferite de către guver
nele rus şi austro-ungar. Vezi Pierre Renouvin, op. cit., p. 84-85 ; Hugo Hantsch,
op. cit„ p. 490-491 ; Robert Kann, op. cit., p. 412-414.
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se opună anumitor măsuri luate de Vi�na 2 t . � � �semen �a, pe plan inter
.
naţional, în capitalele u no:r:_ man �uten, O�OZl�Ia impotrr:a Aust r_:o- nga
v
riei creştea şi din cauza ca, anexmd Bosma ş1 Herţegovma, ea mcalcase
prevederile ar�i�olul:ii 23 di� Tr�tatul de la Berlin. Raymond . Po ill:� arE�„
v
de pildă, sublima ca aceasta acţmne a dus la o creştere a m1şcar11
de
emancipare, căci se putea observa „o deşteptare vie, plină de iniţiativă
a naţionalităţilor" 22 ; mai mult decît atît, în corespondenţa dintre împăraţii
Wilhelm al II-lea şi Nicolae al II-lea, surprindem aprecieri din care reiese
că ocuparea acestor teritorii era considerată de aceşti monarhi ca o
prefigurare a războiului din anii 1 91 4-1 9 1 8 23.
ln această atmosferă, criza antebelică, afectînd direct Austro
Ungaria, continua să se amplifice, mai ales în preajma anului 1 9 1 2 , din
cauza marilor mişcări ale popoarelor subjugate de Imperiul otoman.
Ocupîndu-se de aceste mişcări, care constituiau în fond geneza războaielor
balcanice, Pierre Renouvin şi Jean Baptiste Duroselle susţin că ele au
stat la baza acţiunii de dezmembrare a Imperiului otoman, care a fost
nevoit să abandoneze toate teritoriile pe care le deţinea în Europa 2li ;
A. S. J erussalimski afirmă, la rîndul său, că mişcările din Turcia s-au
întărit în aceşti ani 25 ; iar Nicolae Iorga, în a sa Istorie a războiului bal
canic 26, scoate în evidenţă faptul că puterea morală a popoarelor se ma
turizase şi că din cunoaşterea trecutului lor întreg se crease conştiinţa de
drept a aspiraţiilor de unificare sau de creare a statelor naţionale.
Austro-Ungaria era, de aceea,- deosebit, de îngrijorată de alianţa
Greciei, Bulgariei, Serbiei şi Muntenegrului, ca şi de faptul că războiul
purtat împotriva Imperiului feudal turc avea caracterul unui război na
ţional al asupriţilor contra asupritorilor. Concomitent, rapidele şi strălu
citoarele victorii ale alianţei balcanice 27 puneau mari probleme guvernu
lui imperial. Aceasta, cu atît mai mult cu cit armata turcă era instruită
şi inarrnata de Gerrn ania28.
ln aceste împrejurări, Marile Puteri au început, aşa cum se ştie,
nenumărate acţiuni diplomatice, mai ales pentru a nu scăpa din IŢlÎnă
controlul asupra statelor din Balcani. Este cunoscut faptul că Prelimina
riile de la Londra, din 30 mai 1 9 1 3, deşi nu duseseră la. vizibile progrese,
în sensul stabilirii păcii balcanice, marcaseră totuşi amestecul deschis al
acestor mari puteri. Aceasta mai ales din cauza Austro-Ungariei care
începuse o vie şi insistentă activitate diplomatică la Sofia. Imperiul habs
burgic nu dorea ca Serbia să beneficieze de victoriile ce repurtase şi să
devină un stat puternic, aşa incit stimulind tendinţele de hegemonie în
Balcani ale monarhiei bulgare, îndemna permanent Sofia să atace Serbia.
Raymond Poincare, referindu-se la al doilea război balcanic şi la mane
vrele Austro-Ungariei, arăta că Bulgaria nu ar fi pornit războiul împo
triva Serbiei fără repetatele insistenţe ale Vienei, fără deplina convingere

l!

21

22

149.

2.l

Histoire de la Hongrie. . , p. 435--43'1.
Raymond Poincare, Les origines de la guerre, Plon, Paris, 1921, p. 14.
Maurice Paleologue, Guillaume II et Nicolas II, Plon, Paris, 1933, p . 148�
.

24 Pierre
Renouvin, Jean Baptiste-Duroselle Int-roduction a l'histoire des
relations internationales, Armand Colin, Paris, 1964, 'p. 15.
25 A. S. Jerussalimski, Der deutsche Imperialismus, Dietz Verlag
Berlin 1968•
p. 193.
26 Ni �oale Iorga, Istoria războiului b11lcanic, Bucureşti, 1915, p. 71 .
27 Ibidem, p. 138, 139 ; Egon Heymann, op. cit., p. 57.
28 :Fri tz Fischer, Griff nach deT We1tmacht, Droste Verlag, Diisseldorf, 196.J,
p. 38.
'
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•

ţarului Ferdinand că Austro-Ungaria era favorabilă unui atare război 29•
Dealtfel, este astăzi pe deplin cunoscut faptul că la 27 iunie 1 9 1 3 a avut
lo'c o convorbire între ţarul Bulgariei şi contele Tarnowski, ministrul
Austro-Ungariei la Sofia 30 . Evenimentele ce au urmat demonstrează
deschis că Austro-Ungaria făcuse totul pentru a reaprinde focul
în Balcani 31. In această ordine de idei, Alfred Dumaine, ambasadorul
Franţei la Viena, relevă faptul că deşi atacul împotriva Serbiei a fost
pus în sarcina ţarului Ferdinand, istoria poate preciza că răspunderea
declanşării celui de-al doilea război balcanic cădea asupra Austro
Ungariei 32.
a

In această vreme, guvernul român, temîndu-se de schimbarea echi
librului de forţe în Balcani, începuse tratative cu Bulgaria, opunîndu-se
politicii purtate de Austro-Ungaria, în ciuda alianţei secrete ce îl lega de
Puterile Centrale încă din 1 883. Dealtfel, în primăvară, cînd cabinetul de
la Viena începuse să facă presiuni la Bucureşti ca România să nu se
alieze cu Grecia şi Serbia 33, indignarea opiniei publice a devenit din ce
în ce mai vizibilă. Cînd la sfîrşitul lui iunie 1 9 1 3, Serbia şi Grecia au fost
lovite prin surprindere de Bulgaria, simpatia poporului român pentru
cele două state s-a exprimat deschis 34, spre consternarea oam enilor de
stat din dubla monarhie. Au ieşit aşadar la suprafaţă contradicţiile de
neînlăturat dintre Austro-Ungaria şi România, iar intrarea României în
acest război a avut incontestabil şi o atare semnificaţie. Este dealtfel su 
gestiv faptul că în timp ce România informa guvernul bulgar despre
intrarea ei în război alături de Serbia şi Grecia 35, în întreaga ţară aveau
loc manifestări împotriva Imperiului habsburgic. Pe străzi se striga : „J os
Austria" , scandîndu-se deviza ,,în Ardeal" 36. Acesta era aşadar ,,marele
adevăr naţional popular" 37. Astfel, începea de fapt noua politică a statului
român faţă de Austro-Ungaria, fapt relevat în mod deosebit de Nicolae
Iorga, martor ocular al evenimentelor : „se poate spune, cu drept cuvînt,
arăta marele cărturar, că peste Dunăre, se discuta chestiunea Ardealului,
că se începe războiul împotriva voinţei austriece" as.
Se poate deci afirma că în această etapă istorică, Austro-lingaria
era pe cale să-şi piardă un aliat de c:ire avea mare nevoie în acţiunea
agresivă ce urmărea în Balcani. Aşadar, devine vizibil că nu se desfăşura
numai un proces de dezagregare internă a imperiului, ci şi unul de
dezagregare externă a alianţelor. Acest fapt este apreciat dealtfel cu
2!l Raymond Poincare, Au service
(1913), Plon, Paris, 1926, vol. 8, p. 222.
30

- �•

de la France. L'Europe sous les armes

Ibidem.

Giovanni Giolitti, Memoires de ma vie, Plon, Paris, 1923, p. 3 1 5. Vezi tele
grama din 9 aug. 1 9 1 3, prin care San Giull iano, ministrul de externe al Italiei
informa că Viena comunicase la Roma intenţia sa de a ataca Serbia.
32 Alfred Dumaine, La derniere am bassade de France en Autriche
. Notes et
Souvenirs, Pion , Paris, 1921, p. 82, 83 . Documents diplomatiques frani;ais, 3e serie
191 1-1 914, Imprimerie Nationale Alfred Costes, Paris, 1 93•1, vol. VII, p. 47--19
raport din 6 iun. 1913, semnat Dumain.
Nicolae Iorga, Supt trei regi. Istorie a unei lupte pentru un ideal moral şi
naţional, Datina românească, Vălenii de Munte, 1932, p. 147 .

:

. 33

. :v. Documents
diplomatiques. Les evenements de la peninsule balkanique.
L'act10!1 d � la Roumanie . Bucarest, Imprimerie de l ' Etat 1913, p. 1 1 1 , 142.
Ibidem, p. 154, comunicarea din 27 iun.110 iul. 1913. semnată Titu rYfaio-

3J

rescu, înaintată guvernului bulgar de ministrul României la Sofia.
36 Nicolae Iorga, Supt trei regi, p. 153.

37
38

Ibidem.
Ibidem, p. 154, 155.
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multă luciditate şi de Raymond Poincare, care afirma, de pildă, că din
momentul anexării Bosniei şi Herţegovinei, Austro-Ungaria dăduse dovada
unei optici înguste, a unei miopii politice cu grave consecinţe. , Qu? s vu t
�
perdere, Jupiter dementat" 39, exclama omul de stat francez, adaugmd ca,..
cu cit violenta conştiinţa naţionalităţilor, .,cu attt mai mult Austro
Ungaria precipita mersul evenimentelor ce aveau să-i pregătească!

!

ruina" 40.
In timpul celui de-al doilea război balcanic au mai ieşit la supra
faţă şi fapte care marcau neîndoielnic afirmarea crescîndă pe arena euro
peană a statelor mici, factor caracteristic al relaţiilor internaţionale, în.
secolul al XX-iea. Astfel, Austro-Ungaria nu a putut împiedica, în con
junctura ce se crease în iulie-august 1913, ca pacea de la Bucureşti să fie
o pace proprie a acestor state mici care izbutiseră să scape, temporar„
de tutela Marilor Puteri 41. Pacea, care s-a semnat la 1 0 august 1913, a
fost aşadar, o pace în care deciziile au fost luate de statele mici parti
cipante, fără amestecul Austro-Ungariei sau al altei mari puteri.
Dubla monarhie, care credea că este puterea dominantă în Balcani„
şi-a dat seama că în fond nu mai deţinea acest loc. Ca şi celelalte
mari puteri, care constataseră această stare de fapt 42, Austro-Ungaria a
devenit şi ea conştientă că în lupta pentru independenţă şi suveranitate
naţională, statele mici din Balcani repurtaseră o victorie plină de grave
consecinţe pentru prestigiul Imperiului habsburgic 43. In menţionata istorie
a Ungariei se afirmă, de pildă, că pacea de la Bucureşti, ca şi întărirea
conştiinţei naţionale a Serbiei şi României „răniseră atît de profund inte
resele vitale ale dublei monarhii, încît cercurile conducătoare au fost ne
voite să-şi revizuiască principiile fundamentale, care prezidaseră timp de
zeci de ani conducerea politicii lor externe" 44• Se conchide apoi că pacea
de la Bucureşti „a marcat o cotitură"45 în politica imperiului, luîndu-se
atunci decizia de „a reglementa prin forţă chestiunea sîrbă" 46.
Atentatul de la Sarajevo a constituit, aşadar, pretextul de a ataca
Serbia. In acest spirit a purtat Berchtold cunoscutele tratative cu Serbia„
39 Raymond Poincare,

40

Les origines de la guerre, p. 106.

Ibidem.

41 Pierre Renouvin, op. cit., p . 137, 138 ; Documents diplomatiques, p. 157�
159. Notele din 28 i un./11 iul. 1913 şi 1114 iul. 1913, de la legaţia din Belgrad sem
nate Filality ; nota din 5/18 iul. 1913, de la legaţia din Atena, semnată Filodor.
42 De pretutindeni veneau aprecieri măgulitoare privind pacea de la
Bucu
reşti. De pildă, în arhiva Ministerului Afacerilor Externe din Bucureşti (A.M.A.E.)
se găsesc rapoarte în acest sens : raport de la legaţia din Londra din l/14 aug.
1913, semnat N. Mişu. Sir Edward Grey, ministrul de externe afirma : „acest tratat
este opera cea mai meritorie ce s-a realizat în ultimul timp" ; de la legaţia din
Berlin, notă din 26 iul./8 aug. 1913, semnată Beldiman, se exprimă felicitări
României ; la fel în nota din 26 iul./8 aug. 1913, din Paris, semnată Al. Em. Laho
vary ; notă din 28 iul./10 aug. 1913, de la legaţia d i n St. Petersburg, semnată Nano;
raport din 30 iul./12 aug. 1913, de la legaţia din Roma, semnat Pennesco.
43 Alexander Hojos, Der deutsch-englische Gegensatz und sein Einfluss auf
die Balkanpolitik Osterreich-Ungarns, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger.
Walter de Grujter et co., Berlin und Leipzig, 1 922, p. 37, 38. Se arată că după
P ac �a de la �ucureşti, România a lezat interesele Austro-Ungariei în chestiunea
_
I n contmuare, se arată că românii se gîndeau la conaţionalii lor asupriţi
s1rba.
.
de Ungaria.
4" Histoire
de la Hongrie ... , p. 439.
__

45

46

Ibidem.
Ibidem.
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ieulrninînd cu ultimatumul din 23 iulie 47, aprobat atît de Germania, cit şi
de Ungaria 48. n fond, se voia distrugerea completă şi rapidă a punctului
de atracţie, care devenise Belgradul pentru slavii de sud, oprimaţi de
dubla monarhie 49.
Concomitent apăreau din ce în ce mai desluşit şi contradicţiile dintre
România şi Austro-Ungaria so, ceea ce, incontestabil, neliniştea profund
Viena ; aceasta cu atît mai mult, cu cit unele ziare nu oboseau în a arăta
reă atitudinea Austro-Ungariei în timpul războaielor balcanice îi alienase
simpatiile României s1. De asemenea vizita lui Nicolae al Ii-lea la Con
:stanţa stîrnise o adevărată furtună 52 la Berlin, Viena şi Budapesta. Ne
mulţumirea a fost însă profundă, cînd s-a cunoscut poziţia de reprobare
�i indignare a României faţă de ultimatumul dat Serbiei 53 •
In sfîrşit, după izbucnirea războiului, aşa cum se ştie, la 3 august
România procedase, ca şi Itali a, declarîndu-se neutră. Se marca
.astfel un moment cheie în acţiunea de rupere a acestui stat de alianţa
-cu Puterile Centrale 54. Odată cu izbucnirea războiului dezagregarea alian
ţelor Austro-Ungariei devenise, aşadar, un fapt concret. S-a desfăşurat
.apoi războiul de lungă durată, care a dus la înfrîngerile şi victoriile
Austro-Ungariei din anii 1914 şi 1915. In toamna anului 1 914, prin alianţa
iCU Turcia, şi în toamna următoare, prin cea cu Bulgaria, s-a putut
astupa, într-o anumită măsură, golul produs de intrarea în război a Ita
liei, la 26 mai 1 915, deşi deschiderea unui nou front de-a lungul rîului
lsonzo a complicat şi a îngreuiat situaţia fronturilor. Cu mult mai grave
repercusiuni a avut însă intrarea în război a României.

1914,

La începutul lunii august 1 916, generalul Conrad, şeful Marelui
Stat Major al armatei austro-ungare, arăta în mod realist, că intrarea
României în conflagraţie ar avea grave consecinţe pentru frontierele im
periului 55• La 27 august (st. v.), se ştie, ministrul României la Viena a
'7 Max Beer, La
bataille des diplomates. Les documents capitau.r des
.gouvernement belligerants, Ferd. Wyss Berne 1916, p. 89-94. Le comte Berchtold,

rninistre des Affaires Etrangeres d' Autriche-Hongrie, au baron de Giensl-Gieslingen,
ministre d'Autriche-Hongrie ă Belgrad. Este rugat să transmită la 23 iul. 1914,
nota către guvernul din Belgrad, care conţine şi cele 10 cereri ultimative, printre
-care punctul 5 notifica că organele dublei monarhii trebuie să colaboreze cu cele
ale Serbiei, în scopul suprimării mişcării subversive dirijate contra integrităţii
monarhiei. Acest articol a fost respins de Serbia, căci însemna amestecul deschis
în treburile ei interne.
48 Histoire de la Hongrie„., p. 440.
49 Leo Valiani, La dissolutione dell'Austria Ungheria, Casa Editrice 11
Saggiatore, Milan, 1966, p. 61.
50 George B. Leon, Greece and the Great Powers (1914-1917), Ed. Stavros
Gheorghiadis, Thessaloniki, 1974, p. 7, 8 , 11, 18, 19, 26 ş.a.
Arh. M.A.E., fond. primul război mondial. raport 437/12-25 apr. 1914, de
la legaţia din Viena, semnat Edgar Mavrocordat. Citează din „Die Zeit"' 25 apr.

51

1914.

52 Ester Uribes, La rencontre de Constanţa, du 14 ;uin 1914, „Revue Roumaine
d'Histoire" (R.R.H.), nr. 2/1968 ; „Giornale d'Italia" , 24 iun. 1914, se ocupă, de
.asemenea, de această vizită ; vezi şi Fritz Fischer, op. cit., p. 299, afirmă că se
răcesc relaţiile României cu Austro-Ungaria.
5.1 Ladislaus Singer, Ottokar, Graf Czernin Staatsmann einer Zeitenwende,
Verlag Styria, Graz, Wien, Koln. 1965, p. 37.
M N. Iorga, Comment la Roumanie s'est detachee de la Trip lice, Bucureşti,

1933.

55 A.I.C., fond. Viena, cutia III/II 72/1916, Mitteilung an Ministerium des
Aussern iiber die Kriegslage. An Seine Ex. den Herrn K. und K. Geheimen Rat,
Kamerer und Oberleutenant Stephen Freiherrn Burian von Rajeez semnat Conrad
'
von Hotzendorf.
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prezentat declaraţia de război 56, document care, invocînd atît nerespec
tarea de către dubla monarhie a principiului naţionalităţilor cit şi faptul
că românii din imperiu „fuseseră trataţi permanent ca o rasă inferioară"57,
releva nu numai ţelurile de război ale României, ci indirect şi situaţia
internă dezastruoasă în care se găsea Imperiul austro-ungar multinaţio
nal . Aceasta cu atît mai mult cu cît starea de spirit a naţionalităţilor
oprimate lua forme centrifuge din ce în ce mai primejdioase . I ntrarea
trupelor române în Transilvania a produs, aşa cum era şi firesc, senti
mente de explozivă bucurie ; pe front, de asemenea, aşa cum reiese din
două scrisori datate 8 septembrie, una a generalului Conrad şi alta a con
telui Thurn, situaţia devenise deosebit de gravă. Şeful Marelui Stat Ma
jor afirma, de pildă, adresîndu-se ministrului de externe, că nu fuseseră
forţe suficiente nici pentru cele 3 fronturi şi că acum, prin deschiderea
celui de-al patrulea, cel românesc, se creaseră condiţii foarte grele 58. Con
comitent Thurn îi scria lui Burian, în aceeaşi zi, relatîndu-i despre pozi
ţia deosebit de alarmată a generalului Conrad, care afirmase că : ar tre
bui ca germanii să-şi concentreze toate forţele disponibile contra României,
chiar şi cele de la Verdun ; ar trebui transportate imediat trupe „pentru
a opri definitiv ofensiva română" 59. Intrarea în război a României pro
dusese, aşadar, mari dificultăţi, atît pentru mersul războiului ca atare,
cit şi pentru starea de spirit a naţionalităţilor. In genere, în întregul im
periu apăruseră în toamna anului 1 9 1 6 semne ale unei oboseli generale,
iar criza de alimente de larg consum, specula, piaţa neagră, ca şi îm
prumuturile de război, creaseră un climat din ce în ce mai puţin propice
pentru continuarea conflagraţiei. De asemenea, încă în octombrie 1 9 1 6,
deci înainte de moartea împăratului Franz-Iosef •, se produseseră fapte
vădind că regimul primea lovitură după lovitură. La V iena fusese asasi
nat primul ministru, contele ·Karl Sti.irgkh 60, cunoscut pentru modul său
dictatorial de guvernare, iar la Budapesta Tisza fusese atacat cu violenţă,
mai ales din cauza intrării în război a României 61. La urcarea sa pe tron
regele-împărat Carol se găsea în faţa unor situaţii interne şi externe
complicate căci concomitent ieşiseră la suprafaţă şi marile probleme ridi
cate de alianţa cu al II-lea Reich. Wilhelm al II-iea era convins că
sosise momentul să domine întreaga Europă Centrală, utilizînd nenumă
rate forme de presiune şi făcînd o largă campanie de propagandă în
jurul proiectului „Mitteleuropa" , elaborat de pastorul Friedrich Naumann 62,
deputat în Reichstag. Acesta preconiza o uniune economică cu Austro
Ungaria, menită apoi să se transforme într-o confederaţie de state ale
Europei Centrale 63. In Austria s-a produs atunci o mare mişcare contra
56 Ibidem,
dosar 18/1916, Declaraţia de război din 14/27 aug. 1916, remisă
de ministrul României la Viena.
57 Ibidem.
58 Ibidem, fond. Viena, cutia, III/II 84/1916, scrisoare din 8 sept. 1916, semn:ită
Conrad von Hi:itzendorf către baronut Burian, Viena.
Ibidem, telegrama 924/8 sept. 1916, semnată Thurn către Burian.
* Moartea la 86 de ani a lui Franz Iosef„ 21 nov. 1916.
• 60 �
fost asasinat de Friedrich Adl-er, fiul lui Victor Adler, preşedintele
.
Partidului Social-Democrat austriac.
61
Pierre Renouvin, La crise europeenne et la grande guerre, p. 3 3 9 .
. 62 Friedrich Naumann, Mitteleuropa, Druck und Verlag, Georg von Reimer,
Berhn, 1915.
·

59

63 Robert A. Kann, op. cit., p. 499, arăta că Naumann considera că Germania
trebuie să conducă şi vedea cu satisfacţie o germanizare a Austwiei. Austria ar fi
trebuit să aibă ceva mai mult <lecit autonomia, dar să aibă un rol de subordonare.
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acestui plan anexionist, în ciuda tentativelor lui Wilhelm al II-lea de a
convinge Viena despre binefacerile unei uniuni cu Germania 6".
In acest climat, împăratul Carol s-a hotărît să se elibereze de tu
tela Berlinului şi să încerce o calmare a stării de spirit din Austro
Ungaria prin încheierea păcii. In orice caz, se poate constata că în ianua
rie 1 9 1 7, Consiliul Ministerial al Austro-Ungariei a pus în discuţie pro
blema unei păci fără învinşi şi fără învingă ori, proiect elaborat de
contele Ottokar Czernin, ministrul de externe 6:>. Sensul păcii „fără în
vi�i şi învingători" reiese în mod pregnant din dezbaterile Consiliului :
generalul Conrad von Hotzendorf a propus, de pildă, ca Muntenia să fie
incorporată la dubla monarhie, deoarece acest ţinut al României, foarte
bogat în cereale, era necesar imperiului. Dacă România s-ar redresa,
arăta generalul Conrad, atunci Viena ar trebui să acorde acestui stat
un regim asemănător cu cel acordat de Germania Bavariei 66• In iarna
şi primăvara anului 1 9 1 7, dubla monarhie era din ce în ce mai hotărîtă
să treacă la încheierea unei păci separate, pentru a salva astfel integri
tatea imperiului. Impăratul a început demersuri în acest sens pe lîngă
guvernul francez, utilizind în acest scop pe fratele soţiei sale, prinţul
Sixte de Bourbon, care lupta ca ofiţer în armata belgiană 67. In scrisoa
rea sa către Sixte de Bourbon 68, Carol arăta clar că este de acord cu
retrocedarea Alsaciei şi Lorenei, că doreşte să se înţeleagă cu Franţa,
pentru care exprimă o mare admiraţie atît pentru forţa de rezistenţă, cit
şi pentru magnificul ei elan 69. De asemenea, reiese că Austro-Ungaria
voia să se înţeleagă cu Marea Britanie în vederea menţinerii imperiului.
In acest sens, împăratul promitea restabilirea integrităţii Serbiei şi
recunoaşterea suveranităţii naţionale a acestui stat 1o. Pînă în martie
1 9 1 7 , în urma tratativelor purtate de Sixte de Bourbon71, Carol I accep
tase punctul de vedere francez, în sensul de a utiliza ajutorul Antantei
contra Germaniei, dacă ea s-ar fi opus încheierii unei păci separate.
Marea Britanie îşi dăduse şi ea acordul, astfel incit se părea că demer
sul lui Carol de Habsburg avea sorţi de izbîndă, singura piedică rămî
nînd opoziţia Italiei .
Intre timp, adevăratul spirit al păcii separate se desprindea din ce
în ce mai clar : conform procesului verbal al Consiliului Ministerial de
la Viena, prezidat de împăratul-rege, Austro-Ungaria urma să-şi extindă
teritoriul pe seama Serbiei, Muntenegrului şi României, iar Germania,
în concepţia menţionatului Consiliu, urma să-şi mărească teritoriile cu
Polonia şi cu alte ţinuturi din răsărit 72. In cursul dezbaterilor, contele

ţ

&'i James Donnadieu, op. cit., p. 68-72. Se voia mai întii o uniune economică,
adică regimuri vamale, feroviare şi fluviale comune.
s:; Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Osterreichisch-Ungarischen
Mon a rchie , p. 441.
66 Ibidem, p. 450, 451.
67 Prince Sixte de Bourbon, L'offre de paix separee de l'Autriche (5 decembre
1916-12 octobre 1917), Plon, Paris, 1920.
68 Ibidem. La finele
volumului se găsesc două manuscrise - scrisori din
adresate d e Carol I cumnatului său. In prima scrisoare' se
lan. şi mai 1917
-

arată condiţiile păcii separate.
69 Scrisoarea manuscris din
ian. 1917, semnală Charles, anexată la sfirşitul
Yolumului .
;o Ibidem.
71 Prince Sixte de Bourbon, op. cit., p. 45, 65, 68, 105, 118-142 ; vezi şi
Hugo Hantsch, op. cit., p. 525, 526.
72 Protokolle
des Gemeinsmen Ministerrates der Osterreichisch-Ungarischen
Monarchie 1914-1918, sub redacţia lui Miklos Komjătny' Akademiai Kiad6 Buda'
pest, 1966, p. 482. Şedinţa din 22 mart. 1917.
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Czernin a informat pe participanţi că Bethmann-Holweg, cancelarul
Germaniei, era de acord ca în schimbul renunţării de către dubla mo
narhie la teritoriile Poloniei, Germania să îngăduie extinderea Austro
Ungariei în România şi Balcani 73• Concret, Czernin arăta că Viena va
putea anexa Muntenia şi vestul Moldovei 74.
Tot în legătură cu problema păcii separate nu este lipsit de interes
nici faptul, susţinut de contele Ottokar Czernin şi negat de Maurice
Paleologue şi de alţi oameni politici, că. ţarul Nicolae al II-lea ar fi
făcut la rîndul său o ofertă de pace separată, promiţînd menţinerea
Imperiului habsburgic. Czernin afirma că acest demers ar fi fost făcut
prin intermediul Statelor Unite, Lansing transmiţîndu-1 prin ambasa
dorul american la Viena 75.
In orice caz, în februarie-martie 1 917, în timp ce în Rusia se
desfăşura revoluţia burghezo-democrată, Carol I a făcut totul pentru
a încheia pacea separată, căci, aşa cum subliniază şi istoricul Pierre
Renouvin, era efectiv reală situaţia pe care Czernin o descria cancelaru
lui Germaniei : „Despre o victorie nu se mai poate discuta, iar dubla
monarhie este la capătul forţelor sale şi doreşte o pace de compromis" 76
In mai 1917 însă, aşa cum reiese dintr-o altă scrisoare a împăratului
către Sixte de Bourbon, în ciuda acordurilor Marii Britanii şi Franţei„
Italia se opunea 77, aşa incit negocierile nu puteau progresa. Totuşi, atit
în Franţa, cit mai ales în Marea Britanie se crease o atmosferă de sim
patie pentru Austro-Ungaria. Unele cercuri politice din care făcea parte
şi lordul Cecil, personalitate politică de prestigiu, susţineau că : „dez
membrarea Austro-Ungariei nu era aspiraţia Antantei, al cărei prin
cipal inamic îl constituia Germania" 78. De asemenea, lordul Lansdov:ne
şi grupul său erau pentru încheierea unei ,,păci albe" , care urma să
lase intact Imperiul austro-ungar 79. In primăvara şi vara anului 1 9 1 7 „
în timp ce războiul se desfăşura în formele sale binecunoscute astăzi„
ţelurile anexioniste ale dublei monarhii apăreau pină şi în presă. Astfel„
asociaţia „Uniunea flotei austriece" a publicat o moţiune cerind ca pe
viitor Porţile de Fier să intre în posesia Austro-Ungariei care „trebuia
să domine Dunărea pînă la gurile ei" so.
Intre timp, situaţia internă a dublei monarhii se deteriora pas cu
pas, iar pe front, victoriile repurtate la Mărăşti şi Mărăşeşti 81 de
România, în iulie-august 1 91 7, opriseră ofensiva Puterilor Centrale, ceea
_

73 Ibidem, p. 484.
74 Ibidem.
75 A.I.C., fond. Casa

regală, dosar 21/1922 şi dosar 18/1923. Corespondenţa
Czernin-Maurice Paleologue şi corespondenţa Paleologue-Sixte de Bourbon, în
legătură cu oferta lui Nicolae al II-lea.
Pierre Renouvin, L'opinion publique et la guerre en 1917, „Revue d'Histoire
moderne et contemporaine" (R.H.M.C.), tome XV, janvier-mars 1968, p. 2 1 .
77 Scrisoare
din 9 mai 1917, semnată Charles către Sixte d e Bourbon, în
volumul menţionat a lui Sixte de Bourbon.
Arh. M.A.E„ fond. 71 E 2/1914, dosar 90, telegrama 6 563/12/25 mai 1917„
se�ata Ion I. C. Brătianu, către N. Mişu, ministrul României la Londra. Lordul
_
Cecil a facut
atare declaraţii în Camera Comunelor.
79 Henry Vickham Steed, Mes souvenirs, Plon, Paris, 1927, voi. II, p. 156.
80 Arh. M.A.E„ fond. primul război mondial, dosar 3, telegrama 522/11 iuL
(st. i:t·> 1917, de la legaţia din Stockholm, semnată Derussi. Moţiunea fusese publicată
in ziarul „Fremdenblatt" . Nu se indică data.
81
A.I.C„ f?nd. Casa regală, dosar 30/1917. Agence telegraphique Radio„
,
siege central Paris, L Effort Roumain, 24 nov. 1917. Se evocă luptele din iul.-aug.
1 917.

76
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ce incontestabil se răsfrîngea în mod negativ şi asupra situaţiei interne
a imperiului.
Este perioada cînd Vaticanul, dorind să salveze mai ales dubla mo
narhie, a iniţiat cunoscutele demersuri pentru obţinerea păcii. Benedict
al XV-lea s-a adresat şefilor de state ale blocurilor beligerante propu
nîndu-le un program de pace, în cadrul căruia forţei materiale a armelor
trebuia să i se substituie farta morală a dreptului 82• Papa propunea„
printre numeroasele puncte ale programului său de pace, dispoziţii
conciliante în rezolvarea problemelor teritoriale dintre Austro-Ungaria„
Italia şi alte state „în măsura a ceea ce este drept şi posibil" 83 • Răspun
zînd papei, Carol de Habsburg a arătat că dacă „se izbutea să se stabi
lească un acord între beligeranţi şi se realiza ideea sublimă a papei, se
contribuia la acţiunea potrivit căreia monarhia căpăta garanţia liberei
sale dezvoltări în viitor ; atunci nu va fi greu, arăta împăratul, să se
găsească pentru celelalte chestiuni de reglementat între beligeranţi, <>
soluţie satisfăcătoare, într-un spirit de justiţie şi ţinînd seama, într-o
formă echitabilă, de condiţiile existenţei reciproce" S't. Reiese cu limpe
zime din toate aceste fraze, intenţia de a acoperi problema spinoasă a
naţionalităţilor, cu noţiuni vagi despre justiţie, echitate etc .
In această perioadă, din toamna anului 1 9 1 7, situaţia internă a
Imperiului habsburgic se înrăutăţise mult căci victoria Marii Revoluţii
Socialiste din Octombrie dăduse un nou avînt mişcărilor naţionale şi
sociale. In acest climat tot mai des soseau ştiri că cercurile politice de
la Viena „doreau să încheie pacea cu orice preţ" 8.5. Cu atit mai mult s-a
grăbit deci Austro-Ungaria să profite de ofertele de pace ale guvernului
sovietic, pentru a obţine avantaje cit mai mari . Se spera că pe această
cale se vor opri mişcările interne. In noiembrie, contele Czernin a de
clarat în Parlament că guvernul său „este gata să înceapă negocieri cu
guvernul rus, în vederea unei păci onorabile şi acceptabile" 86. La 25
noiembrie/8 decembrie 1917 au început tratativele de armistiţiu, pregă
tindu-se oneroasa pace de la Brest-Litovsk. In această conjuctură favo
rabilă Austro-Ungariei, Czernin a declarat că „problema rataşării gru
pelor naţionale nu poate fi rezolvată pe plan internaţional, ci numai de
statul austro-ungar, de acord cu popoarele şi conform constituţiei" 87.
&tfel, la sfirşitul anului 1 9 1 7, în numele grupărilor politice ce le repre
zenta, Czernin voia 88 să consacre dreptul Imperiului habsburgic asupra
popoarelor oprimate, tocmai într-un moment de mare avînt al mişcărilor
sociale şi naţionale. De asemenea, profitînd de împrejurări, dubla mo
narhie spera să-şi consolideze şubreda economie prin jefuirea marilor
bogăţii ale teritoriilor ce urmau să fie exploatate în urma păcii cu Rusia
82 Ibidem, dosar 24/1917 „Aux chefs des peuples beligerants", semnat Bene
dictus XV P.P. 1esr Aoflt 1917.
1t1 Ibidem.
84 Arh. M.A.E., fond. 71 E 2/1914, dosar 90, raport 3 732/17-48/27 oct. 1917„
de la legaţia din Londra, semnat Mişu. Trimite corespondenţa publicată intre
Vatican şi Puterile Centrale.
85 Ibidem, dosar 33, telegramă din 17 sept. 1917 de la Copenhaga' semnată
Răşcanu, însărcinat cu afaceri.
l!6 Pierre Ren?uvin, Les grands problemes intemationau:r pendant la pre••
miere guerre mondiale, în L'Europe du XIX et du XXe siecle. Marzorati, Milan,
1964, vol. II, p. 78.
ff1 Arh. M.A.E., fond. primul război mondial, dosar 30, telegrama 3 925/17 nov.
(st. n.) de la legaţia din Berna, semnată Pacliano, către Externe, Iaşi.
.
88 Ibidem, telegrama din 15/28 dec. 1917, de la legaţia din Petrograd sem'
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Sovietică. Concomitent, prin tratativele de pace de la Brest-Litovs):t se
creaseră atare condiţii, incit nici România, complet izolată, nu mai
putea continua războiul. La 1 4 februarie 1 9 1 8, contele Ottokar Czernin
s-a întîlnit la Răcăciuni cu Ferdinand I, făcindu-i propuneri de pace
cu caracter ultimativ şi arătîndu-i că va trebui să facă, în afara D obro
gei, şi alte cesiuni teritoriale 89• Aşadar, prin poziţia sa oficială, Czernin
nu făcea altceva decit să traducă în practică ho tărîrile Consiliului Minis
terial de la 22 ianuarie 1 9 18, consiliu în care se hotărîse, aşa cum am
arătat, ca în schimbul renunţării la Polonia, imperiul să facă ample
anexiuni din teritoriul României 90. Dealtfel, şi acest plan părea să fie
doar un fragment dintr-un plan cu mult mai larg destinat reorganizării
imperiului. Dintr-un memoriu, intitulat „Osterreich liber alles wenn es
nur will" 91, se preconiza o reconstituire a imperiului pe baze federale
incluzîndu-se România, Serbia şi Albania 92. In orice caz, tratatul înche
iat la Bucureşti, la 24 aprilie
7 mai 1 9 1 3 9:.:, care nu a fost niciodată
ratificat de regele Ferdinand I, sugruma România din toate punctele de
vedere, dînd mari privilegii Austro-Ungariei, constituia doar un prelu
diu al planurilor anexioniste nutrite de dubla monarhie.
-

In ciuda acestor evidente succese, situaţia Austro-Ungariei intrase
într-o fază care prevestea că dezintegrarea acestui imperiu multinaţio
nal se apropia vertiginos. Lupta pentru emancipare a naţionalităţilor
-0primate, sprijinită de o largă opinie publică, se manifesta nu numai
:în interior, ci şi pe plan internaţional. Astfel, la 9 aprilie 1 9 1 8, s-a deschis
la Capitoliul din Roma, Congresul naţionalităţilor oprimate de dubla
monarhie 9\ apărînd pentru prima dată de la începutul războiului situa
ţia ca reprezentanţi de seamă ai naţiunilor asuprite de Austro-Ungaria
să-şi poată exprima liber voinţa de a se rupe de imperiu ; s-a procla
mat atunci în mod solemn principiul conform căruia ; „fiecare popor
poseda dreptul inalienabil de a-şi constitui unitatea naţională de stat sau
de a-şi desăvîrşi această unitate, pentru a atinge deplina sa independenţă
politică şi economică" ns.
In lunile ce au urmat, situaţia pe front s-a înrăutăţit în mod vizi
bil pentru Puterile Centrale. In interior, în Austro-Ungaria, se putea
constata, de asemenea, o mişcare explozivă a naţionalităţilor care pro
clamau deschis voinţa lor de a-şi crea state naţionale independente : în
iulie 1 9 1 8, Consiliul Naţional Cehoslovac proclama solemn că va lupta
pentru înfăptuirea unui atare stat ; în august, iugoslavii, organizaţi
într-un consiliul similar, se găseau pe aceeaşi poziţie ; în septembrie,
românii din Transilvania au trecut la acţiuni politice de unificare a
tuturor grupărilor, avînd concomitent permanente legături cu mişcarea

89 N. Iorga, Acte privitoare la istoria marelui război, „Revista istorică",
nr. 7/9, Bucureşti, 1932, p. 1, 2 ; Ladislaus Singer, Ottokar Czernin, p. 280. Este
YOrba de consiliile de coroană din febr. 1918.

no
Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Osterreichisch-Ungarischen
Monarchie, p. 627.
91

92

A.I.C., fond. Viena, cutia II/II 1916, Memoriul este semnat Schlitter.
Ibidem.

93 Actel e tratatului de la Bucureşti, 24 apr./7 mai 1918,
semnat de Al. Mar.
gh1loman, St. baron Burian, R. von Kuhlmann, V. Radoslavoff, A. Nessimi.
9 1 Arh.
Bibi. Academiei (A.B.A.), fond. dr. C. Angelescu, mapa 21, plic 3,
Le Congres des nations de l'Europe Centrale, a l liees a l'Entente, apr. 1918.
9 5 Ibidem.
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naţională cehă 96. De asemenea, activitatea consiliilor naţional� din ext�
rior, consilii care luptau intens pentru crearea statelor naţionale um
tare, influenţa în mod pozitiv lupta cons iliilor naţionale din in teriorul
dublei monarhii.
In Ungaria se putea constata în acest timp existenţa unor mişcări
cu caracter social şi politic, dacă nu ne-am referi decît la grevele din
primăvara anului 1 9 1 7 , cit şi la activitatea grupărilor conduse de Karolyi
şi a Partidului Social-Democrat, care căutau soluţii în aplicarea grab
nică a unor reforme . Intr-un asemenea climat, împăratul-rege a demis
pe contele Tisza, formîndu-se guvernul Weckerle. Concomitent a fost
anunţată şi reforma electorală. Se spera că pe calea reformelor şi cu
sprijinul nu numai al diverselor partide burgheze, ci şi al social-d�mo
craţiei austriece şi ungare, dubla monarhie să se poată menţine 9 1 • In
iarna anului 1 9 1 8 , în ianuarie şi februarie însă, mişcările cu caracter
social s-au amplificat. Au avut loc greve atît la Budapesta, cit şi la
Viena, mai ales împotriva modului cum era tratată Rusia Sovietică la
Brest-Litowsk 98. Apoi, odată cu reîntoarcerea prizonierilor de război
din Rusia, într-un climat de foamete, lipsă de combustibil, şi în starea
de spirit depresivă rezultînd din înfrîngerile suferite pe front de Puterile
Centrale, luptele sociale s-au intensificat. In iunie 1 9 1 8 au avut loc
chiar şi lupte de stradă între armată şi muncitori şi apoi o grevă gene
rală de nouă zile 99. In armată se constatau mari mişcări. ln octombrie,
două divizii de infanterie, a 27-a şi a 28-a de honvezi, au părăsi t
frontul ; în marina
de
război
de la
Pola,
pe
toate
vasele,
marinarii se organizaseră pentru a părăsi navele, cel mai tîrziu la 1 no
iembrie 1 9 1 8 ; la Cattaro, marinarii unguri şi cei croaţi s-au hotărît
să se întoarcă acasă ; apoi, armata a peste 30 de divizii de sub comanda
mareşalului Boroenic a refuzat să mai continue lupta wo. Debandada
devenise aşadar generală.
Tot în această perioadă s-au produs şi acţiuni de dezagregare a
alianţelor Puterilor Centrale. După înfrîngerile de pe front, împăratul
Carol, sosit la 1 5 august la Spa, declara că dubla monarhie nu mai
poate continua războiul pînă în iarnă ; în septembrie, în ciuda insisten
ţelor Germaniei, baronul Burian a hotărît să n:fuze continuarea luptei
afirmînd : „la noi este sfîrşitul ; Austro-Ungaria este epuizată, minată·
de mişcările minorităţilor naţionale, redusă la cele mai grele expediente
ca să poată asigura capitalei o aprovizionare precară ; armata este de
moralizată din cauza dezertorilor. Trebuie acţionat imediat şi direct"
(sofort und direckt) 101. ln consecinţă, la 14 septembrie 1 9 1 8 , Burian a
publicat nota sa către aliaţi, propunînd tratative într-o ţară neutră fără
întreruperea operaţiilor militare. Refuzul Puterilor Aliate şi Asocfate a
fost, aşa cum se ştie, unanim .
Lovitura de graţie o capătă însă Austro-Ungaria din cauza înfrînge
rilor pe frontul balcanic. La mijlocul lunii septembrie, armata bulgară
96 Constantin
Nuţu, Noul activism şi lupta pentru unitate!l de stat, 1 9051918, paragraful 7, p. 138, în D.S.N.U.
97 Histoire de la Hongrie„., p. 445. Se arată că în mai
1917, la Conferinţa

social-democrată de la Stockholm, delegaţii austrieci şi unguri se pronunţaseră
pentru păstrarea dublei monarhii.
98 Ibidem,
p. 446.
99 Ibidem,
p. 448.
100 Charles Vidil, Les mutineries de
la marine allemande 1917- l 918, Payot>
Paris, 1931, p. 144, 145, 146, 147.
Pierre Renouvin, La crise europeenne et la grande guerre, p. 556, 557.
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demult şubrezită, atît din cauza unei proaste aprov1z1onap şi a unui
echipament învechit, cit mai ales din cauza stării morale, nu poate
rezista ofensivei aliaţilor. La 26 septembrie, în timp ce cavaleria fran
ceză ameninţa să rupă toate mijloacele de comunicare ale armatei bulgare,
Inaltul Comandament, adresîndu-se generalului Franchet d'Esperey, a
·cerut armistiţiul. La 29 septembrie, cind acest armistiţiu fusese semnat,
Austro-Ungaria! îşi vedea distrus frontul din Macedonia. Turcia era acum
izolată şi se temea că armatele aliate vor asedia Constantinopolul, iar
România se pregătea să reintre în război.
Dealtfel, atitudinea României preocupa enorm guvernele de la
Viena şi Budapesta. La 27 septembrie 1918, de pildă, într-o şedinţă a
Consiliului Ministerial, baronul Burian arăta că : „un foarte periculos
punct în apropiata noastră vecinătate este România, a cărei ostilitate
creşte, mai ales că situaţia este nefavorabilă pentru noi în Balcani 102.
Se ştie că în octombrie, România a hotărît reintrarea în război şi a
făcut pregătirile în acest sens. iar la 8 noiembrie, cind trupele aliate
au trecut Dunărea, armata română a reintrat oficial în război alături
de Puterile Aliate şi Asociate.
Aşadar, întreaga frontieră de sud a dublei monarhii era grav ame
ninţată, în timp ce Germania luase istorica hotărîre de a începe cunoscu
tele negocieri de armistiţiu. Astfel, alianţa Puterilor Centrale era complet ruptă la finele lui septembrie 1 9 1 8 .
In interior, la sfîrşitul aceleiaşi luni şi la începutul lunii octom
brie, s-au produs largi mişcări sociale şi naţionale. Impăratul Carol a
încercat atunci o reorganizare a imperiului pe baze federative, în scopul
de a-l salva. Atît consiliile naţionale ale naţionalităţilor din interior,
cit şi, mai ales, cele din exterior, ca factori oficiali recunoscuţi de
Puterile Aliate şi Asociate, s-au opus cu vehemenţă acestei acţiuni.
Aceste consilii au purtat o amplă luptă diplomatică pentru a dezvălui
adevărata înfăţişare a planului lui Carol de Habsburg. Intr-un document
protestatar din octombrie se arăta : „Şi de această dată, guvernul austro
ungar urmează tradiţia binecunoscută de a căuta prin formule seducă
toare să evite marile adevăruri ale gîndirii politice" 103, In ideea fede
ralizării, se arăta în continuare, dubla monarhie a găsit „un nou mijloc
pentru a continua sistemul său imoral şi anacronic de guvernare" 104.
Denunţînd acest mijloc destinat de a păstra imperiul multinaţional, con
siliile naţionale au respins ideea federalizării, cerind să se facă dreptate,
prin crearea statelor naţionale. Devenise evident că „autonomia nu mai
-era suficientă şi că popoarele monarhiei voiau să hotărască ele însele
forma în care doreau să-şi organizeze existenţa naţională 1os. Chiar şi
-Oamenii de stat unguri au respins propunerea împăratului, văzind în ea
<> violare a compromisului din 1 867, aşa incit, la 1 8 octombrie 1 918,
printr-un manifest, se anunţa că Austria singură va deveni stat fede
ral. Prin această acţiune politică guvernul nu a făcut altceva decît să
accelereze mişcarea de dislocare a naţionalităţilor subjugate. Consiliile
·

102 Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der O sterreichisch-Ungarischen
Monarchie, p. 682.
•
A.B.A. ms. fond. dr. C. Angelescu, mapa 21, document din 10 oct. 1918,
Paris, semnat de Consiliul naţional pentru unitatea românilor, Consiliul naţional
<!ehoslovac, Comitetul polonez, Comitetul iugoslav.
lCJ.i Ibidem.

103

1os

Histoire de la Hongrie.„, p. 450.
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naţionale cehoslovac, român, iugoslav, nu mai voiau să negocieze cu
Viena. La 24 octombrie. noul cabinet de la Viena, condus de Lammasch,
a încercat să negocieze · cu naţionalităţile pe o nouă bază : statele naţio
nale se vor constitui în mod liber, dar vor păstra între ele o legătură
comună, sub forma unui Consiliu executiv comun. Proiectul a eşuat, căci
popoarele voiau să hotărască ele însele propriul lor destin.
*

Se ştie că la sfîrşitul lunii octombrie 1 9 1 8 s-a constituit statul
naţional Cehoslovacia ; că Parlamentul croat a hotărît unirea cu Serbia ;
că românii din Transilvania au proclamat ruperea de dubla monarhie
şi s-au unit apoi la 1 decembrie cu România şi că, în genere, toate na
ţionalităţile au dispus în mod liber de soarta lor.
Imperiul austro-ungar a dispărut de pe harta Europei deoarece, aşa
cum se constată într-o recentă istorie a Ungariei, „căderea lui nu s-a
datorat nici războiului, nici înfrîngerii, ci propriului regim şi structurilor
sociale şi politice care au fost atît cauza războiului, cit şi a înfrîngerii ;
astfel, au fost create condiţii favorabile forţelor naţionale care acţionau
pentru dezmembrarea dublei monarhii 106.
In toamna anului 1 9 1 8, Ungaria s-a despărţit şi ea de monarhie,
în împrejurările create de exploziva luptă a naţionalităţilor, în împre
jurările unor ample mişcări politice şi sociale. Este etapa cînd în ciuda
încercării guvernului Wekerle de a salva imperiul dualist printr-o
uniune personală, s-au produs cunoscutele mişcări cu caracter burghezo
democratic, aceasta dacă nu ne-am referi decît la activitatea şi la pro
gramul Consiliului Naţional * condus de contele Karolyi. In cele 12 puncte
ale manifestului-program se urmărea în fond oprirea mişcărilor sociale şi
naţionale, prin acordarea unor mari reforme ca sufragiul universal,
reforma agrară, dreptul naţionalităţilor din regatul Ungariei de a dis
pune libere de ele însele • • , în spiritul wilsonian ; se exprima, concomi
tent, speranţa că punerea în aplicare a acestui din urmă principiu nu va
ameninţa integritatea teritorială a Ungariei.
La 28 octombrie, aşa cum se ştie, o mare mulţime a manifestat
pentru a impune numirea unui guvern condus de Karolyi. Se putea
constata atunci o puternică opoziţie a grupelor politice la putere •••, care
sperau că rupînd alianţa cu Germania şi începînd negocierile de armistiţiu,
se vor putea menţine, evitînd chiar şi reformele burghezo-democratice
propuse de Karolyi. La 30 şi 31 octombrie însă, Budapesta a fost teatrul
unor mari mişcări ale muncitorilor şi soldaţilor. S-au rupt insignele
imperiale ••••, s-au arborat simbolurile revoluţionare - margaretele mulţimea impunînd regelui-împărat numirea unui guvern de coaliţie,
condus de contele Karolyi. ln afara grupului de partizani ai lui Karolyi
şi de radicali, guvernul de coaliţie conţinea şi social-democraţi. Progra
mul de reforme s-a vădit încă în noiembrie cu totul insuficient faţă de
a Ibidem, p. 451.
• Făceau parte din acest consiliu

:

Partidul Independen•ei
radicalii şi socialt
•

dl'JDOCT8ţii.
•• Prin punctul 5 al manifestului se recunoşteau statele naţionale cehoslovac'
po1on şi iugoslav.
•• • Se formează pvemul condus de comtete Janos Hadilt' avfnd la Externe
pe Gyula Andrâssy.
•••• Vulturul cu două cawte.
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revendicările maselor largi populare. Este o etapă de mari acţiuni
populare : mitinguri î.n ';1Zine şi fabric �, mişcări �ăneş�i împo�riv� mari
lor proprietari, constituirea de sfaturi ale soldaţilor ş1 muncitorilor. Se
cere cu hotărîre republica, deci ruperea de monarhie. Sub presiunea
maselor, guvernul Kârolyi a fost obligat să ceară regelui-împărat dezle
garea de jurămint, astfel încît la 1 6 noiembrie 1 9 1 8 a fost proclamată
republica Ungaria.
Se părea că revoluţia burghezo-democrată izbîndise şi că Mihily
Kârolyi, proantantist şi mai ales filofrancez • va izbuti să consolideze
noul stat.
Pe plan intern Kârolyi promulgă la 22 noiembrie 1918 sufragiu]
universal pentru toţi locuitorii adulţi ai Ungariei, indiferent de naţio
nalitate ; decretează demobilizarea armatei ; pregăteşte reforma agrară
cu eventuale indemnizaţii 107• El însuşi, în mod particular, a împărţit
ţăranilor vastele sale moşii. Pe plan politic, nici propriul său partid
(Independenţii), nici mica grupare a democraţilor, nici măcar radicaliit
nu-i puteau da mare ajutor în opera ce tindea să construiască. Singuri
social-democraţii puteau oferi o serioasă bază socială, dar politica lor r
relativ şovăielnică, a îndepărtat pas cu pas o serie de grupări sociale. care
şi-au îndreptat speranţele spre tînărul Partid Comunist. Nici în politica
naţională guvernul Kârolyi nu a izbutit să se impună, în ciuda personali
tăţii marcante a ministrului de resort, Oszkâr Jaszi "' * . Acesta a căutat să
promoveze cunoscuta sa politică constituţional-federativă, prin constitui
rea unei „Elveţii danubiene" , dar istoricele fapte de autodeterminare din
perioada octombrie-decembrie 1 9 1 8 au vădit că ideile sale erau cu mult
depăşite de practica vieţii. Un exemplu elocvent în acest sens îl consti
tuie faptul că la 1 2 octombrie 1 9 1 8 Comitetul Naţional Român întrunit
la Oradea s-a declarat ostil oricăror negocieri cu guvernul Kârolyi în
problema federalizării, respingînd ofertele făcute de Oszkâr Jaszi 108•
Dealtfel, în această etapă în multe localităţi ca Alba Iulia, Caransebeş
ş.a. locuite de români, gărzile naţionale luaseră puterea.
Pe plan social, guvernul, care acordase ziua de lucru de opt ore�
spera să aducă astfel o anumită ameliorare crizei sociale interne şi şo
majului 100. Criza continua însă să ia proporţii. Partidul Comunist a
cerut în aceste împrejurări să se creeze Puterea Sfaturilor. Muncitorii se·
organizează în această direcţie şi încep să ocupe fabricile şi uzinele,.
alungindu-i pe patroni.
Guvernul Kârolyi se găsea în ianuarie 1 9 1 9 într-o gravă criză·
politică. Consiliul Naţional l-a numit atunci pe Karolyi preşedinte al
Republicii (1 1 februarie 1 919), iar acesta a însărcinat pe Denes Berinkey
să formeze noul guvern. Patru portofolii au fost acordate social-democra
ţiei, nădăjduindu-se astfel într-un serios sprijin al socialiştilor. Kârolyi
a izbutit să capete unele promisiuni de asistenţă politică şi mai ales
•
107

Avea legături personale foarte bune cu Raymond Poincare.
Histoire de la Hongrie . . , p. 463. Refonna a fost promulgată 1a 16 febr .
1919, cu îndemnizaţie pentru proprietari.
+,., In ian. 1919 , Oszkar Jaszi demisionează.
108
Lupta pentru întregirea neamului, Edi t. Universul, Bucureşti, 1925, tele
grama nr. 10/19 oct. 1918, semnată Derussi. Acesta conduct>a Serviciul de infoe
maţii al Consiliului Naţional Român, biroul din Stockholm, şi dădea zilnic informaţii despre lupta poporului român din Transilvania.
109 Histoire de la Hongrie . . , p. 457, 458. Se -arată că în dec. � 91 8 er<!-U im
grija statului 1 200 OOO de foşti prizonieri de război.
.
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economică de la Societatea Naţiunilor şi de la cele două misiuni ale
Puterilor Aliate şi Asociate sosite la Budapesta *.
Criza socială şi politică luase însă forme acute, incit atare acţiuni
nu o mai puteau opri. Partidul Comunist, constituit în noiembrie 1918,
atrăgea mase largi de muncitori. ţărani şi soldaţi, iar cotidianul său
„Voros Ujsâg" (Ziarul roşu) milita pentru puterea Sfaturilor. Guvernul
a trecut la represalii contra comuniştilor şi a ziarului lor.
Concomitent, se puteau constata efective tendinţe în scopul restau
rării vechiului regim : contele Istvan Bethlen îşi reorganizase partidul,
aducînd în jurul său forţele conservatoare, în timp ce organizaţia de ofi
ţeri condusă de Gyula Gombos îşi intensificase activitatea •• .
In această atmosferă, au avut loc la Budapesta, la 20 februarie 1 9 1 9 ,
mari lupte de stradă între şomeri şi poliţi�. Guvernul a arestat imediat
50 de membri ai Partidului Comunist. Replica comuniştilor s-a concre
tizat prin numeroase manifest aţii pentru eliberarea celor arestaţi. In
martie, Partidul Comunist se găsea în plină luptă pentru eliberarea,
chiar cu forţa, a celor arestaţi, în timp ce în întreaga Ungarie latifundiile
erau ocupate de ţărani. Guvernul, evident, nu mai putea face faţă
stării revoluţionare ce se crease ; situaţia s-a agravat la 20 martie 1 9 1 9 ,
cînd locotenent-colonelul francez Vix a remis o notă *** din partea Puteri
lor Aliate şi Asociate, prin care se anunţa crearea unei zone neutre la
sud-est, în scopul separării unităţilor ungare de cele române. Aceasta
însemna că Ungaria era tratată ca un stat învins şi că întreaga activi
tate a filofrancezului preşedinte Kârolyi nu dăduse rezultatele pe care
toţi le scontau. Puterile Aliate şi Asociate considerau însă că noua repu
blică trebuia să se supună hotărîrilor Conferinţei de pace şi voinţei
românilor din Transilvania de a se uni cu patria ; se considera, de ase
menea, că Ungaria ca şi Austria fuseseră factorii de decizie ai dublei
monarhii înfrînte în război. Guvernul Berinkey demisionează, iar Karoly
comunică că cererile aliaţilor nu pot fi acceptate.
Este momentul cînd se produce fuziunea dintre P.S.D. şi P.C.,
social-democraţia declarînd că este gata să accepte programul comunişti
lor. Astfel. la 21 martie 1919, se constituie noul guvern prezidat de
social-democratul Sandor Garbai, avînd la Externe pe comunistul Bela
Kun, conducătorul de fapt al guvernului. A doua zi s-a constituit Direc
toriul Partidului Muncitoresc şi s-a publicat! noul program.
Se constituise deci Republica Ungară a Sfaturilor uo şi începuseră
cele 133 de zile ale Ungariei Sovietice.
Marea problemă, care preocupa în mod covîrşitor Directoriul şi
guvernul, era aceea de a relua dialogul cu Puterile Aliate şi Asociate.
în acest scop, Bela Kun a adresat un memorandum Conferinţei de pace
de la Paris, rugind-o să trimită o misiune diplomatică · la Budapesta, în
scopul începerii unor negocieri directe. La 4 aprilie 1 9 1 9, a sosit generalul
englez Smut� , care a încercat în zad::ir să convingă autorităţile ungare
despre necesitatea de a pune în practică cererile Conferinţei de pace. In
consecinţă, acest for internaţional s-a văzut nevoit de a da dispoziţii
pentru luarea măsurilor corespunzătoare, în vederea operaţiilor miiitare.

de
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• Misiunea condusă de A. E. Taylor şi A. C. Coolidge.
• • Guvernul interzice orice activitate a acestei organizaţii militare
••• In �ormaţiile cu privire la nota Vix şi urmările ei sînt luate clin Histoire
Hongne . . , p. 465, 466.
uo

.

l b�em, p. 466, 467, şi A. Magyar Tarnicskozt6.rsasag 1 919 ed. a II-a Szikra

Budapest, 19:>0, p. 67, 70, 71, 72 (,,Vor0s Ujsag" marcius
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Din corespondenţa înaltelor foruri militare franceze (mareşalul Foch şi
generalul Berthelot) cu g�nera�ul român Preza? , şi �in multe alte docu
mente de prim rang, romane ş1 franceze t u, reiese ca generalul Berthelot
a co �unicat, că în conformitate cu hotărirea Consiliului Suprem din
26 februarie 1919, românii erau în drept să procedeze la ocuparea zonei
ce le-a fost fixată. Aceasta, cu atît mai mult, cu cit Ungaria încălcase
clauzele armistiţiului din 1 3 noiembrie 1 9 1 8 112• Urma ca întreţinerea
armatei lor să fie asumată de Puterile Aliate şi Asociate ; la 27 aprilie
1 919, generalul Franchet d'E.sperey felicita telegrafic pe rege şj pe
generalul Prezan pentru succesul obţinut. Rezultă deci că armata română
exercita dispoziţiile date de Conferinţa de pace, aceasta cu atît mai mult,
cu cît la 1 decembrie 1 9 1 8 avusese loc Marea Adunare de la Alba Iulia,
care exprimase decizia românilor din Transilvania de a se uni cu ţara�
constituindu-se statul naţional unitar România. Conform aceloraşi indi
caţii ale Conferinţei de pace, armata cehoslovacă a atacat şi ea armata
ungară, izbutind să stabilească contactul cu armata română. In acest mo
ment, Bela Kun a iniţiat imediat un nou demers adresîndu-se lui
Woodrow Wilson, prin intermediul lui Philip Marshall Brown din misiu
nea americană condusă de Coolidge. Se cerea restabilirea păcii, ară
tindu-se că Ungaria „nu are nici o revendicare teritorială faţă de vecinii
săi" ua. Intre timp, sub conducerea lui Vilmos Bohm şi a lui Aurel Strom
feld, şef al Statului Major, armata roşie s-a reorganizat şi a lansat ofen
siva contra trupelor cehoslovace izbutind să taie j oncţiunea ceho-română.
Conferinţa păcii a hotărît atunci continuarea luptei, ca şi aplicarea strictă
a blocadei economice. Intre timp, armata roşie ungară avansase adinc în
Slovacia, unde se proclamase o republică a Sfaturilor (1 6 iunie 1 9 1 9). In
aceste împrejurări, Foch a adresat o scrisoare Conferinţei de pace, invo
cînd atît j ustele revendicări ale României, cit şi faptul că pacea întregii
părţi central-sud-est-europene este în primejdie. La 1 1 iulie 1 919, Consi
liul Conferinţei de pace a convocat atît delegaţia română, cit şi alte dele
gaţii, în vederea luării unor noi măsuri. Cu acest prilej , Foch a cerut
să se ocupe Budapesta. In sfîrşit, ca urmare a deciziilor luate de Confe
rinţa păcii, mareşalul s-a adresat la 1 3 iulie 1 9 1 9 generalului Prezan�
arătîndu-i că a fost însărcinat să examineze condiţiile acţiunii militare
şi că această operaţie trebuie întreprinsă cu maximum de mijloace pentru.
a prezenta toate garanţiile succesului 1 14. El ruga, în consecinţă, ca România

1 1 1 A.I.C., fond. Preşedinţia Consiliului ·de Miniştri, dosar 30/1920, adresă a
Ministeru lui de Război, nr 33 111/25 mai 1920, către Preşedinţia Consiliului de
Miniştri ; fond. Casa regală, dosar 21/1923, Memoriu confidenţial din 12 iul. 1923.
adresat lui I. G. Duca, ministrul Afacerilor Străine. Se găseşte istoricul problemei
şi corespondenţa citată ; Arh. M.A.E„ fond. Co nvenţ ii 9. U.1., Raport al d elega ţie i:
române la Conferin ţa păcii de la Paris, 14 apr. 1920, semnat D. Ghika ; Arh.
M.A .E din Paris, fond. Europe 1918, 1919, dosar 11, România, raport 3 973/B.S. 3/ff
apr. 1919, Ministere de la Guerre. Etat Major General de l'armee, Groupe de
ravant, 3e B ureau H.
112 Convention militaire relative â l'armistice en Hongrie, 13 novembre 1918„
Belgrad, semnat pentru aliaţi de voievodul Michetch şi generalul Henrys, pentru
Ungaria de Bela Lind en în Guerre europeenne, Documents 1 918, Conventions
d'armistice, Paris, Imprimerie N ati onale Paris, 1919, p. 23-25. Articolul 1 stabilea
că tru�le ungare se vor retrage la nord d e linia marcată de valea Someşului
_
Mare, Bistriţa,
Mureş (sat), Mureşul pînă la confluenţa cu Tisa, Mariatherisopot,
Baja, Funfkirken, cursul Dravei, pină la racordul acestui riu cu frontiera Slavouia
Croaţia. Evacuarea va fi terminată în curs de 8 zile.
m Histoire de la Hongrie.„, p. 474.
m Vezi documentele citate la nota 111.
.
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să consacre acestei acţiuni maximum de mijloace de care dispunea 1 15• •La
1 6 iulie, Prezan i-a comunicat lui Foch că regele a autorizat armata
română de a da cel mai mare concurs aliaţilor pentru restabilirea ordinii
în Europa 116.
Se ştie că armata roşie ungară a lansat la 20 iulie ofensiva împotriva
armatei române şi că a fost obligată să se retragă. La 31 iulie, trupele
române erau la 100 km de Budapesta, operaţiile fiind urmărite perma
nent atît de Foch, cit şi de Franchet d'Esperey. La 2 august, de exemplu,
generalul d'Esperey, pentru a întări aprovizionarea armatei române, care
executa planul aliat de ocupare a Budapestei, ii comunica lui
ezan că
1
îi ceda depozitele de muniţii şi parcul de geniu de lingă Galaţi 1 ' .

P_:

Concomitent cu desfăşurarea acestor evenimente c u caracter mili
tar, pe plan intern, Republica Sfaturilor mai trebuia să facă faţă şi unei
insurecţii contrarevoluţionare. organizată de guvernul ce se instaurase la
Szeged cît şi unor disensiuni în însăşi conducer€a republicii. La 1 august
1919, întregul Directoriu a demisionat, luînd sfirşit Republica Ungară a
Sfaturilor.
A urmat o etapă contrarevoluţionară, căci guvernul format de G y ula
Peidl, dominat de social-democraţi de dreapta, a fost izgonit la 6 august.
Noul cabinet, condus de Istvan Friedrich, nu a avut însă nici un fel
de însemnătate căci armata era în mina amiralului Miklos Horthy •, care
domina întreaga situaţie. Organizaţii fasciste şi paramilitare ca MOVE * * ,
Ebredo Magyarok Egyesiilete•„ ş.a., conduse de Gyula Gomsob, secondează
armata şi instaurează teroarea albă. In anii 1919-1920, au loc mii de
asasinate, arestări şi deţineri în cîmpuri de concentrare us. Jn această.
atmosferă, la 1 martie 1920, Horthy a fost ales regent al Ungariei.
Puterile Aliate şi Asociate au semnat apoi, la 4 iunie 1 920, tra
19
tatul de pace cu Ungaria 1
horthystă, care devenise un stat na
ţional şi suveran. In prealabil, se înmîna.se delegaţiei ungare pro
iectul de tratat, precum şi o scrisoare semnată de Alexandre Millerand,.
în care se arăta că Puterile Aliate şi Asociate „nu pot uita partea de res
ponsabilitate ce revine Ungariei în declanşarea războiului mondial, în
politica imperialistă purtată de dubla monarhie" 1 20. Totodată, exprimînd'
speranţa că în viitor Ungaria va deveni un element de stabilitate şi de·
pace 121, scrisoarea sublinia în mod clar poziţia aliaţilor faţă de revendi
cările teritoriale ale Ungariei. Se afirma · că „după matură chibzuinţăr
Puterile Aliate şi Asociate au luat decizia de a nu modifica nici un punct
1 15 I bidem .
1 16 Ibidem.
11 7 Ibidem.

• A fost adjutant al împăratului Franz Iosef şi ultimul comandant al flotei
dublei monarhii .
• • Asociaţia Naţională a Forţelor de Apărare.
••• Asociaţia Deşteptării Ungare.
118 Se dau cifre ca : 5 OOO asa si naţi
; 70 OOO în cimpuri de concentrare. Vezi'
Hist.oire de la Hongrie„., p. 486.
119 Tracta t de pace
intre Puterile Aliate şi Asociate şi Ungaria, Protocol �
declaro iui:ii din 4 �unie 1920, Trianon, Bucureşti , Imprimeriile statµlui 1920. Conţine
11 �1 ş1 364 � 1col� . A fost ��nat de reprezentanţii Statelor Unite, Imperfulur
.
_
bntamc,
ranţe1 , ! tahe1, Japoniei, Canadei , Greciei, Poloniei, Regatului sîrbllor,
croaţilor ş1 slovenilor, Cehoslovaciei, României şi ai Ungariei. La 15 nov. 1920 .
'
Achmarea Naţională a Ungariei a ratificat tratatul.
120 Arh. M.A.E., fond. primul război mondial, le ttr
e d'envoi, le 6 mai 1920„
adresată preşedintelui delegaţiei ungare, sem.nată Alexandre Millerand
f2l Ibidem.
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1 22 . In continuar e se
din clauzele teritoriale conţinute în condiţiile păcii
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fie
nu este posibil să
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mai preciza şi faptul că
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justiţ
contra
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.
a
te
subziste cînd ea se vădeş
Tratatul, care în partea I conţinea toate articolele referitoare la
statutul Societăţii Naţiunilor şi fusese în genere redactat în spiritul pac
tului acestei organizaţii, a fost semnat la 4 iunie 1920, la Trianon. Acest
tratat în esenţa sa, reprezenta victoria principiului naţionalităţilor: victo
ria prlncipiului de dreEt internaţional, potrivit căruia popoarele au dreptul
inalienabil de a decide propriul lor destin.
In acest context Ungaria, stat suveran şi independent, a devenit
membră a Societăţii Naţiunilor, subscriind la principiile cuprinse î.n carta
acestui for mondial.
,I

:

*

.

Austria a devenit şi ea un stat suveran şi independent, în împrej u
rări cu totul diferite 124.
In octombrie 1 9 1 8, exista în Austria un curent destul de putermc
în favoarea ataşării Austriei la Germania. Susţinut de pangermanişti, dar
mai ales de socialişti, acest curent a început să capete o deosebită impor
tanţă, în urma constituirii Adunării naţionale provizorii a Austriei ger
mane de către deputaţii germani ai imperiul ui. în cadrul acestei adunări,
la 21 octombrie 1 9 1 8, şeful Partidului Social-Democrat, Victor Adler, a
lansat ideea ca Austria germană să intre, în calitate de sta� federal, în
Imperiul german. La 30 octombrie, Adunarea naţională provizorie declara
că-şi asumă întreaga putere, delegînd din sînul ei un Consiliu de Stat, iar
social-democratul Karl Renner forma cabinetul, avînd la Externe m ai întîi
pe Victor Adler şi apoi pe Otto Bauer. In asemenea condiţii, ideea ataşării
la Germania a început să ia amploare. La 1 1 noiembrie împăratul Carol a
abdicat ; în fond, el declara că acceptă orice decizie ar lua Austni.a ger
mană asupra viitorului său ; la 1 2 noiembrie, Adunarea naţională procla
ma republica şi ataşarea la Germania. Austria germană (Deutsch-Osterreich)
devenea conform legii constitutive 125 o republică democrată, unde toată
puterea aparţinea poporului (art. 1 ) . Numai că articolul 2 al aceleiaşi legi
constitutive prevedea că Austria germană devenea o parte integrantă a
Republicii germane. Guvernul condus de Karl Renner şi mai ales Partidul
Social-Democrat doreau, evident. ataşarea la o Germanie unde se părea
că social-democraţia preluase puterea .
122 Ibidem.

123 Ibidem.
12' Informaţiile

în jurul acestor împrejurări au fost extrase din : Hugo
Hantsch, Geschichte Osterreichs, Zweiter Band, Verlag Slyria, Graz, Wien, Koln,
1968 ; Robert A. Kann, A history of the Habsburg Empire, University of California
Press, 1974 ; Allan Janik, Stephen Toulmin, Wittgensteins Vienna, Simon and
Schuster, New York, 1973 ; James Donnadieu, Ou t'a Z'Autriche ?, Jules Tallandier,
Paris, 1932 ; Jacques Droz, Histoire de l'Autriche, Presses Universitaires de France,
Paris, 1946 ; Manes Sperber, Le pont inacheve, Calmann-Levy, Paris, 1977 : Bertrand
Auerbach, Le rattachement de l'Autriche a l'Allemagne, Berger-Levrault, Paris,
1927 ; Victor L. Tapie, Monarchie et peuples du Danu be Paris, Fayard, 1969 ;
Erich Zollner, Geschichte Osterreichs, Verlag fur Geschichte und Politik, Viena,
1966 ; Leo Valiani, La Dissoluzione deZZ'Austria U nghera, IZ Saggitore, Milano,
1966 ; Robert A. Kann, The Habsbu1-g Empire. A study in Integration and Disinte
gration, O ctagon New York, 1973.
Hans Kelsen, Die llerfassungsgesetze der Republik O esterrcich, Franz
Deuticke, Wien, Leipzig, 1919.
,
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Noul stat urma sa ia hotărîrea definitivă de ataşare la Germania
în urma convocării unei Adunări constituante 126, aleasă prin sufragiu
universal. ln ianuarie însă, date fiind greutăţile interne suscitate atît
de lipsurile alimentelor de primă necesitate, cit şi ostilitatea mani
festată de diverse grupuri sociale faţă de proiectul privind ataşarea la
Germania, guvernul de la Viena s-a adresat Puterilor Aliate şi Asociate.
Memoriul datat 1 ianuarie 1 9 1 9 expunea pe larg situaţia economică pre
cară a Austriei, ca şi motivele care o obligau să dorească o ataşare la
Germania. Se arăta în memoriul menţionat 1 27 că Austria nu putea sub
zista singură, nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere
politic. Ar putea să trăiască în cadrul unei confederaţii, cu celelalte state
naţionale nou fundate, dar din multiple motive, bine determinate, aceste
state nu ar accepta proiectul Austriei germane. In consecinţă, nu-i mai
răminea acesteia altă alternativă decît să se îndrepte spre Germania.
Aceasta cu atît mai mult cu cit nu mai exista nici acea piedică din
trecut - rivalitatea dintre casele de Hohenzollern şi Habsburg - care
separase cindva Austria de Germania. Documentul acesta, redactat sub
inspiraţia lui Otto Bauer şi care nu fusese comunicat nici unei comisii
a Parlamentului 1 28, constituia şi o replică la afirmaţiile făcute de minis
trul de externe al Franţei în şedinţa Camerei din 29 decembrie 1 9 1 8 .
Stephen Pichon declarase atunci că trebuie să se ia Germaniei orice posi
bilitate „de a regăsi alături de populaţia austriacă, rămasă în afara
Cehoslovaciei, Iugoslaviei şi Poloniei. ceea ce irevocabil pierduse prin
consacrarea victoriei noastre" 129.
Pînă la 1 6 februarie 1 9 1 9, cind au avut loc alegerile pentru Consti
tuantă, discuţiile şi polemicile în jurul ataşării sau nu la Germanîa au
continuat cu aprindere în întreaga Austrie. După scrutinul din 16 fe
bruarie, social-democraţii, care nu putuseră obţine majortiatea, au pacti
zat cu social-creştinii, acordîndu-le citeva portofolii. Noul guvern de
coaliţie, condus tot de Karl Renner, a continuat să promoveze icfeea
ataşării la Germania. La 1 2 martie 1 9 1 9, a fost confirmată legea din
1 2 noiembrie 1 9 1 8 * , declarîndu-se că Austria este parte integrantă din
Reichul german. Se ştie că în această vreme toate fracţiunile parlamen
tare ale Germaniei de la Weimar au primit cu satisf•cţie decizia Austriei
germane, proclarnînd unitatea indivizibilă a poporului german.
lntr-o atare atmosferă, Puterile Aliate şi Asociate şi mai ales
Franţa, profitînd şi de disensiunile interne în problema ataşării la Ger
mania, au început o acţiune de contracarare a acestei decizii, acţiune
concretizată prin ridicarea blocusului economic, prin trimiterea zilnică
de 30 OOO tone de alimente, în loc de 800. Tactica franceză era foarte
abilă căci se combătea legea pangermană prin acordarea de alimente şi
de credite, astfel încit propaganda pentru o Austrie independentă, neu
tră, membră a Societăţii Naţiunilor, se făcea pe baza unei atitudini bine
voitoare. Apărea astfel în mod clar teza susţinută de aliaţi şi anume
126 Bertrand Auerbach, op. cit., p. 18 dă următoarele date
: Constituanta
urma să numere 215 deputaţi, adică un deputat la 48 OOO locuitori. Se cal culase că
Austria germană avea 9 286 616 germani ; 347 520 cehi ; 898 polonezi '· 210 748 sloveni ; 34 915 i talieni ; 18 596 diversi.
121 Ibidem,
p. 49-53.
128 Ibidem,
p. 53.
129 Ibidem,
p. 54. „Journal Officiel", Debats parlementaires, chambre, 2e
seance du 29 decembre 1918, p. 3 715.
• La 12 nov. 1918 se declarase însă rataşarea la republica Germania.
·

·
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neutralitatea Austriei sub garanţia Societăţii Naţiunilor. Sfidînd Franţa,
Germania continua să urmărească, în mod deschis, realizarea Anschluss
ului. A invitat, de pildă, cinci delegaţi austrieci să asiste la lucrările de
la Weimar. De acord cu trimiterea delegaţilor, cancelarul Karl Renner a
pronunţat atunci o frază din care reieşea ferma sa convingere faţă de
teza rataşării la Germania : „Naţiunea germană, în cadrul căreia noi
austriecii suntem un element integrant, arăta el, îşi construieşte astăzi,
in plină tristeţe, o nouă locuinţă. Această casă noi o vom locui in
.comun" 130.
In Franţa, îndeosebi discuţiile, ca şi negocierile Austriei cu Germania, erau examinate şi urmărite cu multă grijă. Teama de o nouă formă
a Mitteleuropei continua să persiste, împletită cu teama că Germania ar
putea să-şi impună hegemonia în Europa Centrală. De aceea, era com
bătută, prin toate mijloacele, ideea ataşării Austriei la Germania. Andre
Tardieu afirma, de pildă, cu toată vţgoarea : „Primejdia germană s-a
multiplicat timp de patruzeci de ani cu primejdia austro-ungară. Dislo
cînd Austro-Ungaria, războiul a sfărîmat un instrument german. Aus
tria, prin atracţia ce Germania exercită asupra sa, este neliniştitoare " 1 31 .
De aceea, Franţa a făcut totul pentru a stăvili mai întîi orice posi
bilitate a Germaniei de a domina Austria, căci prin articolul 80 al tra
tatului de la Versailles Germania a fost obligată să renunţe la Anschluss.
In mai 1 9 1 9 însă, cînd delegaţia austriacă a sosit la Conferinţa de
pace, cancelarul Renner era flancat de un social-creştin şi de un membru
al Grossdeutsche Vereinigung, astfel încît Austria germană era ostentativ
reprezentată. Imediat însă Jules Cambon a avizat pe cancelar că Pute
rile Aliate şi Asociate au decis să recunoască noua republică sub denu
mirea de Austria 1 32.
La 2 iunie 1 9 1 9, Consiliul Suprem a primit delegaţia austriacă şi
cancelarul Renner a căutat să acrediteze ideea că la 12 noiembrie 1918
s-a constituit republica austriacă şi că ea este exact moştenitoarea Impe
riului habsburgic, ca şi celelalte state naţionale succesoare. în consecinţă,
�ustria purta în aceeaşi măsură ca şi ele responsabilităţile şi vinile de
l"ăzboi ale dublei monarhii.
Argumentele lui Renner, deşi au impresionat într-o anumită măsură
pe americani, au fost răsturnate, arătîndu-se că în dubla monarhie
austriecii şi ungurii au condus şi că deci responsabilitatea lor nu putea
fi eludată. Austria a fost tratată în consecinţă, ca un stat învins, ţinîn
du-se însă seamă de starea ei economică precară şi de situaţia grea a
poporului înfometat. In genere, Austria a fost menajată, mai aies de
Franţa.
ln timp ce se purtau negocierile cu Austria, în vederea semnării
tratatului de pace şi în ciuda faptului că semnase Tratatul de la Ver
sailles, Germania a inserat în constituţia din 1 1 august 1 9 1 9 faimosul
articol 61 potrivit căruia Austria germană va primi, după ataşarea ei la
Germania , dreptul de a participa la Consiliul imperial, cu un număr rile
sufragii corespunzător populaţiei. Pînă atunci Austria germană va avea
numai vot consultativ. Deşi Germania a trebuit să anuleze acest articol
130 Bertrand Auerbach, op. cit., p. 91.
131 Andre Tardieu, La Palx, Paris, Payot, 19-:U, p. 425-427.
132 Kons«tuierende
Nationi
Versammlung.
Stenographische
Protokqlle.
Be:icht ilbeJ; di e Tătlgkeit der deutsch-oesterreichischen Friedens-delegation in
Samt-Germain-en-Laye, nr: 379 der Beilagen, II, p. 30.
.
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care contravenea prevederilor Tratatului de la Versaillles, aceste manevr'?
au obligat Conferinţa păcii să insereze în al treilea proiect de pace CU'
'Austria, din 2 septembrie 1919, articolul 88 al tratatului de la Saint
Germain, care stipula că „independenţa Austriei este inalienabilă, de
pinzînd întotdeauna de consimţămîntul Societăţii Naţiunilor'' . ln conse
cinţă, se prevedea în continuare, „Austria trebuia să se angajeze să se·
abţină de la orice act de natură să compromită direct sau indirect inde
pendenţa sa" 1 33. Prin acest articol, cu largi posibilităţi de interpretare,.
pe care John Maynard Keynes l-a calificat ca „iezuit" ™, pangermanismul
a fost în fond încurajat, lăsîndu-i-se porţi deschise pentru viitor.
Tratatul de la Saint Germain-en-Laye cu Austria, în jurul căruia·
s-au purtat îndelungi tratative, nu a fost semnat de toţi participanţii la
10 septembrie 1 9 1 9 , căci România şi Regatul sirbilor, croaţilor şi slo
venilor au avut unele rezerve faţă de textele unor documente necon
formQ cu situaţia lor de state suverane şi independente 13.5. De-abia ·1ai
9 decembrie 1 9 1 9, cînd s-au adus unele modificări în acest sensr
România 1 36, ca şi Regatul sîrbilor, croaţilor şi slovenilor, a semnat trata
tul cu Austria şi alte importante documente 137•
Acest tratat, ca şi cel de la Trianon, are marele merit de a consemna·
în textul său principiul de drept internaţional potrivit căruia popoarele·
au dreptul inalienabil de a dispune de propriul lor destin.
Austria, stat naţional şi suveran, semnînd acest tratat şi devenind'
apoi membră a Societăţii Naţiunilor, s-a obligat aşadar să respecte noua·
ordine juridică, politică şi teritorială. Austria şi Ungaria, care au apărut
pe harta Europei postbelice, în anii 1919 şi 1 920, au început acţiunea.
de organizare şi de consolidare a statelor lor, în atmosfera de speranţă
în puterea dreptului, oferită de principiile statutului Societăţii Naţiunilor,.
dar şi în climatul intern sumbru, rezultat din acţiunile revanşarde şi
revizioniste iniţiate de puternice grupări politice, care promovau, în.
ultimă instanţă, dreptul forţei.

t.i James Donnadieu, op. cit., p. 85, se ocupă de rezol uţia din 16 dec. 1919•
a Consiliului Suprem, care definea mai precis situaţia Austriei ; „Puterile Aliate·
şi Asociate, dori toare să asigure independenţa Austriei in frontierele ce i-au fost
date, şi decise a face să se respecte di spoziţiile tratatului de la Saint-Germain
en-Laye, declară că ele se vor opune oricărei tentative de natură a atinge integri
tatea teritoriului austriac, care, contrar prevederilor articolului 8il al menţionatului'
tratat, ar avea drept efect compromiterea directă sau indirect.1. a independenţei
politice sau economice a Austriei" . Rezoluţia a fost trimisă la 16 dec. 1 9 1 9 cancela
rului Rermer, împreună cu o scrisoare (letre d'envoi) stipulînd voinţa aliaţilor
de a menţine integritatea teritorială a Austriei.
� John Maynard Keynes, Les conse que n ces economiques de la paix, Paris,
Nouvelle revue fran<;aise, 1920, p. 50-51.
rn Arh.
M.A.E., fond. 7111914, partea a li-a, Conferinţa păci i , Me mori ur
României, din 9 sept. 1919, către Conferinţa păcii. Se motiva refuzul de a semna
tratatul.
136 A.B.C.S.,
fon d . Saint Georges, XCVII/6.18 516n dec. 1919. notă semnată
Al. Vaida-Voievod, către legaţia din Paris şi către generalul Coandă. (Autorizaţi a
d e a semna tratatul) ; a u semnat generalul Coandă şi Ion G. Pelivan . Traite de
Saint-Germain-en-Laye, Berger Levrault, Paris, 1919, conţine XIV părţi ; Tractat
intre principalele Puteri Aliate şi Asociate şi Româ nia , Paris. 9 dec. 1919, conţine
17 articole privitoare la minorităţi .
117 I bidem, Aran jam entu l priVitor la contribuţiunea cheltuielilor pentn1. mo
narhia austro-ungară ; Tratatul de la Neully-sur-Seine, 27 nov. 1919, cu Bulgaria,
ş.a.
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POLON I A

Pe teritoriul de astăzi al Poloniei, îndeosebi în partea de sud a
primiacestuia ' unde sînt atestate documentar urme de viaţă ale omului
.
tiv în paleoliticul inferior, se aşază în epoca bronzului triburi slave .
Lucrările istoricilor polonezi apreciază că în epoca bronzului _pe aceste
teritorii s-au format două grupuri etnice, desprinse din arborele indo
european şi anume : veneţii la apus (în prima epocă a bronzului, 1 8001 500) şi neurienii la răsărit (în a doua perioadă a bronzului, 1 500-1 300/
1 200). In a treia perioadă a bronzului (1200-1000), ambele grupuri
etnice preiau într-o măsură mai mică sau mai mare aşa-numita cultură
sau civilizaţie lusaciană, care va cunoaşte o continuă şi uniformă dez
voltare 1. Originea slavilor de apus poate fi deci căutată în populaţiile
de cultură lusaciană, denumite de unii istorici polonezi şi străini populaţii
protoslave. La începutul erei noastre, în teritoriile locuite de slavii apu
seni. cunoscuţi sub numele de venedi (Tacit, Ptolemeu), îşi fac apariţia
triburile germanice.
în decursul secolelor II şi III e.n., marile grupuri germanice mi
grează spre posesiunile Imperiului roman de apus, părăsind pămînturile
slavilor venedi cu care convieţuiseră. Este perioada în care are loc de
plina slavizare a populaţiei din această zonă care va suferi însă influenţa
c-ulturii mediteranene. In secolele V-VI au loc noi regrupări ale triburi
lor slave. Federaţiile şi triburile acestora încep să organizeze expediţii
care cu timpul se transformă în mari migraţii ale unei părţi a populaţiei
slave, delimitîndu-se astfel definitiv cele trei grupări ale acestora :
slavii de vest, de est şi de sud. încetarea migraţiunilor popoarelor în
această zonă la sfîrşitul secolului al VII-lea deschide calea dezvoltării
economice şi politice stabilite pe teritoriile de astăzi ale Poloniei.
Statul feudal polonez atestat prin săpături arheologice şi scrieri
istorice a luat fiinţă în secolul al X-lea pe teritoriul cuprins intre Oder,
Vistula şi Bug, teritoriu pe care se găseau formaţiunile prestatale ale
giadoşianilor, boloj anilor, şlezanilor, opolanilor, polanilor şi altele. Fonda
torul acestuia şi al dinastiei Piaştilor, prinţul Mieszko I, se trăgea din
formaţiunea polanilor care ocupa ţinutul gnezno-poznanian . în anul 9 66
acesta trece la creştinism, consolidînd concomitent puterea centrală. Fiul
1 Pentru aceste probleme vezi : Dzieje Polski (Istoria Poloniei), suh redacţia
lui Jerzy Topolski, Warszawa, 1975, partea I, p. 14-65 ; Histoire de Polugne,
Warszawa, 1971, cap. I şi II, p. 21-53.
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său Boleslaw Chrobry (cel lndrăzneţ) se încoronează în anul 1 025 ca
rege al Poloniei .
ln secolele al XII-lea şi al XllI-lea statul polonez trece printr-o
perioadă de fărimiţare feudală, care-l slăbeşte din punct de vedere politic
şi economic . Acestei fărîmiţări îi pune capăt Wladyslaw Lokietek
(1320-1 333), care uneşte din nou sub puterea centrală o mare parte din
teritoriile poloneze. Fiul acestuia, Cazimir cel Mare (1333-1 370). ultimul
rege din dinastia Piaştilor, pe lingă numeroasele realizări de ordin politic
şi economic, pune în anul 1 364 bazele Universităţii din Cracovia, capitala
de atunci a Poloniei. La această înaltă şcoală, a doua în Ew-opa centrală
după Universitatea Carolină de la Praga, aveau să înveţe zeci de tineri
români.
La sfîrşitul secolului al XIV-lea Polonia realizează o uniune perso
nală cu Lituania (1 385) 2, tronul Poloniei fiind preluat de dinastia litua
niană a Jagiellonilor (1385). Intemeietorul acesteia, Wladyslaw Jagiello
(1 386-1434), are de înfruntat puternicul şi prădalnicul ordin al cavaleri
lor teutoni, aduşi în 1 226 în Prusia Orientală de prinţul mazovian Kon
rad, după ce fuseseră îndepărtaţi din Ţara Bîrsei, 1.mde fuseseră aşezaţi
în 121 1 de regele Andrei al II-lea al Ungariei . Motivul îndepărtării a fost
acel�i pentru care şi regii poloni aveau să poarte cu ei un îndelungat
război : nu s-au mulţumit cu posesiunile donate, ci au pus cu ajutorul
sabiei stăpînire pe altele noi 3.
Din timpul lui Jagiello datează cu siguranţă, atestate documentar,
primele legături dintre Polonia, pe de o parte, şi Moldova şi f'ara
Românească pe de alta, şi care se vor dezvolta în următoarele secole
marcate fiind atît de momente de colaborare, cît şi de conflicte. Din
motive de asigurare în faţa Ungariei, primii Muşatini recunosc suzera
nitatea regelui polon ; Petru I în 1387, Roman I în 1 393 şi Ştefan I în
1395. Dealtfel, Petru I dăduse regelui Wladyslaw un împrum ·ut consi
derabil în valoare de 3 OOO ruble, echivalente la 14 5 3 1 ducaţi Yeneţieni
de aur, primind în gaj ţinutul Haliciului, cunoscut şi sub denumirea de
Pocuţia 4 .
După marele dezastru de la Kossovopolje (1 389) care a lovit puter
nic în trufia prinţilor apuseni, a ieşit în evidenţă necesitatea dezvoltării
colaborării statelor vecine în faţa diferitelor invazii. în aceste împre
jurări între regele Wladyslaw Jagiello şi Mircea cel Bătrîn se încheie,
în ianuarie 1390 la Lublin, un tratat pe baza deplinei egalităţi a celor
două părţi, care va fi reînoit în 1 403 şi reconfirmat prin schimbul de
scrisori dintre Wladyslaw şi Mircea în anii 1410 şi 141 1 5. Orientîndu-se
la rîndul său în complicatele relaţii dintre ţările din jur, domnul Moldo
vei, Alexandru cel Bun, recuno�te, prin actul din martie 1402, ca
suzeran al său pe acelaşi Wladyslaw Jagiello . Actul este reînnoit în august
1404 la Ca.menita, în octombrie 1 407 la Lwow, şi în 141 1 la Roman. Ur
mare a acestui fapt este că la marea bătălie de la Grunwald din iulie
1410, terminată cu strălucita victorie a oştilor polone, lituaniene, ruse
şi tătare participă şi un detaşament al cavaleriei moldovene. Ajutorul
2 ln anul 1569 este reînnoită sub forma unei uniuni statale.
3 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor' vol. I, Bucu·
reşti , 1975, p. 210-21 1 ; Dzieje Polski, p. 139.
4 Const. C: Giuresc�, Di�u C. Giurese:u, op. cit., vol. II, Bucureşti, 1976,
p. 4 1-43 ; Zdz1slaw Sp1eralsk1 , Awantury moldowskie (Aventuri moldovene),

Warszawa, 1967, p. 20-21.
� Z. Spieralski ; op.
cit., p. 82-83.
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trimis de Moldova este şi mai substanţial în 1422 cînd la marea bătă
lie de la Malbork (Marienburg), unde se găsea puternica fortăreaţă a
.cavalerilor teutoni, una din cele mai cunoscute din Europa acelei vremi,
participă un detaşament de 400 de călăreţi moldoveni, sub comanda lui
Jliaş, fiul lui Alexandru cel Bun. Cronicarul Jan Dlugosz evocă detaliat
rela
in opera sa faptele vitejeşti ale cavaleriei moldovene. , ,Astfel
.ceată
o
cu
oameni
puţini
moldovenii
de
minunat,
chip
într-un
-,
el
tează
au bătut o oaste mare a duşmanului şi s-au întors în tabăra oştirii regale
_învingători şi încărcaţi cu o pradă uriaşă" 6.
In aceeaşi perioadă înfloreşte comerţul dintre Polonia şi ţările
�române, părţile în cauză acordîndu-şi reciproc privilegii pentru comerţul
lor cu ţările nordice şi apuseRe şi respectiv cu Levantul şi Orientul
Apropiat.
Aflîndu-se în triunghiul „poftelor contradictorii dar la fel de agre
.sive ale Ungariei , Turciei şi Poloniei" 7, Ştefan cel Mare, pe care Jan
Dlugosz îl considera „demn de admirat, întru nimic inferior ducilor
,eroici" şi cel mai vrednic să i se încredinţeze „funcţia de comandant şi
.conducător al bătăliei generale împotriva turcilor" , reuşeşte să pună capăt
luptelor pentru domnie şi să obţină o relativă normalizare a relaţiilor
cu Polonia s.
După stingerea în anul 1 573 a dinastiei Jagiellonilor, pe tronul
Poloniei sînt instalaţi regi aleşi direct de şleahtă, iar în anul 1 596
capitala statului este mutată la Varşovia. In această perioadă are loc
expansiunea Poloniei spre răsărit, în timp ce teritoriile apusene de pe
Oder sînt treptat colonizate de către germani. Feudalii poloni, mai ales
.cei de la graniţa sud-estică intervin tot mai des pentru obţinerea
influenţei asupra Moldovei ; în acelaşi timp între mari familii nobiliare
poloneze şi o seamă de familii boiereşti din Moldova (Movileştii, Costi
neştii) se dezvoltă strînse relaţii. Un număr tot mai mare de români iau
parte la campaniile antiotomane organizate de Polonia 9. La marea
bătălie din anul 1 683 pentru despresurarea Vienei, de pildă, în cadrul
armatei polone, aflată sub comanda regelui Jan al III-lea Sobieski, au
luptat şi mulţi oşteni din Ţara Românească.
O dezvoltare tot mai mare cunosc în această perioadă relaţiile
-culturale româno-polone ; puternicele focare de cultură şi centre uni
versitare de la Cracovia, Lw6w şi Bar atrag numeroşi tineri din ţările
române . Intre anii 1 405-1 503 numai la Academia Cracoviană studiaseră
21 de români din Moldova · şi Ţara Românească 10. In aceste centre s-au
format reprezentanţi a trei generaţii de cărturari, ai căror străluciţi
exponenţi ati fost Grigore Ureche, Miron Costin şi Nicolae Costin. In
Cronica în versuri a pămînturilor moldovene şi muntene scrisă de Miron
Costin în 1 677, în limba polonă, sînt făcute cunoscute evenimentele
-

6 Jan Dlugosz, Historica

Polonica (tradusă in limba polonă sub titlul de

Dzieje Polski), vol. IV, p. 278-279.

7 O. G6rka, Kronika czas6w Stefana Wielkiego Moldawskiego (Cronica vremu
rilor lui Ştefan cel Mare al Moldovei), Krakow, 1931, p. 88.
8 N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare pentru poporul român, Bucureşti,
J966, p. 89 şi 173.
9 Vezi pe larg Zdzislaw Spieralski, op. cit., p. 97-190 .
10 Ibidem,
p. 191.
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istorice petrecute pe plaiurile româneşti 1 1• La răspîndirea tipăriturilor
în ţările române un rol însemnat au avut zeţarii din Polonia 12.
începind cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea Polonia trece
printr-o criză economică şi politică tot mai profundă. Este frînată dez
voltarea oraşelor, datorită atît deselor războaie, cît şi politicii egoiste
a şleahtei, care devine singura pătură conducătoare şi privilegiată în
stat. Totodată, ţările din jurul Poloniei - Prusia, Rusia, Austria - se
consolidează în monarhii absolute, în care puterea centrală joacă un rol
tot mai însemnat. Ele încep să se amestece tot niai des în treburile
interne ale Poloniei, săvîrşind în anul 1 772, prima împărţire a ei 13•
O parte a societăţii poloneze sesizează însă pericolul care ame
ninţa ţara. „O mare naţiune poate decădea, dar numai o naţiune fără
valoare poate fi distrusă", scria, cu mare încredere în posibilităţile de
rezistepţă ale poporului polonez, filozoful Stanislaw Staszic. In timpul
domniei ultimului rege polonez, Stanislaw August Poniatowski (17641 795), o parte a şleahtei iluministe şi a orăşenilor înstăriţi iniţiază lupta
pentru reforme economice, politice şi culturale. Astfel, în anul 1 773, este
creat primul Minister al Instrucţiunii Publice şi Laice, denumit Comisia
Educaţiei Naţionale. Realizarea cea mai însemnată din această perioadă
o constituie însă promulgarea de către Seim a Constituţiei de la 3 mai
1 79 1 , a doua constituţie liberal-democratică din lume, după cea ameri
cană, şi prima în Europa.
Constituţia şi reformele preconizate prin acest act nu pot fi trans
puse în viaţă datorită împotrivirii forţelor retrograde, dar mai cu seamă
ca urmare a intervenţiei Prusiei şi Rusiei care, în anul 1 793, comit o
nouă împărţire a Poloniei. Poporul polonez se ridică însă la luptă. In anul
1 794 izbucneşte prima insurecţie general-naţională în fruntea căreia s-a
aflat generalul Tadeusz Kosciuszko, erou din timpul războiului de inde
pendenţă a Statelor Unite, cetăţean de onoare al Franţei14. In timpul
insurecţiei, conducătorii ei au ţinut prin intermediul unor funcţionari ai
cancelariilor domneşti de la Iaşi şi Bucureşti, precum şi al unor emisari
care au trecut prin cele două capitale, strînse contacte cu Istanbulul şi
Parisul 15. Insurecţia a fost înăbuşită de armatele ţariste şi prusace, cele
trei mari puteri vecine împărţind în 1 795, definitiv: Polonia. După o
existenţă de peste 800 de ani statul polonez încetează să mai figureze pe
harta Europei.
Deşi se afla într-o situaţie grea, poporul polonez nu-şi pierde
speranţa în eliberarea; sa, şi se ridică la luptă alături de Napoleon Bona
parte. In timpul campaniei acestuia în Italia, sub comanda generalului
Henryk Dqbrowski, se formează primele legiuni poloneze al căror scop
fţnal era şi lupta pentru eliberarea Poloniei. După pacea de la Til sit
din 1 807, Napoleon creează pe o parte a teritoriilor poloneze aşa-nuu I bidem, p. 197.
12 N. Iorga, Polonais et roumains.

Relations politiques economiques et culturelles, Bucureşti, 1921, p. 90.
13 Dzie;e Polski, partea III-a, p. 254-409.
H Vezi M. Moldoveanu, Un vultur s-a smuls din colivie. Tadeusz Koscius::.lco
'

'

în „Magazin istoric'", nr. 12/1976, p. 39-42.
15 �an ��ychman, !'�iedzy W�rszawa a Stambulem. Kontakty i odzwienki
.
.
msurekc1i kosciuszkowskie1 w Europie polUdniowowschodniej <Intre Varşovia şi
Istanbul. Contacte şi rezonanţe ale insurecţiei lui Kosciuszko în Europa de sud
est), în „Kwartalnik Historyczny" , Warszawa nr. 2/1966, p. 290-325 ; Al. Vianu,
_
polonatse de 1794 et les pays roumams, în „Revue roumaine d'histoire".
La revolte
nr. 2/1962.
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mitul Ducat al Varşoviei 16• Acesta există pînă la înfrîngerea şi căderea
definitivă a lui Bonaparte. Congresul de la Viena din 1 8 1 5 desfiinţează
ducatul şi confirmă definitiv împărţirea Poloniei, atribuind, o parte
Pr usiei din care este constituit aşa- numitul Mare ducat al Poznaniei 17„
alta Austriei unde este înfiinţată în 1 846 aşa-numita Republică cracoviană 18„
iar cea mai mare parte Rusiei, pe care este este creat aşa-numitul
Regat polonez 19. Această configuraţie a teritoriului polonez 20 s-a păs
trat, cu mici modificări, pînă în timpul primului război mondial.
lntreaga perioadă ce a urmat este presărată de numeroase şi sînge
roase lupte ale poporului polonez pentru scuturarea j ugului străin. In
noiembrie 1 830 izbucneşte în Regatul polonez o puternică insurecţie�
înăbuşită în sînge de armatele ţariste. Revoluţia de la 1 848 din Pozna
nia debutează cu insurecţia de la Cracovia din anul 1 846 . !năbu
şirea acestor acţiuni de către trupele intervenţioniste prusace şi aus
triece nu poate opri lupta de eliberare a polonezilor şi astfel, în ianuarie
1 863, izbucneşte în Regatul polonez cea mai puternică insurecţie din
istoria modernă a Poloniei. După un an de lupte sîngeroase, insurgenţii
sînt înfrînţi, iar conducătorii lor executaţi. „Incepînd cu insurecţia lui
Ko8ciuszko - se arăta în Hotărîrea Comitetului Naţional al Frontuluf
Unităţii Poporului cu privire la sărbătorirea celei de a 50-a aniversări
a redobindirii independenţei Poloniei -, de-a lungul a peste o sută de
ani fiecare generaţie de polonezi şi-a adus j ertfa sa de sînge în aprige
incleştări, pentru dreptul la libertate şi existenţa propriului stat. Această:
luptă a trezit şi consolidat sentimentul naţional, a călit sufletul şi patrio
tismul de nezdruncinat al maselor populare şi a fost legată de aspiraţiile·
progresiste şi revoluţionare de eliberare naţională ale altor ţări din
Europa" 2 1 •
In numele lozincii „Pentru libertatea voastră şi a noastră" , patrioţii
şi revoluţionarii polonezi luptă activ alături de forţele progresiste ş1
revoluţionare din numeroase ţări ale lumii. Strînse legături există între·
patrioţii şi revoluţionarii români şi cei polonezi începînd din deceniu!
al patrulea al secolului al XIX-lea. Ele se intensifică în timpul primă
verii popoarelor de la 1 848, cînd mulţi dintre fruntaşii revoluţionari
români şi poloni acţionează pentru unirea forţelor revoluţionare într-uni
singur şuvoi, capabil să asigure eliberarea naţională şi socială a popoa
relor de sub orice despotism. După unirea Principatelor române, pe·
pămîntul ospitalier al ţării noastre îşi găsesc adăpost numeroşi refugiaţi
polonezi prigoniţi de autorităţile ţariste şi habsburgice (mai cu seamăi
16 Vezi Histoire abregee des traites de paix, entre Ies 7JUissances
de l'Europe,.
depuis la paix de Westphalie, Paris, 1817, p. 434-436.

17

Cuprindea o suprafaţă de 28 900 km2 şi o populaţie de 776 OOO locuitori ..
Regele Prusiei era concomitent şi mare duce al Po:i:naniei.
18 Insuma o suprafaţă de 1 164 km2 şi o populaţie de 88 mii locuitori.
S-a•
bucurat de autonomie. Din 1818 a primit o constituţie.
19 Cuprindea o suprafaţă de 128 OOO km2 şi
avea o populaţie de 3 300 OQO
locuitori, Conform constituţiei promulgate de ţarul Alexandru I în noiembrie 1 8 1 5 .
regatul era legat d e Rusia prin persoana ţarului care concomitent era ş i rege
al Poloniei. Regatul dispunea de un Seim format din rege, Senat şi Camera depu
taţilor şi urma să dispună de propria sa armată. Dzieje Polski, partea a V-a,.
p. 446-530 ; Histoire de Pologne, capitolul XIV-XVII, p. 429-563.
20 I ntrucit termenul folosit de istoriografia poloneză „zab6r" este i ntraduc
tibil vom folosi termenul folosit de istoriografia poloneză în limba franceză ..
Astfel, partea anexată de Rusia o vom numi . .tronsonul rus" , cea anexată de·
Austria „tronsonul austriac", iar cea anexată de Prusia „tronsonul prusac" .
2 1 In „Wiadomosci Historyczne", nr. 5-6/1968, p. 189.
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după puternica insurecţie din 1863). Aceştia se adaugă celorlalţi, rămaşi
din perioada aşa-numitei mari emigraţii, care avusese loc după insurec
ţia din 1 830. Refugiaţii polonezi au socotit România „teritoriul cel mai
prietenos şi favorabil" pentru dezvoltarea lor. Ei şi-au unit eforturile
.cu cele ale poporului român socotind că servesc o cauză nobilă. Cu
ocazia anului nou 1865 un grup de 24 polonezi (doctori, jurişti, ingi
neri). în frunte cu antropologul Izydor KoJ?ernicki de la Spitalul Brînco
venesc, adresau domnitorului Alexandru Ioan Cuza felicitările lor „dic
tate de admiraţiunea ce simţim pentru acel principe domnitor, care,
înlăturind cele mai numeroase obstacole şi condus de a sa vocaţiune
măreaţă a realizat ideea emancipării ţăranului în România su.roarea
patriei noastre" . In încheiere ei declarau „devotamentul lor nemăr
ginit spre a consacra facultăţile noastre în serviciul ideilor măreţe în a
căror realizare dezvoltaţi solicitudinea mării voastre neostenite" 22• Nu
putem desigur aborda în acest studiu multitudinea aspectelor colaborării
româno-polone din această perioadă. Precizăm numai că diferite aspecte
ale ei sînt surprinse în operele lui Nicolae Bălcescu 23, Ion Ghica 24,
George Bariţiu 25, într-o serie de lucrări de sinteză române}ti 26 şi
poloneze 2i, precum şi în numeroase lucrări, studii şi articole scrise atît
de români 28, cît şi de polonezi 29 in decursul anilor.
De-a lungul unei lungi perioade a secolului trecut problema polo
neză are o însemnătate europeană. „Polonia a dus războiul de independenţă
în interesul tuturor popoarelor din Europa şi, ca urmare a înfrîngerii
ei, cauza civilizaţiei şi progresului omenirii a primit o puternică lovi22 Cf. Ion Petrică, Confluenţe culturale polono-romane (a doua ;umătate a
secolului al XIX-lea), Bucureşti, 1976, p. 106.
23 Nicolae Bălcescu, Opere, vol. I, Bucureşti, 1953.
24 Ion Ghica, Scrieri, vol. II, Bucureşti, 1914 .
25 George Bariţiu, Părţi alese din Istoria Transilvaniei, vol. II, Sibiu, 1890.
26 Nicolae Iorga, Polonais et roumains. Helations politiques et cultureles,
Bucureşti, 1921 ; Cornelia Bodea, Lupta românilor p<!ntru unitatea naţională
1 834-1849, Bucureşti, 1967 ; Ion Petrică, op. cit. (patru capitole se referă la rela

ţiile politice).
27 Stanislaw Lukasik, Rumunia a Polska w XIX wieku (România şi .Polonia
în secolul al XIX-lea) Krakow, 1927 ; idem, Pologne et la Roumanie, Paris, 1938.
28 Amintim intre altele : C.D. Aricescu, A.facerea polonezilor lui Milkowski,
în „Trompeta Carpaţilor", nr. 618/1868 ; P.P. Panaitescu, Planurile lui Ioan Cîm

pineanu pentru unitatea naţională a românilor. Legăturile cu emigr1J.tia polonă.

Extras din „Anuarul Institutului de istorie naţională" , Cluj, 1924 ; idem, Emigraţia
polonă şi revoluţia de la 1848, în „Studii şi documente" , Bucureşti, 1929 ; idem,
Unirea Principatelor, Cuza Vodă şi polonii, în „Romanosl avica", vol . V/1961 ;
idem, Revoluţia română de la 1 848 şi alianţa polonă, în „Rornanoslavica", vQl. VIII/
1963 ; N. Iorga, Un complot militaire polonais en Valachie en 1 848, ln „Revue
historique du Sud-Est Europeen" , nr . 7-9/1934 ; Th. Holban, Emigraţia polonă în
anii 1831-1848 şi influenţa ei asupra mişcărilor de independenţă ale românilor, în
,.Revista istorică română" , nr. 10-12/1934 : Gheorghe Duzienkievici, Cuza Vodă şi
Tevoluţia polonă din 1863, Bucureşti, 1935 ; A. Csetri, Prizonieri şi refugiaţi ai
răscoalelor poloneze din 1830-1831 în Transilvania, în „S . U.B.B." Historia, nr. 1/
1960 ; Al. Vianu, La revolte polonaise de 1 794 et les p!Jys roumains, în (;,R.R.H.")
nr. 2/1962.
29 Amintim între altele J. D., Polacy na Woloszcyznie w roku 1 796-li98,
(Polonezi în Ţara Românească în anul 1796-1798), în „Dziennik LiteraC"ki" , Lw6w,
nr. 2111860 ; J. W . Rucki , Bem w Siedmiogrodzie. Z pamietnik6w iolnierza pCJlskiego
(Bem în Ardeal. Din memoriile unui ost�� polonez"), în „Dzennik literacki" nr. 1-2/
.
1862 ; B. Echow1cz,
Rok 1 863 na Mo!davu. Fragment do dze;ow ruchu powstanczego
(Anul 1863 în Moldova. Fragment din isto ria 1 �işc rii � nsurec�ionale), în „Ojczyzna" ,
.
, .
nr. 8/1913. Z. Mlynarsk1, Polacy w rumunskie3
Wiosnie Ludotv (Polonezi în revolu
ţia română de la 1848), în „Studia i materialy do historii sztuki wojenej", Warszawa
tom. In954.
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tură - se arăta în rezoluţia Consiliului G eneral al Asociaţiei Interna�
ţionale a Muncitorilor adoptată la 25 noiembrie 1 864 din iniţiativa lui
Marx şi Engels. Polonia are dreptul incontestabil de a cere popoarelor
progresiste din Europa ca acestea să contribui e cu toate mij loacele ne :
cesare la refacerea suveranităţii ei naţionale" 30. Un sfert de veac mai
tîrziu, Fr. Engels scria în prefaţa la ediţia polonă, din 1897, a Manifestu
lui Comunist : „Renaşterea 3 i unei Polonii independente şi puternice
este o chestiune care ne priveşte pe toţi, nu numai pe polonezi. O cola
borare internaţională sinceră a naţiunilor europene este cu putinţă
numai �u condiţia ca fiecare din aceste naţiuni să fie pe deplin auto
nomă 32 la ea acasă" 33. Sublinind mai tîrziu importanţa pe care Marx şi
Engels o acordaseră problemei poloneze, V. I. Lenin arăta în lucrarea Despre
dreptul popoarelor l,a autodeterminare : „Precum se ştie, K. Marx şi
F. Engles considerau ca o datorie indiscutabilă pentru întreaga demo
craţie din Europa occidentală şi cu atît mai mult pentru social-demo
craţie, să sprijine în mod activ cererea de a se acorda independenta
Poloniei" . El adăuga că, „atîta timp cit masele populare din Rusia şi
cfin majoritatea ţărilor slave erau în.că cufundate într-un somn adînc şi
în aceste ţări nu existau mişcări democratice, de masă, de sine stă
tătoare, mişcarea de eliberare a şleahticilor din Polonia capătă o im
portanţă uriaşă, primordială nu numai din punctul de vedere al demo
craţiei întregii Rusii şi a tuturor slavilor dar şi din cel al democraţiei
întregii Europe" 34.
La sfîrşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea,
în situaţia social-economică a teritoriilor poloneze aflate sub stăpînire
străină au loc însemnate schimbări. Economia capitalistă păşeşte, ca şi în
alte ţări europene, în stadiul dezvoltării monopoliste. Asupra dezvoltării
ansamblului vieţii social-economice îşi pune însă amprenta politica pro
movată de cotropitori. Graniţele artificial impuse ca urmare a împărţirilor
împiedică formarea unui organism economic unitar, crearea de parfide
politice la nivelul întregii ţări şi cu programe uniforme, frînează dezvol
tarea unui învăţămînt unitar.
In pofida existenţei unor deosebiri, statele care împărţiseră Polonia
promovează faţă de poporul polonez o politică de asuprire şi discriminare
economică, iar Rusia şi Prusia şi o politică de deznaţionalizare 35. Intensi
ficarea în ultimele decenii ale secolului al XIX-iea a acţiunilor de rusificare
şi germanizare au drept consecinţă scoaterea aproape completă a limbii
polone din administraE.e, justiţie şi învăţămînt„ iar lipsa unor libertăţi
general-democratice în „tronsonul rus" şi � ,prusac" frînează vizibil dez
voltarea vieţii naţionale şi politice.
In „tronsonul austriac" întreaga administraţie se afla, după 1 868, în
mîinile polonezilor. Limba polonă era obligatorie în administraţie, justiţie
şi şcoală. Aici funcţionau cele două mari universităţi poloneze (dealtfel
singurel�) cea de la Cracovia şi cea de la Lw6w.
30

Marx i Engels o Polsce (Marx şi Engels despre Polonia), tom. II, Warsza-

wa, 1960, p. 116.

3 1 In textul polonez al prefeţei apare noţiunea de refacere (M.M.).
32In textul polonez al prefeţei apare noţiunea
de independenţă (M.M.).
33 Karl Marx, Friederich Engels, Op ere , voi. 22, Bu cureş ti p. 276 ; Mar:t: i
Engels o Polsce , p. 205.
� V. I . Lenin, Opere complete, vol. 25, Bueureşti, 1964, p. 321.
3ii Jan Molenda, Jak doszlo do odbudowy niepodleglego panstwa polskiego
w 1918 r. (Cum s-a ajuns la refacerea statului polonez independent, în 1918), in
„Wiadomsci Historyczne" , nr. 5-6/1968, p. 194.
,
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Pe plan economic cele mai propice condiţii pentru dezvoltare au
existat în fostul Regat polonez 36. Aici se concentra industria poloneză şi
tot aici burghezia şi proletariatul cunosc cea mai mare dezvoltare. în „tron
sonul prusac" (cu excepţia Sileziei superioare) şi în Galiţia, care consti
tuiau un rezervor de produse agricole şi materii prime pentru Germania
şi Austro-Ungaria, industria nu a cunoscut o dezvoltare prea mare. In
general însă, în toate cele trei părţi ale Poloniei anexate de imperiile
vecine, precumpănitoare rămînea agricultura, care la rîndu-i suferea serios
din cauza lipsei de investiţii şi credite.
Jugul străin a influenţat negativ asupra stării învăţămîntului, îndeo
sebi a celui elementar. In acest domeniu, cel mai grav se prezenta situa
ţia în Regatul polonez, unde procentul analfabeţilor înregistra în anul
1 906 aproape 600/0 din totalul populaţiei. In numeroase sate şi comune nu
funcţiona nici măcar o şcoală. O situaţie ceva mai bună prezenta organi
zarea învăţămîntului în Galiţia, în timp ce în „tronsonul prusac" învăţă
rnîntul predat în limba germană era obligatoriu pentru toţi, iar analfa
betismul lichidat.
lmpotriva politicii de germanizare şi rusificare a învăţămintului
acţionează din răsputeri numeroase organizaţii cu caracter cultural şi
instructiv, care se dezvoltă cu precădere în primul deceniu al secolului al
XX-lea 37. Un rol important în trezirea şi consolidarea conştiinţei naţio
nale a tuturor polonezilor şi menţinerea legăturilor dintre ei îl joacă cul· tura poloneză. Este suficient să amintim aici numai citeva personalităţi
care creează în anii grei ai asupririi străine şi ale căror opere cu înalt
mesaj patriotic au intrat nu numai in patrimoniul culturii naţionale polo
neze, ci şi în cel al culturii universale, între care cunoscutul istoric Joachim
Lelewel, poeţii Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki şi Zygmunt Krasinski.
scriitorii Jozef Ignacy Kraszewski, Boleslaw Prus, Henryk Sienkiewicz,
Wladyslaw Raymont, Stefan Zeromski, compozitorii Frederyk Chopin,
Stanislaw Moniszko, Stanislaw Wyspianski, pictorul Jan Matejko. Datorită
activităţii asidue a acestora, în pofida politicii de asuprire naţională şi
socială promovată de statele acaparatoare, conştiinţa naţională a polone
zilor, s!mţul legăturii lor cu limba şi cultura proprie nu au putut fi
inăbuşite.
La începutul secolului al XX-iea, pe teritoriul polonez îşi desfăşurau
activitatea numeroase organizaţii şi partide. politice. Asuprirea străină şi
împărţirea teritorială s-au repercutat însă şi asupra organizării acestora.
Deşi obiectivele şi conţinutul ideologic al activităţii partidelor politice erau
apropiate, ele activau ca organizaţii distincte în fiecare din cele trei
„tronsoane" . Printre cele mai importante partide care acţionau în teri
toriile polo"neze se numărau cele conservatoare 38, democrat-naţionale· (nu
mite şi endete), ţărăneşti (numite şi populiste) şi socialiste.
Partidele conservatoare au r�prezentat interesele elementelor celor
mai de dreapta ale moşierimii şi burgheziei poloneze şi au promovat o
politică de înţelegere cu guvernele statelor anexioniste.
·

• 36 Dzieje Polski, p. 551-553 ; vezi şi Henryk Batowski, Rozpad Austro
Wega.er, 1914-1918 (Destrămarea Austro-Ungariei, 1 914-1918), Wroclaw-Warszawa

Krak6w, 1 965, p. 85.
37 Jan Molenda, op. cit„ p. 194.

38 In Regatul polonez Partidul Conservator purta numele de Partidul Politicii
Reale (de aici şi denumirea de „realişti"), în Galiţia pe cel de Partidul Dreptei
Naţionale, iar în Poznania şi Pomerania („Tronsonul prusac" ) pe cel de Cazinoul
Cetăţenesc.
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Partidele democrat-naţionale au acţionat separat în cele trei ,,tron
soane" dar au purtat peste tot aceeaşi denumire de Partidul Democrat
Naţion�l 39. In „tronsonul rus", acest partid a i:ror;i oyat pînă în a�ul ��06
. dar merg�md m mtimpmarea asp1raţ11l r
0 politică de înţelegere cu Rusia,
�
naţionale şi de independenţă ale poporulm_ pol one� au . enunţat conce_Pţta
.
autonomiei Reg�tului polonez în cadrul Imperiului ţarist. Ace:st partid a
reprezentat interesele moşie�imii ş i burgheziei polone_ze_, dar o pa�t ':
.
.
din lozincile enunţate de el (hbertaţ1_ naţ10nale, autoadmm1strare, cond1ţ11
favorabile dezvoltării agriculturii) corespundeau şi aspiraţiilor unor cercuri
mai largi ale societăţii poloneze. In „tronsonul prusaca (Poznania şi
Pomerania) Partidul Democrat-Naţional s-a arătat gata să îndeplinească
cu loialitate îndatoririle faţă de autorităţile germane. A enunţat însă, ca
şi cel din „ tronsonul rus", lozinca apărării drepturilor naţionale inclusiv a
dreptului la dezvoltarea unei industrii proprii şi a comerţului. D.atorită
acestui fapt a reuşit să cîştige o poziţie dominantă în viaţa social-politică.
In Galiţia, Partidul Naţional-Democrat juca un rol însemnat în viaţa
politică. Cu toate acestea, el nu reuşeşte să cucerească influente tot atît de
puternice ca în celelalte părţi anexate. Faptul se explică prin existenţa
unor libertăţi naţionale şi democratice mai largi şi dezvoltării, în condi
ţiile parlamentare, a mişcării socialiste şi ţărăneşti. Aceasta din urmă este
reprezentată de Partidul Ţărănesc Polonez creat în perioade diferite în
toate cele trei „tronsoane" . Mişcarea ţărănească se pronunţă pentru înfăp
tuirea unor largi reforme democratice şi tinde, mai cu seamă în Regatul ·
polonez, spre emanciparea social-politică a ţăranilor de sub influenţ3.
claselor posedante . Spre deosebire de partidele conservatoare, acesta
enunţă lozinca independenţei Poloniei, apelind la tradiţiile luptei de eli
berare naţională 40.
Mişcarea socialistă cunoaşte cea mai mare dezvoltare în Regatul
polonez şi a fost reprezentată de Partidul Socialist Polonez 41, considerat
de istoriografia poloneză ca fiind de orientare reformistă şi de Social
Democraţia Regatului polonez şi Lituaniei, de orientare revoluţionară 42.
w

39

Vezi Dzieje Polski, p. 580-581 ; Histoire de
40 Partidul Ţărănesc a fost creat în anul 1895.

Pologne, p . 621-622.
In anul 1903 a adoptat un
nou program şi şi-a luat denumirea de Partidul Ţărănesc Polonez. In anul 1913
s-a scindat în Partidul Ţărănesc Polonez „Piast" şi Partidul Ţărănesc Polonez
„Eliberarea " . Organizaţiile ţărăneşti care activau în Regatul polonez s-au unit în
cadrul unui singur partid în anul 1915, în timp ce în „tronsonul prusac" această
unire a avut loc de-abia în 1919. Vezi pe larg Eugeniusz Duraczynski şi alţii,
Kr6tki zarys historii ruchu ludowego (Scurtă schiţă a i storiei mişcării ţărăneşti),
Warszawa, 1971, p. 51-56, 85-86. Vezi şi Postwanie Polskiego Stronictwa Luclowego
,,Piast", 1913-1914 (Crearea Partidului Ţărănesc Polonez „Piast" , 1913-1914).
41 Bazele acestui partid au fost puse în noiembrie 1882 fa Congresul de la
Paris al unor socialişti polonezi aflaţi în emigraţie. In mai 1 893 a fost publicată
Schiţa programului P.S.P. care punea în fruntea tuturor sarcinilor făurirea unei
republici democrate independente. Din acest an a început să activeze în ţară. In
1906 s-a scindat în Partidul Socialist Polonez „Stinga", care şi-a elaborat un pro
gram apropiat de cel al Social-Democraţiei Regatului polonez şi Lituani ei , şi în
Partidul Socialist Polonez. „ Fracţiunea Revoluţionară" a constituit curentul de
dreapta al mişcării socţaliste. Vezi pe larg. Historia polskiego ruchu robotniczego
18�4-1964 (Istoria mişcării muncitoreşti poloneze 1864-1964), tom. I, Warszawa,
1967, p. 106-107 ; Polski ruch robotniczy. Zarys hi�torii (Mişcarea muncitorească
poloneză. Schiţă istorică), Varşovia, 1972, p. 69, 73� 74.
�2 A fost creat în martie 1894 sub denumirea de Social-Democraţia Regal.ului
polonez. In anul 1900 s-a unit cu un grup de social-democraţi din Lituania. In
anul 1906 a intcat în componenţa Partidului Social-Democrat Muncitoresc din
Rusia. Vezi Historia polskiego ruchu robotniczego, tom. I, p. 109-1 10, 1 18-1 19, 129.
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Partidul Socialist Polonez enunţă lozinca independenţei Poloniei şi con
tribuie la creşterea conştiinţei naţionale a muncitorilor şi ţăranilor. O
parte a liderilor acestui partid începe cu timpul să nu mai acorde o atenţie
suficientă luptei de clasă a proletariatului. La rindul său, Social-Democra
ţia Regatului polonez şi Lituaniei se pronunţă împotriva asupririi polone
zilor. Pornind însă de la teza că numai după revoluţia socialistă in întreaga
sau în cea mai mare parte a Europei va fi înlăturată orice asuprire naţio
nală, că numai atunci fiecare popor va avea garantată dezvoltarea sa
liberă în cadrul societăţii multinaţionale unitare, acest partid considera ca
prematură făurirea statelor naţionale unitare, implicit a statului naţional
polonez. După cîte se ştie, Lenin a supus unei critici severe poziţia social
democraţiei poloneze în problema naţională, purtînd cu Rosa Luxemburg,
unul din fondatorii partidului, o ascuţită polemică în această problemă43•
In „tronsonul austriac" îşi desfăşoară activitatea Partidul Social
Democrat din Galiţia şi Silezia theshiniană iar în cel „prusac·' un alt
partid, cu numele tot de Partidul Socialist Polonez.
Evenimentele politice desfăşurate în contextul primului război mon
dial au avut o mare importanţă pentru refacerea statului naţional inde
pendent polonez. Pînă la izbucnirea războiului cele trei state cotropitoare
păstrează tăcerea faţă de viitoarea soartă a Poloniei. In august 1 9 1 4 însă
comandanţii supremi ai armatelor ruse, germane şi austro-ungare, aflate
în plină înfruntare militară pe teritoriile poloneze, adresează populaţiei
diverse proclamaţii, în care erau cuprinse o serie de promisiuni referi
toare la „renaşterea" , „libertatea" sau „independenţa Poloniei" . Aşa, de
pildă, în proclamaţia din 14 august a comandantului suprem al armatei
ruse, prinţul Nicolae Nicolaevici, era anunţată unirea şi încorporarea
„tronsonului prusac" şi „austriac" la Rusia. , ,Fie să dispară graniţele care
sfirtecă în bucăţi poporul polonez. Fie ca poporul polonez să se unească
sub sceptrul ţarului rus. Sub acest sceptru Polonia va renaşte liberă în
credinţa, limba şi autoguvernarea sa" 4". La rîndul lor comandamentele
supreme ale armatelor germane şi austro-ungare trîmbiţau zgomotos că
vor aduce polonezilor „libertatea şi independenţa pentru care au pătimit
atît de mult părinţii lor" 's.
Cu toate că nu au rămas fără influenţă asupra opiniei publice polone
din ţară şi străinătate, aceste proclamaţii urmăreau în primul rînd recru
tarea unui număr cit mai mare de polonezi pentru una sau alta din arma
tele ce se înfruntau 46.
Exceptind aceste proclamaţii conj uncturale, toate cele trei puteri
acaparatoare evită în primul an de război să se pronunţe oficial în pro
blema poloneză, deoarece în condiţiile evoluţiei nesigure a operaţiunilor
militare fiecare căuta să-şi menţină libertatea de manevră politică. Enun
ţarea oficială de către premierul Ivan Goremîkin a proiectelor ruse cu
privire la autonomia Poloniei a avut loc în august 19 15, adică în ajunul
43

Polski ruch robotniczy. . . , p. 79-80 ; Historia polskiego ruchu rubotnicv�g·J,

tom. I, p. 170.
H

K. W. Kumaniecki,

menty. (1912-1924)

Odbudowa panstwowosci polskiej. Najwazniejsze doku

(Refacerea statalităţii poloneze. Cele mai importante docu
mente Warszawa-Krak6w, 1924, p. 27.
Ibidem, p. 25.
46 De pildă, într-una din proclamaţiile !naltului comandament al armatelor
austro-ungare se spunea direct : „Polonezi, salutaţi drapelele noastre . ele v ă aduc
justiţia. Sprijiniţi sforţările noastre din toată inima voastră, fiecare din voi să
aibă încredere în justiţia şi clemenţa auguştilor noştri suverani, vezi " Dimineaţa"
nr. 3 735 din 29 iul. 1914 (st. v.).

�

'

211
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

retragerii definitive a armatelor ruse din teritoriile poloneze. In cuvînta
rea rostită în Dumă, la 1 august 1915, acesta făcea cunoscută „voinţa
supremă" a guvernului rus de a „elabora proiectul prin care să
dea Poloniei după terminarea războiului dreptul la refacerea liberă a unei
�oi vieţi naţionale, culturale şi economice - pe principiul autonomiei,
sufi sceptrul ţarilor ruşi şi cu menţinerea unităţii politice" 47. Anglia şi
Franţa, care urmăreau menţinerea Rusiei ca aliat în lupta împotriva Pu
terilor Centrale, tratează în această vreme problema poleneză ca o
chestiune internă a Rusiei, pronunţîndu-se cel mult, aşa cum o făcea de
pildă la 1 4 august 1915 ambasadorul francez la Petersburg, „pentru reali
zarea a ceea ce este scump Poloniei : autonomia poporului polonez sub
sceptrul ţarului" 48.
Planurile germane în problema poloneză, vehiculate în cercurile
politice şi economice, vizau între altele, fie crearea în cadrul aşa-numitei
Mitteleurope a unui mic stat care să cuprindă teritoriul „tronsonului rus"
şi care să fie strict dependent de Germania, fie realizarea soluţiei austro
poloneze, adică unirea Regatului polonez şi a Galiţiei în cadrul monarhiei
habsburgice. Cu acest proiect al cercurilor guvernante vieneze au fost de
acord şi factorii guvernamentali germani. 1n consecinţă, premierul guver
nului austriac, contele Karl Sti.irgkh, a şi elaborat în anul 1 9 1 5 un proiect
intitulat „Principiile de regim şi administrativ-politice de guvernare a
Regatului polonez" . El prevedea introducerea unor drepturi de genul
autonomiei ; nu amintea însă nimic de independenţa sau cel puţin de
delimitarea statală a Poloniei. Oficial însă nici cercurile guvernamentale
germane şi nici cele austro-ungare nu enunţă un plan concret de rezol
vare a problemei poloneze 49.
In primul an de război, în funcţie de modul cum se prefigurau
succesul unuia sau altuia din blocurile de state aflate în luptă, precum
şi de avantajele ce puteau decurge din această victorie pentru propria
cauză, în cadrul grupărilor politice poloneze, cu excepţia . stîngii socia
liste, se manifestă trei orientări : progermană, prorusă, şi proaustriacă.
Cei mai puţini adepţi are orientarea progermană, la ea aderînd doar con
servatori, puţini la număr, din „tronsonul prusac" şi cîteva organe de
presă din Silezia, Pomerania şi Regatul polonez. Aceste cercuri politice
legate de autorităţile germane nu au enunţat un program concret de
rezolvare a problemei naţionale.
In Regatul polonez perspectiva unirii pămînturilor poloneze şi obţi
nerii independenţei cu sprij inul Rusiei era ademenitoare pentru clasele
avute. De aceea partidele care reprez�ntau aceste clase adică Partidul
Naţional-Democrat în frunte cu Roman Dmowski (denumit şi endet iar
adepţii lui endeţi) şi Partidul Politicii Reale (realiştii) devin adepte înfo
cate ale legării cauzei independenţei Poloniei de Rusia şi de alianţa
acesteia cu Franţa 50. Fără posibilitatea de a se angaja activ de partea
47 După R. Dmowski, Polityka polska i od budowanie panstwa, Warszawa,
1925, p. 189-190. Interesant cum reproducea acest fragment din cuvîntare ziarul
românesc „Dimineaţa" : „Azi împăratul m-a însărcinat să declar că a ordonat
Consiliului de Miniştri să elaboreze proiectul de lege spre a da după război
Poloniei dreptul ei de a-şi organiza viaţa naţională, socială şi economică pe baza
autonomiei sub sceptrul Rusiei " , vezi „Dimineaţa", nr. 4 090 din 23 iul. 1915 (st. v.).
48 Maurice Paleologue (ambasadeur de France), La Russie des TsaTS pendant
la grande guerre, 3 juin 1915-18 aotlt 1916 vol. II, Paris, 1922, p. 45.
49 Jan Molenda, op. cit., p. 196-197.
50 „Cine şi-a dat seama de pericolul german - avea să scrie R. Dmowski
în 1925 - cine s-a gindit în mod serios la o Polonie cu adevărat independentă
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<>rientării proruse datorită condiţiilor în care acţionau endeţii din „tron
sonul prusac" şi „austriac" sprijină şi ei această orientare.
Cel mai mare număr de partide şi grupări politice se pronunţă
pentru orientarea proaustriacă, care postula unirea Regatului polonez
cu Galiţia în cadrul monarhiei habsburgice. Cu puţin înainte de declan
şarea războiului, în Galiţia acţionau două organisme poloneze mai im
portante : Comisia Provizorie a Partidelor Confederate ale Indepen
denţei s1, care sprijinea f•rmaţiunile militare organizate de Jozef Pil
sudski, lider al aripii de dreapta a P.S.P., cum erau „Uniunea Puşca
şilor 52 şi Comitetul Central Naţional. La 6 august 1914, Pilsudski a
pornit cu detaşamentele sale spre Regatul polonez, contînd pe izbuc
nirea aici a insurecţiei. Planurile insurecţionale eşuează însă.
In această situaţie, la 1 6 august 1 9 1 4, Comisia Provizorie şi Co
mitetul Central se unesc în cadrul Comitetului Naţional Suprem, care
plănuia unirea Regatului polonez cu Galiţia şi transformarea monar
hiei habsburgice într-un stat trialist (Austro-Ungaria-Polonia) 53• în
vederea luptei pentru realizarea acestui scop au fost create legiunile po
loneze. Dar Austro-Ungaria, la fel ca şi Rusia, nu se grăbea să se anga
jeze oficial şi concret în rezolvarea problemei poloneze, legiunile fiind
obligate să depună jurămîntul faţă de împărat şi să rămînă sub ordi
nele generalilor austrieci. Aceasta se întimpla în toamna anului 1 9 14,
cînd Rusia se afla în plină ofensivă ; din Galiţia mai rămînea în mina
austriecilor doar Cracovia şi o fîşie de teritoriu spre Vest 54 . Pe frontul
francez, planurile germane se năruiseră şi ele in urma bătăliei de la
Marna.
Stingherit de controlul politic impus de oficialităţile galiţiene şi
de controlul militar la care era supus de Statul Major austriac, J. Pil
sudski trece la organizarea unei forţe armate secrete independente, aflată
exclusiv sub ordinele sale. In octombrie 1 9 1 4 el pune bazele Organi
zaţiei militare poloneze care urm=t să acţioneze în spatele armatelor
ruse. Concomitent, Pilsudski, în fruntea brigăzii sale de legionari, s-a
repliat împreună cu toată armata austriacă pînă în apropiere de porţile
şi nu la o cîrpă oarecare aflată sub cizmă germană acela avea o singură cale de
ales : să lege cauza poloneză de alianţa fi-anco-rusă, să caute apropierea de lupta
Rusiei şi să trezească la aceasta conştiinţa că în lupta împotriva Germaniei poate
să conteze pe polonezi" Roman Dmowski, Polityka polska i od budowanie paiistwa.
Z dodatkiem memorialy „Zagadnenia srodkowo i wschodnio - europejskie" i in'11y ch
dokument6w polityki polskiej z lat 1914-1919 (Politica poloneză şi refacerea sta
tului. Cu anexă de materiale. „Problemele central şi est europene" şi alte docu
mente ale politicii poloneze din anii 1914-1919), Warszawa, 1925, p. 38.
51 A fost creată la 1 2 noiembrie 1912 şi urma să constituie embrionul vii
torului guvern naţional. In cadrul ei au intrat o serie de grupări şi partide poli
tice de diferite orientări : socialiste, ţărăneşti, endete, independente din toate teri
toriile poloneze. Conducerea Comisiei Provizorii s-a aflat în miinile Partidului
Socialist Polonez, comandant militar al Comisiei a fost desemnat J6zef Pilsudski
Dzeje Polski, p. 592 ; Vezi Andrzej Garlicki, Geneza Legion6w, Zarys dziejoi/J
Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronictw Niepodleglosciowych (Geneza
Legiunilor. Schiţa istoriei Comisiei provizorii a partidelor Confederate ale Inde
pendenţei), Warszawa, 1964.
. 52 � fos� creată la Lw6w ş � C �acovia în 1910 ca organizaţie legală de pregătire m � h �ara. Asemenea orgamzaţu_ s-au creat ilegal şi în Regatul polonez,
precum ş1 m „tronsonul prusac". Ea a stat la baza legiunilor poloneze. Principalii
lideri au fost J. Pilsudski, K. Sosnkowski, Wl. Sikodski, E. Smigly-Rydz. Vezi
Maly slownik historii Polski (Mic dicţionar de istorie a Poloniei), ed. a IV-a,
Warszawa, 1967, p. 353.
53 Dzieje
Polski, p. 611.
54 Histoire
de Pologne, p. 659.
.
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Cracoviei, apoi a luat parte la contraofensiva de iarnă, obţinînd suc
cese într-un şir de lupte. A doua brigadă de legionari lupta în acest
timp în Carpaţii Orientali sub comanda colonelului Jozef Haller.
Discuţiile în jurul rezolvării problemei poloneze constituiau n u
numai începutul unui :eroces ci e reintegrare a teritoriilor poloneze aflate
sub ocupaţia străină , ci şi de activizare treptată a unor cercuri tot mai
largi ale societăţii, atrase în orbita luptei pentru rezolvarea problemelor
naţionale şi politice. Prin aceasta ele au contribuit la creşterea con
ştiinţei naţionale. Un rol deosebit l-au j ucat în această direcţie parti
dele socialiste (Partidul Socialist „Fracţiunea Revoluţionară" , în frunte
cu Pilsudski şi Partidul Social-Democrat Polonez, în frunte cu lgnacy
Daszynski), populiştii şi grupările intelectualităţii progresiste din Re
gatul polonez şi Galiţia, care, chiar dacă au sprijinit orientarea pro
austriacă, au fost singurele care au susţinut în propaganda lor lozincile
independenţei Poloniei.
Pentru speranţa în rezolvarea problemei naţionale, societatea po-·
loneză a trebuit să plătească un preţ foarte scump. În rîndurile arma
telor cotropitoare au fost recrutaţi circa 2 milioane de polonezi, care
de cele mai multe ori au fost nevoiţi să lupte conştienţi că pe cealaltă
parte a frontului îl pot ucide pe propriul lor frate, îmbrăcat în altă.
uniformă militară 55.
ln toamna anului 1 9 1 5, ca urmare a stabilizării frontului răsă
ritean, întregul teritoriu etnic polonez s-a aflat sub ocupaţia Puterilor
Centrale. Autoritatea civilo-administrativă o exercitau generalii guver
natori : austriac, cu sediul la Lublin şi german cu sediul la Var5ovia.
Ocupaţia înrăutăţeşte mult situaţia economică, ducînd ţara la ruină.
Organele germane tind să transforme Regatul polonez într-o bază de
materii prime şi agricole necesară industriei germane. Faţă de polo
nezi manifestă o atitudine cit se poate de drastică. Represiunile se in
tensifică pe măsura prelungirii războiului, a lipsei de materii prime„
produse alimentare şi forţă de muncă. ln teritoriile Regatului, ocupate
de Austria, şi în „tronsonul prusac" atitudinea, îndeosebi faţă de agri
cultori, este mai moderată, totuşi rechiziţiile sînt percepute cu toată
rigoarea. Toate acestea se repercutează dezastruos asupra nivelului de
trai al maselor muncitoare 56.
Iniţial, Germania şi Austro-Ungaria evită să se angajeze public
în problema poloneză. De rezolvarea ei se ocupă însă oamenii politici
şi militari în intimitatea cabinetelor. Din acest punct de vedere extrem
de active se dovedesc cercurile berlineze. Austro-Ungaria îşi menţine în
continuare concepţiile din primul an de război de a crea din fostul
„tronson rus" şi din Galiţia un regat polonez autonom în cadrul mo
narhiei habsburgice. Aceste planuri încep să întimpine opoziţia tot mai
mare a unor persqnalităţi politice influente din Germania. Unii dintre
aceştia, cum erau de pildă secretarul de stat Gottlieb von J agow şi
generalul guvernator Hans von Beseler, se pronunţă chiar pentru unirea
Regatului şi Galiţiei sub hegemonia Germaniei. Cercurile reacţionare
extremiste germane, potrivnice oricăror promisiuni, considerau că mo
dul cel mai bun de rezolvare a problemei poloneze ar fi o nouă împăr55
56

Jan Molenda, op. cit., p. 198.
Karol Griinberg, Historia Polski n a tle historii powszechnej 1870-1918
(Istoria Poloniei pe fondul istoriei universale, 1870-1918), Warszawa, 1973,
p. 215-216.
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ţire a Poloniei între Germania şi Austro-Ungaria. In cele din urmă, în
cercurile guvernamentale germane învinge ideea creării pe pămînturile
fostului „tronson rus" a unui stat polonez dependent de Germania.
Schimbări vizibile în atitudinea Puterilor Centrale faţă de pro
blema poloneză au loc în cursul anului 1 9 1 6 şi la începutul anului 1 9 1 7.
O influenţă serioasă asupra stării de lucruri o are îndelungatul război de
poziţii. In această situaţie părţile aflate in luptă caută noi formule de
rezolvare. După îndelungate pertractări şi discuţii purtate între cance
larul Germaniei, Theobald von Bethmann-Hollweg şi ministrul austro
ungar al Afacerilor Externe, Stephan Burlan von Rajecz, Puterile Cen
trale hotărăsc să creeze după război Regatul polonez de sine stătător 57 .
Urmează apoi aşa-numitul act de la 5 noiembrie 1 9 1 6 al celor doi îm
păraţi, Wilhelm al II-lea şi Franz Josef, citit de către generalii guver
natori la Varşovia şi Lublin sa. In acest act-manifest se anunţa crearea
pe teritoriul Regatului polonez „a unui stat de sine stătător cu o monarhie
ereditară şi cu un regim constituţional" 59. Actul nu se referea d;::c i la
teritoriile Galiţiei şi Poznaniei. Principalul scop urmărit de manifest era
crearea unei armate poloneze care să coopereze cu Germania. In acest
sens, la 8 noiembrie 1 9 1 6, generalul guvernator von Beseler lansează o
proclamaţie în care anunţă recrutarea de oameni pentru armata polo
neză, care urma să aibă uniforme şi stindarde proprii, dar care provizoriu
rămînea „ataşată la armata germană şi se subordona Comandamentului
Suprem german şi regimului său juridic" 60. La 6 decembrie acelaşi an
-este creat Consiliul Statal Provizoriu „chemat să coopereze la crearea
instituţiilor de stat în Regatul polonez" 61. Instalarea Consiliului Statal
are loc la 14 ianuarie 1 9 1 7 62, director al Departamentului militar al
acestuia fiind desemnat J. Pilsudski. Opinia publică poloneză nu spri
jină aceste acţiuni. Tabăra aşa-numiţilor activişti nu se bucură de un
sprijin larg din partea poporului polonez fiind aspru criticată de parti
dele revoluţionare (Social-Democraţia Regatului polonez şi Lituaniei şi
Partidul Socialist Polonez - „Stinga"). Adeţii orientării proruse
.cheamă la boicotarea acţiunilor Consiliului Statal propagînd principiul
pasivismului politic.
Declaraţiile, actele şi măsurile intreprinse de organele . germane şi
austro-ungare pe teritoriul Regatului şi Galiţiei influenţează şi poziţia
cercurilor oficiale ţariste. Acestea sînt constrinse să se pronunţe şi ele
mai precis în problema poloneză, iniţial neoficial, apoi în mod public.
De pildă, într-un raport al ministrului de externe rus, S. Sazonov, îna
intat ţarului Nicolae al II-lea, la 17 aprilie 1916, după ce era redat un
pasaj din cuvîntarea lui von Bethm:mn-Hollweg în Reichstag 63 - con57

wobec

Dzieje Polski, p. 6 1 1 ; vezi Le6n Grosfeld, Polityka paiistw centralnych
spawy polskiej w Latach pierwazej vojny swf.atowej (Poli tica Statelor

Centrale faţă de problema poloneză, în anii primului război mondial\,
. Warszawa
1962.
58 Histoire de Pologne, p. 665.
59 K. W. Kumaniecki, op. cit„ p. 48.
60 Cf. Histoire de Pologne, p. 666.
61 Ibidem,
p. 666.
62
. .
Se c<?m�une din . 15 membri numiţi de autorităţile germane şi alţii 10 num1ţ1 de autontăţ1le austnece. A fost un organ consultativ şi nu reprez�ntativ.
63 „Nu era în intenţiile noastre, nici în intenţiile Austro-Ungariei să ridi
căm problema poloneză. Ea a fost ridicată în urma rezultatelor luptelor. Acum ea
-este la ordinea zil�i, ea cere o soluţie, iar Germania şi Austro-Ungaria o vor
rezolva. După evenimente de amploare atit de impunătoare istoria nu admite o
'
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siderată ca foarte îndrăzneaţă - se menţiona că guvernele ţărilor alia te
fac cu greu faţă demersurilor făcute de polonezi, pentru c a ele să se
pronunţe preci� a:iu �r � soartei Polor:iiei. �preciin � că �roblema .Po lo
.
.
neză a putut sa r amma o chestiune mterna a Rus1e1. „atit timp
cit _r n 
ţelegerea şi pacea au existat între puterile care au împărţit Polonia,
atît timE cît fiecare dintre ele susţinea cu bunâ ştiinţă pe celelalte 'in
politica lor bazată pe nerecunoaşterea existenţei naţionale a Poloniei" ,
S. Sazonov menţiona faptul că aliaţii trebuie convinşi că „vom crea în
persoana Poloniei o bornă de hotar, graţie căreia se va putea efec tua
cu succes apărarea Europei contra unor noi tentative ale Germaniei" ,
precizînd însă că „Rusia nu trebuie să admită ca problema poloneză să
treacă formal pe planul internaţional" . 1n concluzie, el se pronunţa
pentru „organizarea liberă a Regatului polonez în uniune cu Rusia t:Vi .
împotriva acestei propuneri, vizibil limitată, cu privire la soarta Po
loniei, se declară însă primul ministru rus Stiirmer, adversar al oricăror
declaraţii oficiale în problema poloneză 65. După şapte luni însă, noul
premier Alexander Trepov, în şedinţa Dumei din 2 decembrie 1 9 16, se
pronunţă oficial pentru crearea „unei Polonii libere în graniţele ei
etnografice" 66, iar ţarul Nicolae al II-lea în ordinul de zi adresat la
25 decembrie 1 9 1 6 flotei ruse menţionează că unul din scopurile efor
turilor militare este şi „crearea unei Polonii libere formate din cele
trei părţi pînă atunci despărţite " , care „va primi propriul său regim
politic, camere legislative şi armată proprie" 67 . Deşi nici de această
dată nu se vorbea de independenţa Poloniei, ci de o anume uniune cu
Rusia, faptul în sine constituia o noutate în evoluţia atitudinii oficiale
ruseşti în problema poloneză.
In ceea ce priveşte Anglia şi Franţa acestea continuă să sprij ine
planurile Rusiei, dîndu-i în această privinţă mînă liberă . Franţa cu
noştea însă, încă din august 1 9 16, că unele cercuri poloneze lărgiseră
mult aria revendicărilor naţionale . „Autonomia sub sceptrul Romano
vilor - nota ambasadorul francez la Petersburg - nu le mai este sufi
cientă : ei doresc independenţa totală, absolută, restaurarea integrală
a statului polonez" şi adăuga că „mai mult ca niciodată ei denunţă
dreptul Imperiului ţarist de a conduce popoarele slave, de a vorbi în
numele lor şi de a tutela evoluţia lor istorică" 68.
Problema poloneză şi-a găsit reflectarea şi în politica americană.
1n mesajul din 22 ianuarie 1917 către Senat, preşedintele Thomas Woodrow
Wilson arăta că „pretutindeni oamenii de stat sînt de acord că trebuie
să ia fiinţă o Polonie unită, independentă şi suverană" . Interesul mani
festat de Wilson faţă de problema poloneză a fost determinat, pe de
o parte, de intensificarea acţiunilor puternicei emigraţii poloneze din
S.U.A. în fruntea căreia s-a aflat cunoscutul pianist şi patriot I. Pade
rewski, iar pe de alta, de tendinţa preşedintelui american de a angaja
în războiul european Statele Unite, aflate încă sub puternica influenţă
a curentului izolaţionist. Mesajul lui Wilson, deşi a fost interpretat în
reîntoarcere la statu quo ante", Archives secretes de l'Empereur Nicolas II. Pavot,
Paris, 1928, p, 169.
&i Ibidem, p. 1 69-174.
65 Ibidem, p. 1 77-181 . Raportul lui Sti.irrner înaintat ţarului Nicolae al I i-lea,
la 25 mai 1916.
66 Cf. Jan Molenda, op. cit., p . 199.
67 Cf. Dzieje Polski, p. 612 ; Histoire de Pologne, p. 667.
Maurice Paleologue, op. cit.; p. 337.
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mod . diferit. a constituit o dovadă . în plus că ideea respectării drep
tului la autodeterminare a tuturor naţiunilor şi naţionalităţilor dobindea
o largă recunoaştere în lume.
Din primăvara anului 1 9 1 7 , perspectiva refacerii statului polonez
independent devine apropiată şi reală. Printre factorii care creau o
nouă perspectivă rezolvării problemei poloneze s-au numărat revoluţia
<lin februarie din Rusia şi mai cu seamă victoria Marii Revoluţii So
cialiste din Octombrie. In martie 1 9 1 7 , în Rusia este înlăturat ţaris
mul. Alături de guvernul provizoriu · incepe să funcţioneze sistemul so
vietelor. La 27 martie 1 9 1 7, Sovietul del�gaţilor muncitorilor şi ţăra
nilor din Petrograd lansează un apel în care se arăta între altele :
�,Anunţînd poporul polonez despre victoria libertăţii asupra jandarmului
rus, sovietul delegaţilor muncitorilor şi soldaţilor declară că democraţia
din Rusia se situează pe poziţia recunoaşterii autodeterminării politice
a popoarelor şi face cunoscut că Polonia are dreptul la deplina inde
pendenţă din punct de vedere statal şi internaţional" 69. Trei zile mai
tîrziu (31 martie) Guvernul provizoriu recunoaşte şi el în Proclamaţia
către polonezi necesitatea „creării statului polonez independent din toate
teritoriile locuite în majoritate de populaţia poloneză, drept garanţie
sigură a unei păci trainice în viitoarea Europă refăcută" 70• Dar, faptul
-că această proclamaţie continua să vorbească de un stat polonez „legat
de Rusia printr-o uniune militară liberă" , precum şi de ratificarea defi
nitivă a viitoarelor lui graniţe de către „Adunarea Constituantă rusă"
�are urma să fie aleasă, anula în fond întregul ei sens 7 1, fapt care a
trezit îndoieli în sinceritatea afirmaţiilor guvernului Kerenski 72. Sesi
zînd acest lucru, V. I .Lenin arăta la a şaptea Conferinţă generală a
P.M.S.D.(b) din Rusia, ţinută în aprilie 1 9 1 7 : „Guvernul nostru a dat
publicităţii un manifest cu privire la independenţa Poloniei, umplîn
du-1 cu vorbărie goală. Ei au scris că Polonia trebuie să se afle într-o
alianţă militară liberă cu Rusia. Aceste trei cuvinte spun tot adevărul.
O alianţă militară liberă între mica Polonie şi uriaşa Rusie înseamnă de
fapt o totală înrobire militară liberă" 73.
Pînă în martie 1 9 1 7, Anglia şi Franţa se aliniază la poziţia Ru
'Siei, în timp ce S.U. A. a susţinut ideea creării unui guvern polonez
provizoriu. In aceste condiţii grupările de orientare progermană pierd
<Jrice perspectivă de realizare a planurilor lor, în pofida faptului că în
cursul anului 1 9 1 7 pămînturile poloneze se aflau sub controlul Puterilor
Centrale. Această situaţie a înţeles-o rapid Josef Pilsudski care, în iulie
1 917, se hotărăşte să rupă demonstrativ colaborarea cu aceste state.
Pilsudski părăseşte mai întîi Consiliul Statal Provizoriu, după care este
internat de către germani în fortăreaţa de la Magdeburg. Represiunile
germanilor îi întăresc însă popularitatea, politica lui Pilsudski fiind
continuată de Organizaţia militară poloneză.
69 Dokumenty
i materialy de historii stosunk6w polsko-radzieckich (Docu
mente şi materiale referitoare la i storia relaţiilor polono-sovietice), tom. J, Warszawa,
1 9fl2, p. 8-9.
70 Ibidem,
p. 18-20.
. .it Ta_deusz Cies!ak, Geneza sojuszu polsko-radzfeckiego (Geneza alianţei polono 
soviet1ce), in „Z dzleJ6w stosunkow polsko-radzieckich. Studia i materlalV" , tom. n,
·
Warszawa , 1966, p. 8.
72 J. Molenda, op. cit., p. 196.

73 V. I. Lenin, Opere complete, vol. 31,
ziua de 27 apr./10 mai .

p.

396-397. Conferinţa a avut loc în
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Pentru a-i atrage de partea lor pe polonezi, ocupanţii germani au
creat, la 12 septembrie 1917, un Consiliu de Regenţă, un nou Consiliu
Statal şi un guvern polonez, în frunte cu Jan Kucharzewski. Aceste
instituţii fiind complet dependente de Germania nu s-au bucurat de
un sprijin larg din partea societăţii poloneze. Cu puţină vreme înainte,
la 15 august 1 917, la Lausanne, fusese creat Comitetul Naţional Polo
nez, în frunte cu R. Dmowski. La scurt timp, reşedinţa acestuia a fost
mutată la Paris. Incă din vara anului 1 917, Dmowski publicase la Lon
dra o broşură intitulată Problemele Europei centrale şi de est 7", în
paginile căreia aducea la cunoştinţă factorilor oficiali britanici o serie
de argumente în favoarea creării, în locul monarhiei habsburgice ana
cronice, a unor state naţionale. Printre altele el argumenta necesitatea
unirii teritoriilor poloneze în cadrul unui stat polonez independent şi
a celor româneşti în cadrul statului român 75. „Lichidarea acestui ves
tigiu (Austro-Ungaria, M.M.) al unei epoci istorice perimate, lipsit de
orice condiţii necesare pentru o existenţă modernă - arăta R. Dmow
ski - este necesară nu numai pentru interesele tuturor popoarelor
ameninţate de puterea germană, ci în interesul Europei în ansamblu" 76.
Comitetul Naţional, care a j ucat rolul de reprezentanţă ci. cercurilor
politice şi grupărilor de orientare democrat-naţională, a preluat condu
cerea politică asupra armatei poloneze din Franţa şi a desfăşurat o largă
activitate propagandistică 11. In toamna anului 1 9 1 7 acesta a fost recu
noscut de Franţa (26 septembrie), Marea Britanie (15 octombrie), Italia
(30 octombrie) şi S.U.A. (10 noiembrie).
După victoria Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, puter2a
sovietică s-a pronunţat pentru dreptul deplin al poporului polonez de
a dispune de soarta sa. La 1 5 noiembrie 1 9 1 7 guvernul sovietic dă pu
blicităţii Declaraţia drepturilor popoarelor din Rusia 78. Prima conse
cinţă a acestui act pe arena internaţională este declaraţia delegaţiei so
vietice la Conferinţa de la Brest Litovsk făcută la 1 2 ianuarie 1 918. „Ve
chile graniţe ale fostului Imperiu rus - se arată în declaraţie
gra
niţe impuse prin violenţă şi crime împotriva popoarelor şi îndeosebi
împotriva poporului polonez s-au prăbuşit odată cu ţarismul, noile �a
niţe ale uniunii frăţeşti a popoarelor Republicii Ruse şi ale popoarelor.
care vor să se despartă de Rusia, trebuie să fie stabilite prin voinţa
liberă a popoarelor" 79. Cu puţin timp înainte, la 8 ianuarie 1918. pre
şedintele Wilson formulase şi el în cadrul programului de pace în
14 puncte atitudinea sa cu privire la statul independent polonez, care,
conform punctului 13, „trebuie să includă teritoriile locuite de o popu
laţie incontestabil poloneză" so.
In timpul tratativelor de la Brest Litovsk, Puterile Centrale, care
formal se pronunţaseră pentru principiile păcii fără anexiuni şi despă
gubiri şi pentru dreptul popoarelor la autodeterminare, nu admit la tra-·

7� Titlul original, Problems of Central and Eastern Europe, traducerea în
Ro.man Dmowski, Polityka polska i odbudowanie panstwa. (Politica poloneză şi:
refacerea statului), ed. a 2-a, Warszawa, 1926, p. 450 şi urm.
75 Henryk Batowski, op. cit., p. 138.
76 Roman Dmowski, op. cit., p. 471.
77 Dzieje Polski, p. 614.
78 Vezi
Dokumenti vneşnei politiki SSSR, tom. I, Moskva, 1957, p. 14-15.
79 Dokumenty i materialy do stosunk6w · polsko-radzieckich, tom. I, p . 166.
eo The Wilson Reader, selected and edited bv Francisc Farmer
Docket
Series, vol. IV, New York City, 1958, p. 179. ·
·

·
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tative pe reprezentanţii Consiliului Regent. Germanii ignorează de fapt
dreptul poporului polonez la autodeterminare şi la refacerea statului
proprfu. Impreună cu austriecii, ei încheie la 9 februarie 1 9 1 8 un
tratat de pace cu delegaţia Consiliului Central Ucrainean, prin care se
urmărea exploatarea bogăţiilor Ucrainei de către germani şi austrieci l:H .
Drept compensaţie, Czernin oferea ţinutul polonez Chelm. Pro tocolul
adiţional secret al „tratatului" prevedea că cel mai tîrziu pînă la 31 iulie
1918, guvernul Translitaviei va înainta celor două camere ale Consi
liului Statal de la Viena un proiect de lege cu privire la crearea unei
noi ţări în cadrul coroanei habsburgice în graniţele căruia urmau să
intre „acele părţi ale Galiţiei răsăritene în care predomina populaţia
ucraineană, precum şi Bucovina" s2. Se contura deci divizarea defini
tivă a Galiţiei, fapt impotriva căruia s-au ridicat atît oficialităţile, cît
şi populaţia poloneză, care a organizat puternice demonstraţii de
protest sa. In aceste împrejurări, guvernul lui Kucharzewski îşi dă de
misia. iar brigada a II-a a legiunilor poloneze de sub comanda gene
ralului J6zef Haller se răscoală împotriva autorităţilor austro-ungare şi
trece de cealaltă parte a frontului, în Ucraina.
După semnarea tratatului de la Brest Litovsk 3 martie 1 9 1 8, arma
tele germane ocupă Lituania, Letonia şi Polonia, subordonîndu-şi întreaga
Europă centrală şi realizînd planurile aşa-numitei „Mitteleuropa" . Dar
succesele sînt de scurtă durată, căci sub loviturile primite pe fronturi
<lin partea armatelor Puterilor Aliate şi Asociate şi a puternicei efer
vescenţe revoluţionare ce cuprinsese continentul, Germania este con
strînsă să cedeze. In acest context guvernele Angliei, Franţei şi Italiei
declară la 3 iunie 1 918, că „una din condiţiile păcii durabile în Europa
este crearea unui stat polonez unit şi independent, cu liber acces la
mare" 84.
O activitate susţinută pe linia recunoaşterii de către puterile în
vingătoare a dreptului poporului polonez la autodeterminare şi la pro
priul său stat independent desfăşoară Comitetul Naţional Polonez de la
Paris. Intre acesta şi Comitetul Naţional al românilor din Transilvania
şi Bucovina şi mai ales Consiliul Naţional pentru Unitatea românilor,
existau relaţii de informare şi conlucrare. Ele fuseseră stabilite încă din
primăvara anului 1918, cu deosebire în timpul lucrărilor Congresului na
ţionalităţilor din Austro-Ungaria, ţinut în luna aprilie la Roma. La acest
congres, delegaţia poloneză declara că, deşi polonezii consideră Germania
principalul lor duşman, nu pot să nu adere şi ei la lupta împotriva
Austro-Ungariei deoarece „văd în eliberarea tuturor popoarelor Europei
centrale şi răsăritene una din principalele condiţii ale suveranităţii lor
faţă de Germania 85. La o lună după recunoaşterea de către Puterile
ei D ie Friedensvertriige mit Erliiuterungen und historischer Einleitung, von
Dr. K. Strupp, I. Ostfrieden (tJkraine, Grossrussland, Finland, Rumănien.„) Gutten
tagsche Sammlung deutscher Reischsgesetze, nr. 13.J:, Berlin, 1918, p. 19 şi urm.
82 Cf. Henryk Batowski, op. cit., p. 148.
83 Angajamentele asumate de Czernin în acest tratat nu au fost niciodată
realizate. Noul ministru de externe austro-ungar, Burian, a avut numeroase argu
mente ca să retragă aceste angajamente. Ca atare, Austro-Ungaria nu a rati
ficat tratatul deşi Germania a făcut acest lucru. ln această situaţie a devenit
caduc şi protocolul adiţional secret. ln plus, Bucovina se pronunţă in octom 
brie 1918. pentru unirea cu România, care devine efectivă în noiembrie 1916.
M Cf. Henryk Batowski, op. cit., p. 1'15.
85 M. Seyda : Polska na przelomie dzie:jOw. Fakty i dokumenty. Od wybuchu
wojny do zbrojnego wystapienia Stanow Zjednoczonych, Poznan, 1927, p. 614-615.
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Aliate şi Asociate a dreptului poporului polonez de a-şi făuri statu
naţional, propriu, Comitetul Naţional al românilor din Transilvania
Bucovina transmitea preşedintelui Consiliului Naţional Polonez „feli
citări sincere şi urări călduroase pentru realizarea idealului istoric şi
naţional al poporului polonez" , precizind totodată că cele două po
poare între care există „relaţii istorice" trebuie să ducă în viitor „o
luQtă şi o rezistenţă solidară" împotriva ,,inamicilor comuni" 86 . In răs
punsul la telegramă, preşedintele Consiliului Naţional Polonez trans
mitea „profunda şi sincera sa gratitudine pentru felicitările transmise,.
subliniind totodată că „naţiunea poloneză nu a uitat niciodată relaţiile
de prietenie care au existat demult între ea şi naţiunea română" expri
mîndu-şi la rîndul lui speranţa că „în lupta împotriva duşmanilor co
muni se va afirma şi cimenta vechea prietenie dintre România şi Po
lonia·" , ţări chemate „să îndeplinească cu demnitate rolul important
ce trebuie să-l j oace în estul Europei" 87. Legăturile între cele două
reprezentanţe au continuat şi după crearea, la 3 octombrie 1 9 1 8, tot la
Paris, de către „adunarea românilor delegaţi din provinciile oprim.ate
şi Regat" a Consiliului Naţional pentru unitatea românilor. In tele
grama trimisă de acesta, la 8 octombrie 1 918, preşedintelui Consiliului
Naţional Polonez se arăta : ,,aducînd la cunoştinţa dumneavoastră acest
act politic, ne face plăcere de a vă comunica că din momentul consti
tuirii noastre am fost conştienţi de identitatea intereselor noastre care
ne conduc şi de ajutorul reciproc care trebuie să ni-l acordăm, fapt pen
tru care noi sîntem hotărîţi să coordonăm activitatea noastră cu efor
turile dumneavoastră nobile pentru triumful PRINCIPIILOR NAŢIO
NALITAŢILOR (subl. doc. - M.M.) pe teritoriul deţinut astăzi de monar
hia Austro-Ungară" ss. Răspunzînd la 1 8 octombrie, preşedintele Consiliu
lui Naţional Polonez a mulţumit călduros, evidenţiind scopul comun urmă
rit de cele două comitete : „libertatea popoarelor şi a patriilor noastre B!l.
In acest timp au loc evenimente de mare importanţă pentru refa
cerea şi consolidarea statului polonez independent. La 29 august 1 9 1 8p
Consiliul Comisarilor Poporului promulgă decretul cu privire la denun
ţarea tuturor acordurilor şi actelor încheiate de guvernul fostului im
periu rus cu guvernele Regatului prusac şi austro-ungar referitoare
la împărţirea Poloniei 90, In septembrie acelaşi an, comandamentul ger
man ajunge la constatarea că armata, care suferise grele lovituri pe
fronturi, fiind totodată cuprinsă de un tot mai puternic spirit revolu
ţionar, nu mai poate continua lupta şi cere începerea tratativelor în
vederea încheierii armistiţiului .
Războiul, şi mai cu seamă evenimentele revoluţionare petrecute
în Europa în anii 1 9 1 7-1 918 creează condiţii externe favorabile pen
tru realizarea aspiraţiilor poporului polonez la independenţă. Dar, recu
noscînd formal dreptul acestuia de a-şi reface propriul stat independent,
puterile europene nu aveau o viziune definitivă şi clară asupra grani
ţelor acestuia. De aceea, făurirea statului naţional polonez independent
în anii 1 9 1 8-19 1 9 este determinată în cea mai mare măsură de creşterea
conştiinţei naţiunii poloneze, de intensificarea luptei dusă pentru inde86 A.I.C., microfilm 007, Polonia, rola 70/16, c. 11.

87

Ibidem,

c.

12-13.

88 Ibidem, C.
16-18.
89 Ibidem, C. 15.
90 Dokumenti vnieşnei politiki SSSR, tom. I, p.

460.
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pendenţă. In multe cazuri poporul polonez este nevoit să pună min� pe
.
arme pentru a-şi realiza unitatea Şi a-şi impune prm
luptă graniţele
·
statale, în timp ce diplomaţia depune eforturi susţinute pentru recunoaş
terea internaţională a acestora � · .
Infăptuirea acestui obiectiv major presupunea unirea tuturor for
ţelor naţionale. In cadrul naţiunii poloneze continuă însă să domine trei
curente politice.
1 . Mişcarea muncitorească revoluţionară reprezentată de Social-De
mocraţia Regatului Polonez şi Lituaniei şi Partidul Socialist-Polonez „Stinga" care la 1 6 decembrie 1 9 1 8 se unifică creînd Partidul Comunist
Muncitoresc Polonez 92. Aceste partide apreciau just că obiectivul i storic
al proletariatului este construirea socialismului ca important pas pe calea
dezvoltării politice, economice şi cultw·ale a ţării. Orientindu-şi însă în
continuare activitatea spre revoluţia mondială, cele două partide nu au
înţeles necesitatea transformărilor cu caracter democratic . Deşi recunoş
teau teoretic dreptul popoarelor la autodeterminare, ele respingeau în
practică aplicarea acestei lozinci, considerind-o drept o antrenare a pro
letariatului la lupta pentru un stat burghez 93. In consecinţă, cele două
partide nu au văzut necesitatea creării statului naţional propriu, opunînd
în mod greşit imperativului obţinerii independenţei postulatul revoluţiei
socialiste 94. Unul din fruntaşii Social-Democraţiei Regatului Polonez şi
Lituaniei, apoi al Partidului Comunist Muncitoresc Polonez, Adolf Warski,
criticînd mai tîrziu această atitudine, scria : „Polonia ••a explodat•„ în
tr-adevăr pentru noi şi n-am ştiut ce să facem cu acest cavaler. Am
spus întotdeauna că graniţele ne sînt indiferente şi nu ne-am dat pe
deplin seama că însăşi revoluţia pune în faţa noastră această problemă.
Ea a creat un stat, care deşi nu era statul proletariatului, era totuşi un
stat ; în schimb noi doream o societate sovietică şi nu un stat sovie
tic" 95. Atitudinea celor două partide în problema naţional-statală a în
gustat căile de contact cu masele cuprinse de spiritul patriotic şi demo
cratic. Din aceste motive în primele luni ale existenţei statului polonez
independent, deşi cele două partide organizează in multe centre ale
Poloniei consilii ale delegaţ_ilor muncitoreşti, iar in unele localităţi chiar
detaşamente înarmate 96, ele pierd în cele din urmă lupta pentru putere.
2. Clasele dominante continuă să se concentreze în jurul Partidului
Naţional Democrat, care în această perioadă prezenta programul refa
cerii statului cu sprijinul puterilor occidentale. Liderii acestui partid
şi ai altor grupări endete se concentrau în jurul Comitetului Naţional
Polonez de la Paris. Ei mizau pe faptul că, după terminarea războiului,
�omitetul Naţional se va întoarce în ţară şi va prelua puterea cu spri
jinul armatei poloneze create în Franţa (armata generalului J . Haller).
Jn problema teritorială democraţia naţională s-a pronunţat în principiu
·

91

D:zieje Polski, p. 617.
h
Vezi Polski ruc -roootniczy, p. 142-146·.
93 I bidem.
9oS Historia polskiego ruchu robotniczego, vol. I, p. 2 77.
95 Cf. Dzieje Polski, p. 617.
98 Pe teritoriul fostului Regat polonez au fost create circa 100 de consilii
rf'prezentind aproape o jumătate de milion de oameni. In bazinul carbonifer Da
browski au fost organizate nuclee ale Gărzilor roşii, iar in regiunea Lublin, . Radom
şi altele detaşamente ale miliţiei populare. Vezi pe larg Henryk Malinowsk.i, Rady
delegatow robot�ic:zych w Polsce (1918-1919), fn ,.Nowe d rogi" , nr. 1211968,
p . 204-208 ; vezi de asemenea gazeta „Wiadomosci rady delegatow robotniczch m.
Warszawy'', nr. 1 din 4 decembrie 1918.
92
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pentru graniţele ist� ric7 _din 1772, cu �ele aju�tări _ î r; favoarea Polo
.
_
nepoloneze
niei în regiunea S1lez1e1 ş1_ Pomerame1 97. Naţ1onahtaţ1le
urmau să fie subordonate, sau asimilate 98, iar statul să aibă un caracter
centralizat în care puterea urma să fie preluată de o elită restrînsă.
Endeţia va constitui mai tîrziu pepiniera mişcărilor de dreapta şi ex
tremiste.
3 . O parte a claselor dominante precum şi cercuri ale micii bur
ghezii, de asemenea aşa-numita Stingă a Independenţei se grupau în
jurul lui Pilsudski. Folosindu-se de legenda legiunilor, adepţii lui Pil
sudski reuşesc să dobîndească influenţe relativ largi în rîndul grupărilor
stîngii bur_gheze (Partidul Socialist „Fracţiunea" , Partidul Social-Demo
crat Polonez, Partidul Ţărănesc Polonez „Eliberarea" 99, Partidul Ţără
nesc Polonez - „Stînga" şi altele) . Aceştia enunţă programul unei Po
lonii , democratice sau populare, propagă înfăptuirea unei reforme demo
cratice şi preluarea puterii de către Seimul legislativ (Constituanta), ales
în baza unei legi · electorale democratice. In accepţiunea liderilor acestui
curent, statul polonez urma să se refacă în principiu pe teritoriul fos
tului „tronson rus" şi „austriac" . Ei n-au văzut posibilitatea redobîn
dirii de la Germania a teritoriului „tronsonului prusac" , a cărui lipsă
urma să fie compensată prin extinderea la maximum a graniţelor răsă
ritene ale Poloniei 100.
La 28 octombrie 1 9 1 8, deputaţii polonezi din Parlamentul austriac
creează Comisia Poloneză de Lichidare, în cadrul căreia au intrat re
prezentanţi ai diferitelor curente politice (23 persoane). Comisia urmărea
să preia puterea în Galiţia şi Silezia theschiniană, în vederea „lichidării"
legăturilor acestor provincii cu Austria, apoi să creeze un stat polonez
care să reunească toate teritoriile poloneze a cărui organizare să fie
hotărîtă de Seimul legislativ rezultat din alegeri. In fruntea Comisiei
s-a aflat Wincenty Witos, lider al Partidului Ţărănesc Polonez „Piast" , în cadrul ei remarcîndu-se printr-o activitate asiduă şi lide
rul Partidului Social-Democrat Polonez, Ignacy Daszynski. La 31 oc
tombrie, Comisia preia în fapt puterea la Cracovia . Foştii combatanţi
ai legiunilor poloneze sub comanda colonelului Boleslaw Roji pun stă
pînire pe oraş şi apoi pe Galiţia apuseană. In primele zile ale lunii

f11 Intr-o scrisoare adresată de R. Dmowski, în august 1 919, contelui Alexander
Skarbek, fruntaş al Partidului Naţional Democrat din Galiţia se arăta că planul
de creare a unei Polonii mari nu putea fi realizat decît „printr-o alianţă şi prie
tenie cu Franţa" , prin „atragerea treptată de partea Poloniei a Angliei care trebuie
să fie antigermană", promovarea prieteniei cu Italia · „dacă ace�sta nu se va arunca
în braţele Germaniei" şi cu America „pe principiul să ne iubim dar să nu cedăm",
de asemenea printr-o ,.atitudine prietenească faţă de Rusia şi conlucrarea cu
statele care se îndepărtează de Germania" . Vezi Andrzej Garlicki, List Romana
Dmowskiego do Aleksandra Skarbka z 1919 r : (Scrisoarea lui Roman Dmowski
către Aleksander Skarbek din anul 1 9 19), în „Preglad historyczny" , caiet 1mn3,
p. 139. Vezi şi R. Dmowski, Polityka Polska i ad budowanie panstwa, p. 520:-.5 27
şi 599-625, anexele V I, X, XI şi XII.
98 Politica naţională - scria de pildă R. Dmowski în broşura Politica internă
naţională, elaborată în 1 9 1 3 şi publicată pentru prima dată în 1 9 1 9
trebuie să
vegheze asupra compoziţiei naţiunii din punct de vedere al originii, să nu per
mită să fie inundată într-o măsură prea mare de elemente străine" şi adaugă
că trebuie să tindă într-acolo incit aceste elemente „nu numai să se asimileze
superficial ci să se contopească moral cu naţiunea", R. Dmowski, Polityka
narodowa w odbudowanem panstwie, Pisma, tom. IX, Czestochowa, 1939, p. 38.
99 Partidul Ţărănesc Polonez
„Eliberarea" , partid radical creat în decem
brie 1915 în Regatul polonez. Numele şi I-a luat de la organul de pr:esă
„Wyzwolwnie" .
100 Dzieje
Polski, p. 618.
..

-
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noiembrie, organizaţiile militare poloneze, avînd sprijinul populaţiei,
2reiau de asemenea puterea în unele re� iuni ale Regatul� i polonez. Co:
.
misia Poloneză de Lichidare a fost prima reprezentanţă mdependenta
a naţiunii poloneze creată fără amestecul fostelor puteri care împărţi
_
seră Polonia. Ea a iniţiat unele reforme cu caracter democratic,
recu
noscînd ziua de lucru de 8 ore, impusă dealtfel prin lupta puternică
a clasei muncitoare, precum şi necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de
viaţă ale maselor 101.
Pe teritoriul fostului Regat polonez, în urma convorbirilor purtate
de adepţii lui Pilsudski cu reprezentanţii taberei independenţei din Regat
şi Galiţia, este creat la Lublin, în noaptea de 6 spre 7 noiembrie, Gu
vernul popular proviZoriu al Republicii polone al cărui premier a fost
d esemnat Ignacy Das�ki, iar ca ministru de război Edward Rydz
Smigly. Un rol dominant în cadrul acestui guvern îl jucau socialiştii,
reprezentanţii stîngii mişcării ţărăneşti şi ai intelectualităţii progresiste.
Cel mai important act al acestui guvern este publicarea la 7 noiembrie
a manifestului Către poporul polonez. Manifestul redactat într-o ma
nieră foarte radicală 102 anunţa preluarea puterii de către Guvernul
provizoriu şi proclama refacerea statului independent polonez, cu un
regim republican, efectuarea unor largi reforme economice şi sociale ;
se garantau o serie de libertăţi democratice, precizîndu-se şi principiile
politicii externe pe care noul stat urma s-o promoveze 103 .
In general, acest guvern s-a opus tendinţelor radicale, îndeosebi
consiliilor delegaţiilor muncitoreşti organizate de forţele revoluţionare.
Totodată el a întimpinat opoziţia claselor dominante şi a grupărilor
politice de dreapta legate de democraţia naţională, care l-au considerat
prea radical 104. Atît timp cit şi-a exercitat autoritatea acest guvern nu
a reuşit să-şi subordoneze efectiv mei Regatul şi nici Galiţia şi nici să
pună în aplicare reformele .preconizate în manifest. Viaţa lui a fost
dealtfel scurtă căci la 1 0 noiembrie s-a reîntors la Varşovia din detenţie
J. Pilsudski. La 14 noiembrie, Consiliul Regat a predat acestuia în
treaga putere în curînd subordonîndu-i-se şi guvernul de la Lublin. După
iucercarea de a forma un guvern in frunte cu I. Daszynski şi de a
bnpăca grupările de stînga cu cele de dreapta ale taberei independenţei,
!n urma opoziţiei democraţiei naţionale care conta pe reîntoarcerea în
ţară a Comitetului Naţional Polonez şi formarea unui guvern propriu,
Pilsudski renunţă la înţelegerea cu această grupare şi la 17 noiembrie
formează un guvern de centru-stînga în frunte cu socialistul J�drziej
Moraczewski, în cadrul căruia preia personal departamentul armatei 105.
Cu o zi mai înainte, Pilsudski trimisese telegrame preşedintelui S. U.A.,
guvernelor Marii Britanii, Franţei, Italiei, Japoniei, Germaniei înfrinte,
101 Vezi A. Ajnekiel, Od rzad6w ludowych do przewrotu majowego, ed. a II-a,
.
Warszawa, 1968, p. 9-13.
m2 „S�
prăbuşesc în ruine guvernele capitaliştilor, fabricanţilor şi moşie.
nlC>r"" se arata in manifest, după care se preciza că ' ,din împuternicirea partidelor
ţăr�neşti şi socialiste ale fostului Regat şi Galiţiei ne declarăm Guvern provi.
· zonu popular al Republicii polone care ia în mîinile sale deplina putere pînă în
momentul convocării Seimului legislativ" (citat după afişul original al manifes
tului aflat la Muzeul mişcării muncitoreşti poloneze din Var-şovia).
103 Historia Polski, tom. IV, p. 105-106.
uv. Dzieje
Polski, p. 619.
•
In compo�iţi � guvernului au intrat 6 social i ştii , 5 populiş ti, 2 reprezen
_
tanţi ai mtelectuahtăţ1i
progresiste, 2 miniştri fără de partid, iar 3 locuri au fost
rezervate pentru reprezentanţii din „tronsonul prusac", Dzieje Polski, p. 619.
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precum şi altor state, notificîn� ,� exist.enţa stat� l� i P? l?nez indepen�ent,
în care erau cuprinse toate pammtunle Pol? me1 umflc:�te" . n !lot� se
A
arăta : „Statul polonez se creează din vomţa in. tregu naţmm Jl � e
.
sprijină pe baze democratice. Guvernul pol�nez ml� cu1eşte
dominaţia
w t asu a
prin forţă - care timp de � s� tă pa�ruzec1 de am a . ap�s
:i
l?�
.
soartei Poloniei - cu un regrm mtemeiat pe ordme ş1_ JUstiţ1e. SpnJI
nindu-mă pe armata poloneză af�ată sub c01:nanda mea, a� s .per�nţa că
A
de acum nici o altă armată strămaw nu va mtra m Paloma, mamte de
a ne exprima în această problemă voinţa noastră formală. Sîi:t t co�� ins
.
că puternicele democraţii din Apus vor:. acorda a]utorul lor ş1 spnJmul
frăţesc Republicii Polone renăscute şi independente" 106.
Telegramei de notificare a lui Pilsudski i-a răspuns la început
numai Germania. La 21 noiembrie 1 9 1 8 a , sosit la Varşovia trimisul
extraordinar al acestei ţări, contele Haray Kessler, iar la Berlin şi-a luat
funcţia de reprezentant al Poloniei Waclaw Nomojewski 107 .
Programul noului guvern, cuprins în declaraţia din 2 1 noiembrie
1918, menţinea o serie de prevederi ale manifestului de la Lublin cu
privire la caracterul republican al statului renăscut polonez ; se acorda
atenţie libertăţilor cetăţeneşti, precum şi normalizării relaţiilor cu ve
cinii. Infăptuirea majorităţii reformelor prevazute în manifest era amî
nată însă pînă la convocarea Seimului legislativ. Ca una din sarcinile
cele mai importante, alături de convocarea Seimului, a fost sublinfată
dorinţa de eliberare a „tronsonului prusac" 108.
In ziua de 22 noiembrie este promulgat decretul cu privire la pu
terea supremă reprezentativă a Republicii polone. In virtutea acestuia,
Pilsudski a preluat puterea ca şef interimar al statului 109. Guvernul
Pilsudski-Moraczewski şi-a subordonat parţial teritoriile fostului ,�tron
son rus " şi „austriac" . 'o parte a fostului Regat a continuat însă să se
afle sub ocupaţie germană . Ca atare luptele pentru definitivarea gra
niţelor statului au continuat cu febrilitate în toate direcţiile. Situaţia
guvernului era cu atît mai complicată cu cît el nu fusese recur.oscut
de către democraţia naţională şi nu avea influenţă în fostul „tronson
prusac" , iar forţele stîngii revoluţionare se pronunţau împotriva lui.
El nu fusese încă recunoscut pe plan internaţional de Puterile Aliate
şi Asociate, iar la Paris continua să activeze Comitetul Naţional, care
manifesta o atitudine defavorabilă guvernului.

!

106 „ Monitor Polski" din 18 nov. 1918. Vezi şi J. Pilsudski, Pisma zbiorowe
(Scrieri adunate), tom. V, Warszawa, 1937, p. 20.
107 Histoire de Pologne, p. 688.
108 „ Incă
nu sîntem cu toţii laolaltă. Populaţia Poznaniei şi Sit�,aiei
răsăritene nu este subordonată încă autorităţii Republicii polone. Litoralul 1o.ar't'im
polo nez nu este încă cuprins în graniţele Poloniei . Deasupra leagănului statci'.i!u i
p0lonez flutură încă steaguri străine. Unirea tuturor pămînturilor loruite da �
laţia poloneză va fi una din , primele noastre sarcini" , cf. Dzieje Polski, p . 009 .
t0'3 In virtutea decretului, Pilsudski primea puteri
dictatoriale care-i peuati
teau să convoace şi să dizolve guvernul, să aprobe proiectele de legi înaintate pe
guvern, să aprobe proiectul bugetului de stat. Preluînd aoeste prerogative P1l.!u.diti
a afirmat însă că le va exercita pină în momentul convocării Seimului legislativ
iar legile validate de el îşi vor pierde valabilitatea „dacă nu vor fi prezent.a.te ' la
prima sesiune a Seimului legislativ [ pentru aprobare" . Ac tele guvernamentale ale
P
zoriu erau co ntrasemnate de preşedi ntele consiliului de miniştri (1J11e
nuer>._ . tnbunalele pronunţau verdicte „în numele Republicii Polone" , iar &a
ţlona ru urmau să depună jurămîntul de fidelitate faţă de Republica Polonă �'

şe;fului �
toire de

Pologne, p. 620--621 ; 680-681.
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Procesul consolidării puterii centrale, a regimului social-politic şi
stabilirea graniţelor Poloniei avea să mai dureze însă mai bine de doi
ani. O puternică amprentă asupra vieţii politice a ţării îşi pun în această
perioadă desele divergenţe şi conflicte dintre partidele burgheze de fe
lurite orientări, în mîinile cărora rămîne în ultimă instanţă cîrma sta
tului. Cele mai accentuate deosebiri de concepţii în problemele de poli
tică internă ş i externă se manifestă între democraţia naţională (endeţie),
reprezentată la Paris de Comitetul Naţional Polonez în frunte cu
R. Dmowski şi tabăra în fruntea căreia se afla J. Pilsudski şi guver
nul Moraczewski. Prima se bucura în general de sprij inul Parti
dului Ţărănesc Polonez - „Piast", în frunte cu Wincenty Witos şi conta,
înainte de toate, pe cercurile moşiereşti, ale marii burghezii, precum şi
ale unei însemnate părţi a micii burghezii şi ţărănimii bogate. La rîndul
lor, Pilsudski şi Moraczewski se bucurau de sprijinul conducerii Parti
dului Socialist Polonez, al Partidului Ţărănesc Polonez „Eliberarea" şi
conta pe o parte a micii burghezii, intelectualitate, ţărănimea mijlocaşă
şi parţial pe cea săracă, pe simpatia tineretului influenţat de legenda
mareşalului 110.
încercările lui Wladyslaw Grabski, politician endet, de a aplana
divergenţele existente între cele două tabere nu reuşesc. Cercurile de
dreapta s-au hotărît să înlăture guvernul existent cu ajutorul forţei : în
noaptea de 4 spre 5 ianuarie 1919, la Varşovia este organizată o lovitură
de stat, în urma căreia J. Moraczewski şi cîţiva miniştri sînt arestaţi.
încercuiţi de forţele fidele guvernului, atentatorii sînt siliţi în cele din
urmă să se predea. Deşi arestaţi, aceştia sînt eliberaţi de Pilsudski 111
care căuta înţelegerea cu R. Dmowski şi cu Comitetul Naţional 112, iar
prin intermediul acestuia cu statele coaliţiei victorioase.
In urma realizării înţelegerii dintre cele două tabere a putut fi
creat la Varşovia, la 16 ianuarie 1 919, guvernul central în frunte cu
Ignacy Paderewski, care deţinea şi portofoliul Ministerului de Externe.
Acestui guvern i se subordonează atît guvernele regionale care treptat
sînt dizolvate, precum şi Comitetul Naţional de la Paris. Noul guvern
este recunoscut de statele coaliţiei victorioase : S.U.A. la 30 ianuarie,
Franţa la 24 februarie, Anglia la 25 februarie şi Italia la 27 februarie.
După notificarea oficială a lui J. Pilsudski adresată României la
1 1 decembrie 1918, care anunţa existenţa Poloniei independente suve
rane şi unificate şi asigura că „noul stat polonez eliberat definitiv de sub
jugul străin ţine să stabilească relaţii amicale cu România" , Ignacy Pa
derewski a trimis o telegramă preşedintelui Consiliului de Miniştri al
României în care exprima dorinţa dezvoltării relaţiilor dintre cele două
ţări. In răspunsul guvernului român din 4 ianuarie 1919, se sublinia că
„Românii au văzut cu bucurie Europa restabilind Polonia în drepturile
sale şi independenţa sa. O nedreptate evidentă a trecutului este repauo

Historia Polski, tom. IV, p . 154-155.
1 1 1 I bidem, p. 160.
112 La 23 decembrie 1918, Pilsudski şi-a trimis o delegaţie la Paris care
ducea cu ea o scrisoare adresată lui R. Dmowski în care scria printre altele :
„Dr a_gă domn�le , R01:n an ! Trimiţînd la Paris delegaţia care urmează să se înţe
..
_
leaga cu Com1te ��l m proble1:11a acţlU
� u com� ne faţă de aliaţi vă rog să faceţi
totul pentru fac1htarea tratativelor. Va rog sa mă credeţi că doresc înainte de
toate evitari:_a dublei reprezentări a Poloniei în faţa aliaţilor ; numai o singură
reprez�ntanţa i; oate face ca revendicările noastre să fie ascultate. J. Pilsudski,
op. cit„ p. 4o-46.
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ru plenipotenţiar al
rată " . In iunie 1 9 1 9 soseşte la Bucureşti ca minist
ia conform decre
Poloniei Aleksander Skrzynski, în timp ce la Varşov
Alexandru Flotului regal din iulie 1 9 1 9 , este trimis în aceeaşi calitate
rescu 1 13 .
La 26 ianuarie 1 9 1 9 în provinciile poloneze eliberate sint organiz ate
alegeri pentru Seimul legislativ. Acestea nu au loc în Galiţia răsări
teană şi în ţinutul Cieszyn (Theschen) din Silezia, unde se purtau lupte
pentru stabilirea graniţelor 11". 1n „tronsonul �ru� ac" , u!1 ?e conti
nuau să staţioneze armatele germane este constituit Cons1lml Popu
lar Suprem care preia administraţia din mîinile autorităţilor ger
mane, aşteptînd hotărîrea definitivă a Conferinţei de pacP. Masele
populare nemulţumite de tărăgănarea acestor hotăriri se ridică la luptă
pentru unirea pe cale revoluţionară a acestor teritorii cu Polonia. Ale
gerile pentru Seimul legislativ asigură cu o mică majoritate, victoria
forţelor de dreapta (în primul rînd endete) în .frunte cu Partidul Ţără
nesc Polonez - „Piast" 1 15. Deschiderea oficială a Seimului legislativ este
făcută la 10 februarie 1 9 1 9 , de către şeful interimar al statului. Cu
această ocazie Pilsudski declara : „Un secol şi jumătate de lupte une
ori sîngeroase şi pline de sacrificii şi-a găsit triumful în ziua de azi. Un
secol şi jumătate de visuri despre o Polonie liberă şi-a găsit materia
lizarea în clipa de faţă. Astăzi trăim o mare sărbătoare a poporu.lui, săr
.
bătoarea bucuriei după o îndelungată şi grea noapte de suferinţă" 1 1 6 La
14 februarie Seimul a ales cu majoritate infimă de vo turi pe Wojciech
Tra,pczynski, candidat al forţelor de dreapta, ca preşedinte al său. J. Pil
sudski a predat preşedintelui prerogativele sale ca şef interimar de stat.
La 20 februarie Seimul a adoptat aşa-numita Mică Constituţie, potrivit
căreia puterea supremă, legislativă aparţinea Seimului, iar cea executivă
şefului statului, funcţie conferită din nou lui J. Pilsudski, de astă dată
de către Seim. Procesul stabilizării definitive a regimului statal nu a
putut fi finalizat formal decît în anul 1 9 2 1 , clnd la 1 7 martie a fost
adoptată Constituţia Republicii Polone (Rzeczypospolita Polska).
între timp alte evenimente au solicitat societatea poloneză, in ca
drul căreia se confruntau două tendinţe : una de eliberare a teritoriilor
aflate încă sub ocupaţie, sprijinită de masele populare, alta de expansiune
îndeosebi spre răsărit, peste limitele etnice, sprijinită de cfasele domi
nante în principal de marii latifundiari 1 17• In cadrul primei tendinţe tre
buie subliniată puternica răscoală din Poznania izbucnită în de
cembrie 1 9 1 8 şi cele trei mari răscoale din Silezia ( 1 9 1 9-1921), în timpul
cărora masele populare înlătură definitiv pe ocupanţii germani din cea
mai mare parte a acestor ţinuturi, forţînd Conferinţa de Pace de la
Paris să ia hotărîri rapide şi favorabile unirii acestor provincii cu restul
teritoriilor poloneze. Cea de-a doua tendinţă s-a concretizat îndeosebi
în războiul polono-sovietic din anii 1 9 1 9- 1 920 împotriva căruia s-au
1 13 V iorica Moisuc, Varşovia, în R.D.R., vol. II, 191 1-1939, Bucureşti, 1971,
14 ; Henryk Bulhak, Polska a Rumunia - 1918-1939 (Polonia si Homânia
1918-1939), în Przyjainie i antagonismy. Stosunkl Polski z panst\vami sasiadami w'
latach � 918 � 939" W:oclaw, Warszawa, Krak6v, Gdaiisk, 1977, p. 307.
-:u . Dzie1e Polski, p. 626-627 ; A. Batowski, op. cit., p. 148-150, 194, 213-215.
'.15 . Forţele de d;eapta au obţinut 35 % din mandate, cele de stînga (fără
comunişti care au boicotat alegerile) 26 0/o , iar cele de centru 33 0/o
' , Histoire de
Pologne, p. 693.
1 16 J . Pilsudski, op. cit., p. 55-56.
117 Histoire de Pologne, p. 693.

p.
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ridicat masele populare, forţele de stînga în frunte cu comuniştii 118•
Reglementarea graniţelor Poloniei ar� loc în principiu în cursul
anilor 1 9 1 9-1922. Graniţele statului polonez cu Germania sînt stabilite
la 28 iunie 1 9 1 9 prin tratatul de la Versailles 1 19, cele cu Cehoslovacia
în anul 1 920, prin arbitrajul puterilor apusene, iar cele cu Rusia, Ucraina
şi Bielorusia, sovietice, prin tratatul de la Riga din 1 8 martie 1 921 120,
încheiat în urma războiului polono-sovietic 1 21• Tot la Versailles, marile
puteri apusene hotărăsc statutul oraşului Gdansk, prin care cel mai
mare port al ţării situat la vărsarea Vistulei în Marea Baltică este trans
format în „oraş liber" , dar cu o administraţie strict germană �i în
care statul polonez dispunea numai de drepturi economice nominale.
în urma ultimelor reglementări de graniţă, suprafaţa Poloniei era de
388,6 mii km, iar numărul locuitorilor conform recensămîntului din
30 septembrie 1921 era de 27 177 OOO, dintre care 69,2°/0 îl reprezentau
polonezii şi 30,8 0/0 alte naţionalităţi 122.
1n pofida greutăţilor de început, făurirea statului naţional indepen
dent a fost unul din evenimentele cele mai importante din istoria milenară
a poporului polonez. 1n cuvîntarea rostită la şedinţa festivă a Seimului,
dedicată celei de-a 60-a aniversări a redobîndirii independenţei Polo
niei, Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a arătat : „Acum
şaizeci de ani, după o subjugare naţională îndelungată de peste un
veac, Polonia şi-a redobîndit independenţa. Sfîrtecate la sfîrşitul seco
lului al XIX-lea de către cotropitori, pămînturile poloneze s-au reunit
din nou într-un singur organism statal". Subliniind importanţa reapari
ţiei pe harta Europei a statului polonez, care „a însemnat împlinirea
aspiraţiilor de peste un veac şi jumătate ale polonezilor spre indepen
denţă manifestate în atitudinea neclintită şi lupta lor eroică" , primul
secretar al C.C. al P.lVI.U.P. a spus de asemenea în cuvîntarea sa : „Cu
toate graniţele şi cordoanele care despărţeau pămînturile poloneze, cu
toată asuprirea şi deznaţionalizarea, poporul nostru a respectat cu per
severenţă moştenirea sa culturală, obiceiurile şi tradiţiile sale, a întărit
simţul de veacuri al comunităţii, a creat idei şi a înviorat aspiraţiile
care dovedeau capacitatea polonezilor de a-şi construi propria viaţă
statală" tzţ.

us J. Holzer,

Les cmquante annees

de

la

Pologne

independente,

Varşovia,

1968, p. 12.

1 19 Tractat de pace între Puterile Aliate şi Germania şi protocolul lui.
Semnate la Versailles la 28 iunie 1919, Bucureşti, 1920, p. 27-31.
120 Dokumentî
i materiali po istorii sovets.lco -polskih otnoşenii tom I II,
Moskva, 1965, doc. nr. 275, p. 520-540.
121 ln tim ul lupt lor România a manifestat o atitudine de neutralitate, apre�
:
.
ciata cle � ltf�l dm. cons1d:erente str'.lteg1ce şi de cercurile oficiale de la Varşovia
.
care mea dm primele zile ale existenţei statului polonez independent au mani
fe�tat tend � nţa . apropierii de România. Dokumenty i materialy do historii stosunkou·
polsko adzzeckzch, tom. I I I , doc. 1 14, tom. I I , doc. 126 ' p. 234-236 şi doc . 132 '
'

•

p.

·

_

244-246.

1 22 Dzieje Polski, p. 622.
m „Trybuna Ludu" din 7 nov. 1978.
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TUR C IA

Etnogeneza poporului turc este rezultatul unui proces complex şi
îndelungat, ale cărui componente, pe măsură ce înaintăm spre începu
turile sale, devin tot mai neclare, mai difuze, lăsînd cîmp larg di ver
selor ipoteze, unele dintre ele cu totul fanteziste. Dacă unii istorici
vorbesc despre originea hunică a turcilor sau îi consideră că ar fi de
origine mongolă, alţii - în special istoricii turci - caută să stabilească
o filiaţie, fie chiar indirectă, a acestora cu purtătorii vechilor civilizaţii
din Asia Mică (hitiţii, sumerienii etc.). Ipoteza care cîştigă tot mai mult
teren consideră că turcii din zilele noastre sînt rezultatul unui amestec
de populaţii a căror identificare prezintă încă multe necunoscute. I o
mod sigur e i sînt descendenţi direcţi a i marii familii de popoare tur
cice care trăiau în stepele Asiei Centrale, dar şi al amestecului acestora
cu vechii locuitori ai Anatoliei şi ai altor provincii cucerite de-a lungul
secolelor 1 . In secolul al VI-lea, cînd izvoarele chineze dau primele in
formaţii scrise sigure despre existenţa turcilor, aceştia apar ca un popor
deja constituit, cu o structură etnică proprie. La mijlocul secolului al
VI-lea, sub conducerea lui Bumin Kaga.n, turcii au pus bazele unui
întins imperiu în Asia Centrală. în secolele următoare, pe un spaţiu
imens, cuprins între munţii Caucaz şi Extremul Orient, rezultat al ex
pansiunii turcilor spre răsărit şi apus, au apărut diferite formaţiuni
sţatale, mai mult sau mai puţin durabile, ale turcilor propriu-zişi sau
ale popoarelor turcizate. In secolul al X-lea în zona de la răsăritul Mării
Caspice a început să se afirme unul dintre aceste state - cel al tur
cilor selciukizi (de la numele lui Selciuk, întemeietorul dinastiei sel
ciukide). Ca şi alte organizaţii statale ale turcilor, Imperiul selciukid,
după ce a cunoscut o puternică expansiune spre Asia Mică, s-a divizat
în secolul al XI-lea în mai multe formaţiuni politice, dintre care sulta
natul din Anatolia a avut viaţa cea mai lungă (107'7 -1308).
In cadrul deja existent al vieţii turceşti din Anatolia selciukidă s-a
afirmat un beilic din nord-vestul Asiei Mici, în fruntea căruia se afl::i
Osman bei (128 1-1 326). Prin cuceriri succesive, Osman şi urmaşii săi
au reuşit să realizeze unul dintre cele mai puternice imperii ale evului
mediu - Imperiul otoman - ale cărui teritorii s-au întins pe trei con-

�

iyi ustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Bucureşti, Edit. ştiinţifică şi enci
cl � pe? � c� , �9 7 6, _P· 25 ; Aurel Decei, Istoria Imperiului otoman, Bucureşti, Editura
şt11nţif1ca ş1 enciclopedică, 19 7 8, p. 10-14.
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tinente, de la Golful Persic pînă la Oceanul Atlantic şi de la izvoarele
Nilului pînă în Europa Centrală.
In expansiunea sa Imperiul otoman a ajuns la sfîrşitul secolului
al XIV-iea la Dunăre. încercările făcute de diverşi sultani de-a lungul
secolelor de a supune autorităţii !naltei Porţi şi teritori11l de la nord de
fluviu s-au lovit de rezistenţa dîrză a unor domnitori şi voievozi români
ca Mircea cel Bătrîn, Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel
Mare, Mihai Viteazul şi alţii. Intre cele trei ţări române - Ţara Româ
nească, Moldova şi Transilvania - şi puternicul imperiu de la sud
perioadele de confruntări militare dure, cu victorii şi înfrîngeri de o
parte şi de alta, au alternat cu lungi perioade de pace, în care rapor
turile dintre părţi erau reglementate prin tratate („capitulaţii"). In 1393
Mircea cel Bătrîn a încheiat un astfel de tratat cu sultanul Baiazid,
prin care, în schimbul protecţiei Imperiului otoman, se obliga să plă
tească tezaurului imperial o sumă de bani drept haraciu. Ţara Româ
nească îşi menţinea însă atributele unui stat suveran, deoarece putea
„să se guverneze ca şi domnul ei după propriile sale legi" , domnitorul
îşi păstra dreptul „de a face război şi pace cu vecinii săi şi să încheie
tratate de prietenie cu ei şi să aibă dreptul de viaţă şi de moarte asupra
supuşilor săi" (art. 1), el era ales „de către mitropolit şi boieri"
(art. 4) etc. 2.
Aceste reglementări au fost întărite prin tratatul din 1 460 dintre
Vlad Ţepeş şi sultanul Mehmed al II-lea, care se angaja „pentru el în
suşi şi pentru urmaşii lui, să protejeze (Ţara Românească - I .C.) şi s-o
apere contra oricărui inamic" .
In anul 1 5 1 1 , Bogdan al III-lea al Moldovei a încheiat un tratat
cu Poarta, care recunoştea Moldova „de pămint slobod şi nesupus" ,
obligîndu-se, î n schimbul unor daruri 5 i al ajutorului militar, „de a
:ipăra Moldova de toţi cei care ar putea să o calce, păzind-o în starea
în care au fost mai înainte, fără a i se face vreo nelegiuire, sau să su
fere să-i facă vreodinioară cea mai mică dezbinare sau despărţire" (art. 3).
Alte articole prevedeau că Poarta nu avea dreptul de a se amesteca
în treburile interne ale ţării (art. 4), domnitorii erau aleşi de popor şi
confirmaţi de Poartă (art. 5) etc. 3 . In 1 634 între Vasile Lupu şi Mehmed
al IV-iea s-a încheiat un nou tratat, care repeta drepturile şi obligaţiile
cuprinse în „capitulaţiile" anterioare 4 •
In 1566, sultanul Soliman a dat un firman C·:! cuprindea o serie de
reglementări privind raporturile turco-transilvănene, asemănătoare în
esenţă celor cuprinse în tratatele cu celelalte două ţări româneşti. Tran
silvania îşi menţinea „libertăţile" , „principe ţara îşi va alege pe cine
va dori, liberă fiind în aceasta" etc. ; în schimbul haraciului, sultanul
se angaja să nu-l lase pe voievodu! Transilvaniei „în nici un fel de
strîmtoare" şi să-i dea tot ajutorul „chiar dacă întreaga mea împărăţie
2 Gh. Petrescu, D. A. Sturdza, D. C. Sturdza, A ctP si documente relative la
i.�toria renaşterii_ !7-omâniei, Bucureşti , 1888. vol. 1 , p. 1 __:_2, Textele capitulaţiilor
�mt rcp �odusc ş1 m Ion I_onaşcu, Petre Bărbule5cu, Ghcor!{he Gheorghe, Tratatele
(1354-1920), Edit. ştiinţifică şi enciclopedică ' Bucui nternaţionale ale României,

reşti,

1975.

3

Mihail Kogălniceanu, Tractaturile vechi ce au avut Moldova cu Poarta Oto
manicească" , în „Arhiva românească" , an. II (1845), p. 349-35 1.
� Gh. Petrescu, D. A. Sturdza, D. C. Sturdza, op. cit„ voi. I, p. 6-8.
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şi ţările mele şi stăpînirile mele ni s-ar lua, şi aş fi nimicit şi aş ră
mîn e singur" 5.
Incepînd din secolul al XVII-lea Imperiul otoman a cunoscut un
proces lent, dar permanent de decădere. „Unica putere cu adevărat
militară a Evului Mediu" , cum caracteriza Karl Marx Imperiul otoman,
nu putuse ţine pasul · cu dezvoltarea impetuoasă a societăţii omeneşti
în epoca modernă, cramponîndu-se în structuri politice, sociale şi eco
nomice înguste, rigide, anacronice. Caracterul strict militar al feuda
lismului turcesc, care constituise într-o anumită etapă istorică forţa
principală a Imperiului şi-i asigurase succe5ul, în epoca ur mătoare nu
numai că nu putuse asigura noi cuceriri teritoriale, dar nici măcar
menţinerea vechilor hotare. Continuarea acestei stă.ri de lucruri nu
putea duce - şi istoria a dovedit-o - decît la dispariţia statului otoman.
Printre primii oameni de ştiinţă din lume care şi-au dat seama
de iminenta decădere a Imperiului otoman s-a aflat şi învăţatul domn
moldovean Dimitrie Cantemir. In anii 1 7 1 5-1 7 1 6 el a publicat Incre
menta atque decrementa aulae otomanica (Creşterea şi descreşterea Im
periului otoman) în care, pe baza analizei istoriei şi societăţii otomane,
demonstra inevitabila decădere a !naltei Porţi. Lucrarea lui Dimitrie
Cantemir a fost considerată timp de aproape- un secol cea mai bună
istorie a Imperiului otoman, bucurîndu-se de o faimă europeană (în anii
1 734-1 735 lucrarea a apărut într-o primă ediţie în limba engleză, apoi
într-o nouă ediţie în 1 756 ; în 1 743 ea a fost tradusă în franceză iar
doi ani mai tîrziu în limba germană).
Incercările de modernizare care au avut loc în secolul al XIX-lea,
pe · timpul sultanilor Selim al III-lea (1 789-1 807), Mahmud al II-lea
(1 808-1839) şi în special în perioada lui Abdul Megid I (1 839--1 861),
care a inaugurat o epocă de reforme în istoria Imperiului otoman, cu
noscută sub numele de „tanzimat", şi Abdul Hamid al II-lea (1 376-1 909),
chiar dacă au adus o anumită înviorare în viaţa social-politică şi econo
mică nu au avut amploarea şi profunzimea necesară pentru a produce
o transformare de ansamblu a modului de producţie, au lăsat neatinse
bazele feudalismului şi, în consecinţă, nu au putut opri procesul de
decădere a imperiului, care îşi trăia la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi
începutul celui de-al XX-lea ultimele sale zile.
Marile puteri au căutat de-a lungul secolelor să profite de situaţia
dificilă a !naltei Porţi pentru a obţine o parte cît mai mare din moş
tenirea „omului bolnav" , pentru a cîştiga poziţii economice şi politice
predominante în imperiu, _pentru a cuceri noi teritorii şi a-şi impune
stăpînirea asupra · unor popoare aflate sub dominaţia otomană '-· .
Deşi în cursul secolului al XIX-lea lupta de eliberare a unor
popoare aflate sub jugul otoman fusese încununată de succes, ele reuşind
să-şi ciştige neatîrnarea şi să formeze state naţionale independente (este
cazul grecilor, românilor, sîrbilor), la începutul secolului al XX-lea se
mai aflau încă sub stăpînirea Porţii numeroase popoare, oprite din
drumul firesc de a se dezvolta liber, în propriul lor stat naţional inde
pendent. In epoca capitalismului şi a statelor naţionale burgheze, Im-

5 Ştefan Pascu, Vladimir Ranga. Crei\tomatie pentru studiul istoriei stalului
şi dreptului R.P.R., Edit. ştiinţifică, Bucureşti, 1958, p . 42 1-423.
"' Cu privire la atitudinea marilor puteri faţă de Imperiul otoman tlupă 1878,
vezi : Din arhiva istoriei Românid, în „Anale de istorie" , anul XXII (1976), nr. 1 ,
p. 94-125 ; nr. 2 , p . 1 14-144 ; nr. 3, p . 92-120 ; nr. 4 , p. 73-94 ; anul XXIII
( 1977 ), nr. 3, p. 141-168 ; nr. 4, p. 133-171 ; nr. 5, p. 1 1 2-152 ; nr. 6, p. 1 26-1 70.
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periul otoman multinaţional era un anacronism, ca şi Imperiul austro
ungar. Acest stat, care nu reprezenta un popor, ci dinastia osman �lor,
.
era un obstacol pentru afirmarea naţională a slavilor de sud, armenilor,
arabilor şi a poporului turc însuşi.
•
Dacă reformele din secolul al XIX-lea nu adusesera transfonnan
profunde În viaţa social-economică a imperiului, ele au a7Ut Însă O pu
ternică înrîurire asupra dezvoltării întregii vieţi culturale. Noul suflu
cultural, prezent în literatură, artă, istorie, învăţămînt etc. a ilustrat
de fapt începutul unui proces îndelungat de deşteptare a conştiinţei
naţionale şi de afirmare a naţiunii turce 6, care se va încheia in anii
1 9 1 9-1 923 prin formarea statului naţional şi proclamarea Republicii
Turcia. Procesul de afirmare a conştiinţei naţionale poate fi observat
în creşterea interesului pentru limba turcă, pentru crearea unei lite
raturi în limba poporului, înţeleasă de popor, spre deosebire de vechea
literatură scrisă în limba osmană, o limbă vorbită de un cerc foarte
restrîns de intelectuali din jurul sultanului, plină de cuvinte de origine
arabă şi persană, inaccesibilă poporului. Intelectuali.i inaintaţi au în
ceput o acţiune susţinută de curăţire a limbii de cuvinte străine, a
fost publicat primul dicţionar al limbii turce ; a crescut totodată inte
resul pentru trecutul istoric al poporului turc, pentru determinarea lo
cului său în cadrul lumii musulmane, pentru evidenţierea elementelor
specifice care-l deosebeau de celelalte popoare islamice 7•
De la interesul pentru cunoaşterea trecutului preocupările s-au
îndreptat repede spre problemele privind viitorul naţiunii turce. In
acest climat a apărut mişcarea „junilor turci" , cu caracter burghezo
revoluţionar, ai cărei membri erau recrutaţi în special dintre ofiţeri,
intelectuali, funcţionari şi mica burghezie comercială. „Junii turci" ur
măreau modernizarea statului prin transformarea Imperiului otoman
dintr-o monarhie absolută într-un stat burghez constituţional, întărirea
poziţiilor burgheziei turce in viaţa economică şi politică, scoaterea ţării
de sub dominaţia marilor puteri etc. ln 1908, în urma unei revoluţii
cu caracter burghez s, „Junii turci" au ajuns la conducerea statului
otoman 9. Dar multe puncte din programul lor politic nu au fost trans
puse în viaţă, rămînînd simple promisiuni. Au fost înşelate, de ase
menea, aşteptările popoarelor asuprite din imperiu, cai"e au sprijinit
mişcarea în speranţa obţinerii unor drepturi naţionale, culturale, reli
gioase şi economice mai largi 10. ln dorinţa lor de a crea un stat na
ţional turc modern, o „Turcie unică şi indivizibilă" în cadrul graniţelor
existente, „Junii turci" negau de fapt drepturile naţionale ale celor
lalte popoare, care formau aproximativ 2/3 din întreaga populaţie a
imperiului şi se aflau, multe dintre ele, la un stadiu de civilizaţie supe
rior turcilor 11• Prăbuşirea dominaţiei otomane în Balcani, ca urmare a
celor două războaie balcanice (1 9 1 2 -1913), a dus la o accentuare a trăV

V

6 Denumirea provine de la cuvintul . ,turc" care desemna în perioada lmpe
riului otoman pe ţă.ran i i d i n Anatolia. Despre etimologia cuvintului „turc" Mustaia Ali Mehmed, op. cit., p. 14-1 6.
7 Mehmct Ali Ekrem, Atatiirk, făuritorul Tnrciei m oderne, Edit. poli tică,
Bucureşti, 1 969, p. 23-25.
V: I. Leni n , OJ?e:e co� plete, V?l . 33, Edi t . politică, Bueureşti, 1964, p. 38-39.
Asupra revoluţ1e1 „Jumlor turci" vezi. : N . Iorga, Gesch ich te des osmanisch en
.
Reiche s, Gotha, 1913, vol. V, p. 614-622.
10 Dimitrie Djordfevic, Revolutions nationales des peuples
balkaniques,
1804-191 4, Beograd, 1965, p. 208.
1 1 Colonel
Lamouche, Histoire de la Turquie, Payot, Paris, 1953, p . 337.

:
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săturilor naţionaliste şi chiar la apariţia unor elemente şovine în ideo
logia Junilor turci" , ilustrate de afirmarea „panturcismului " sau „tu
ranis ��lui". Reprezentanţii curentului panturcist militau pentru unirea
tuturor popoarelor de limbă turcă din Asia Mică pînă în Mongolia, iar
unii dintre ei, ca Talaat paşa, conducător de frunte al „Junilor turci" ,
în cîteva rînduri membru al guvernului, mergeau cu pretenţiile pînă
în Extremul Orient ! Pe aceeaşi linie, susţinătorii „turanismului" con
siderau că patria turcilor nu este nici Turcia, nici Turkestanul, ci o
patrie „mare şi sfîntă" - Turan, la redobîndirea căreia trebuia să se
gindească poporl!l turc 1 2.
Şovinismul a condus cercurile politice conducătoare de la Istanbul *
în ajunul izbucnirii primului război mondial spre o politică de cuceriri
teritoriale. In acest scop, guvernul „J unilor turci" a căutat să stabi
lească contacte cu ambele tabere ce se confruntau deocamdată numai
pe plan politico-diplomatic.
La sfîrşitul anului 1 9 1 3 şi începutul anului 1 9 1 4 lumea politică
otomană părea să fie clar orientată spre Franţa şi Marea Britanie. Ieşită
slăbită din războiul cu Italia pentru Tripolitania (191 1 -1 9 1 2) şi din
războaiele balcanice, Poarta a trebuit să facă din nou apel la finanţa
internaţională pentru a face faţă situaţiei dificile. La 1 5 aprilie 1 9 1 4
Franţa a satisfăcut cererea guvernului otoman privind acordarea unui
împrumut de 35 milioane lire turceşti (aproximativ 730 milioa.ne franci) ;
în compensaţie, capitalul francez a obţinut concesionarea construcţiei
mai multor linii de cale ferată din Siria şi Liban, precum şi utilarea
porturilor Yaffa, Haifa şi Tripoli 13. Dealtfel, Franţa era principalul ban
cher al Imperiului otoman şi, împreună cu Anglia, deţinea aproximativ
75% din capitalul străin investit în Turcia (Franţa deţinea cota cea mai
mare dintre toate ţările - 60 0/o, în timp ce Marea Britanie se situa pe
locul 3, cu 1 4,5 0/0) 14.
Marea Britanie, la rîndul ei, avea puternice poziţii în imperiu :
aici se aflau numeroşi funcţionari englezi însărcinaţi cu reorganizarea
administraţiei şi a vămilor ; trustului „Vickers and Armstrong" ii fuse
seră încredinţate organizarea arsenalelor maritime şi construirea unui nou
arsenal la Izmet. Apoi numeroase comenzi de material militar şi maritim
fuseseră făcute în Anglia şi în Franţa. Vizita pe care Gemal paşa, mi
nistrul marinei, a făcut-o în Franţa în anul 1 9 1 4 şi unele zvonuri legate
de această vizită privind dispoziţia guvernului turc de a încredinţa
Franţei reorganizarea armatei păreau să confirme poziţia solidă pe care
cele două puteri ale Antantei o aveau la Istanbul 15.
Pînă la urmă însă Germania a avut cîştig de cauză şi Imperiul oto
man a intrat în război de partea Puterilor Centrale. Incă de la sfîrşitul
secolului al XIX-lea monopolurilor germane, în strînsă legătură cu po
litica Imperiului german, au început să se preocupe în mod constant de
asigurarea unei prezenţe germane tot mai puternice, economică şi poli
tică, în Asia Mică. In felul acesta Germania căuta să se apropie de prin
cipala linie de legătură a Angliei cu imperiul său colonial din Asia -

12 Johannes Glasneck, Kemal Atatilrk und die moderne Turkci, VEB Deut
scher Verlag der Wissenschaft, Berlin, 1971, p. 42-43.
* Folosim în prezentul studiu denumirea actuală
de Istanbul, desi în mod
oficial oraşul şi-a păstrat denumirea de Constantinopol pînă la începutul a n ului 1929.
13 Colonel
Lamouche, op. cit., p. 356.
H Johannes Glasneck, op. cit., p. 35.
15 Colonel Lamouche, op. cit., p . 356-357.
232
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.iini.ro/

Canalul de Suez şi Oceanul Indian - pentru a putea lovi mai uşor pu
ternicul său rival şi totodată pentru a putea profita de concurenţa anglo
rusă la Golful Persic 16 . Dacă acestea au fost considerentele care au de
terminat o creştere a interesului german faţă de Imperiul otoman, cercu
rile conducătoare de la Istanbul aveau propriile lor motive să încurajeze
o astfel de politică. 1n „Memoriile" sale sultanul Abdul Hamid al II-lea
explică pe larg cauzele care au determinat schimbarea politicii de alianţe
otomane la începutul secolului al XX-lea. Analizînd manevrele şi incon
secvenţele politicii anglo-franceze sultanul ajunge la convingerea că nu
mai Germania, cu care Imperiul otoman nu avea litigii directe, terito
riale sau de altă natură, putea fi un aliat sigur. Totodată, prin intermediul
Germaniei, cercurile conducătoare otomane sperau, pe de o parte să
determine Austro-Ungaria să ducă o politică mai moderată faţă de Im
periul otoman şi, pe de altă parte, profitind de rivalitatea franco-italiană
pentru Tunisia, să cîştige Italia 17.
In · aceste condiţii favorabile înfiltrarea capitalului german în Im
periul otoman, deşi intr-o perioadă scurtă, a fost deosebit de rapidă şi
de puternică. Prin „Deutsche Bank" , care controla „Societatea anatoliană
a căilor ferate" , capitalul german a obţinut concesionarea principalei
căi ferate transanatoliene, care pleca de Ja Haidar-Paşa, din faţa Istan
bulului, spre Eskişehir, de unde o parte se ramifica spre Ankara, iar
alta mergea spre sud, la Konya. Cînd, în 1 902, după lungi studii, s-a
hotărît construirea unei căi ferate spre Bagdad, plecînd de la Konya,
concesionarea noii căi ferate a obţinut-o tot capitalul german. In 1903
a fost deja dat în exploatare tronsonul Konya-Eregli, iar în 191 4 s-a
ajuns la Karabunar, la picioarele munţilor Taurus (în total, de la Haidar
Paşa pînă la Karabunar erau 1 053 km), plus alţi 592 km de la munţii
Taurus pînă la Alep ia. Capitalul german a pătruns puternic şi în finan
ţele imperiului, situindu-se în ajunul izbucnirii războiului pe locul al
doilea (cu 25,40/0 ), după Franţa, dar înaintea Angliei. In ceea ce pri
veşte datoria Imperiului otoman către Germania, ea se ridica în 1 9 1 4
la 2 0 milioane lire turceşti. D e asemenea, firma Krupp a cîştigat com
petiţia cu rivalele ei engleze şi franceze la înarmarea armatei otomane
iar o misiune germană, comandată de generalul Liman von Sanders, a
sosit în decembrie 1913 la Istanbul şi a preluat organizarea armatei
otomane 19.
După declanşarea ostilităţilor în Europa, Puterile Antantei, avind
in vedere poziţia strategică importantă a Turciei care prin Strîmtori
controla legătura maritimă a Angliei şi Franţei cu Rusia, au căutat ca
prin promisiuni privind modificarea regimului capitulaţiilor şi unele
avantaje economice să determine Turcia să li se alăture sau cel puţin
să rămînă neutră. Germanii însă ofereau mai mult. Diplomaţiei ger
mane nu i-a fost greu să prezinte guvernului turc a.vantajele unei alianţe
cu Puterile Centrale împotriva Antantei, ale cărei planuri de împărţire
a Imperiului otoman erau bine cunoscute. Spre deosebire de Antanta,
Germania nu numai că garanta statu-quo-ul teritorial al Imperiului
otoman, dar promitea noi achiziţii, ceea ce corespundea dorinţelor unor
membri ai cabinetului turc. In aceste condiţii, după negocieri rapide,
16 G.P.E.K„ voi. 17, doc. nr. 5 213, p. 375.
17 Mustafa Ali Mehmed, op. cit„ p. 356.
18 Colonel Lamouche, op. cit., p. 323-324.
19 Johanes Glasneck, op. cit„ p. 35.
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desfăşurate în · cel mai strict secret, la 2 august 1 9 1 4 a fost semnat tra
tatul de alianţă între Germania şi Turcia, iar la sfîrşitul lunii octombrie
1914 flota turcă, întărită şi cu două vase de război germane („Goben"
şi „Breslau"), a atacat porturile ruseşti din nordul Mării Negre 20. Par
ticiparea Turciei la războiul mondial devenea astfel un fapt împlinit.
Astfel, după un scurt răgaz de pace, poporul turc era din nou în
război pentru scopuri care îi erau complet străine. Au urmat patru
ani grei, plini de suferinţe, de lupte nu numai pe front, dar şi cu fo:i
metea, cu epidemiile, patru ani care au lăsat urme adînci asupra unei
ţări cu o economie înapoiată şi care nu reuşise încă să se refacă după
cei trei ani anteriori de războaie purtate în nordul Africii şi în Balcani.
Noul război depăşea pur şi simplu puterile Imperiului otoman. In 1 9 1 7
situaţia devenise disperată. I n interior, criza economică era d e nestă
vilit. Mobilizarea ţăranilor pentru front a provocat o acută nevoie de
braţe de muncă. Din această cauză aproximativ 470/o din terenurfle
cultivate în 1 9 1 3 au rămas nelucrate, ceea ce a atras după sine o scă
dere drastică a producţiei cerealiere. Şeptelul a scăzut şi el alarmant.
De asemenea, ramuri întregi ale industriei, '?i aşa foarte slab dezvoltată,
au decăzut aproape complet. Preţurile la alimente şi îmbrăcăminte au
crescut îngrijorător ; preţul pîinii, de exemplu, a crescut de 50 de
ori ! Foametea a luat proporţii inimaginabile : cu salariul pe o zi un
muncitor nu-şi putea procura decît 250 gr pîine. In iarna 1 9 1 5-1 916
numai în Siria şi Liban au murit de foame 1 50 O O O de oameni 2 1 .
Situaţia nu era mai bună nici pe front. 1n primăvara anului 1 9 1 7
teritoriile arabe erau practic pierdute . Incurajate de englezi, trupele
arabe se răsculaseră la 5 iunie 1 9 1 6 sub conducerea şeicului din Mecca,
emirul Husein, din casa domnitoare a Haşemiţilor . Curînd după aceea,
la 24 octombrie, englezii s-au grăbit să recunoască independenţa unui
mare regat arab, care se întindea de la strimtoarea Bab-el--Mandeb, în
sud, pînă la linia Adana-Mossul, în nord. Deşi războiul nu era încă
încheiat, Anglia şi Franţa s-au înţeles, în primăvara anului 1 9 1 6, să-şi
împartă o parte din teritoriul fostului Imperiu otoman (acordul Sykes
Picot), prima rezervîndu-şi Irakul, iar a doua Siria 22.
In armată, starea de spirit era îngrijorătoare. Cei un . milion de
soldaţi, cît număra armata turcă, erau nevoiţi să lupte aproape în
zdrenţe, nemîncaţi şi în plus să suporte la tot pasul înjosirile „aliaţilor"
germani. Numărul morţilor de holeră sau tifos, de foame şi frig in
trecea numărul celor căzuţi în luptă ! Soldaţii îşi manifestau nemulţu
mirea dezertînd. După aprecierile · generalului Liman von Sanders, la
sfîrşitul anului 1 9 1 7 numărul dezertorilor· se ridica la 300 OOO de sol
daţi ; mulţi dintre ei se duceau în munţi şi formau detaşamente de
partizani 23 .
J.n 1 9 1 8 criza internă a Imperiului a cunoscut o înrăutăţire accen
tuată. Nemulţumirea maselor populare, sătule de .război şi nemaiputînd
·

20
Cu privire la încheierea tratatului de alianţă şi intrarea Turciei în război,
ve �1 : _ Kurt Ziemke, Die neue Tilrkei, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, Berlin und
Le1pz1g, 1930, p. 20-39.
21 Johannes Glasneck, op. cit., p. 60.
22
I bidem, p. 60-61. O expunere detaliată asupra tuturor acordurilor inter
a� iate cu privire la împărţirea teritoriilor fostului Imperiu otoman, vezi în Kurt
Z 1emke, op. cit., p. 57-78.
zi
I bidem. Cu privire la starea de spirit antimilitaristă din armata turcă
vezi : S. Velikov, Mouvement antimilitariste dans Ies rangs de l'armee turqu
pendant la premiere guerre mondiale, în „E.B." , an. VII (1971), nr. 4, p. 14-27.
•
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îndura foametea şi mizeria, a răbufnit cu tot mai multă furie ; în nu
meroase locuri populaţia refuza plata impozitelor şi se opunea autori
tăţilor. Concomitent, situaţia pe plan militar a Puterilor Centrale, de
care Turcia îşi legase soarta, a devenit deosebit de critică : în sud şi
vest frontul a fost rupt, înfrîngerea devenise iminentă. In aceste con
diţii, cercurile conducătoare otomane şi-au dat seama că nu mai era
posibilă continuarea războiului. Pentru a înlesni tratativele de pace,
la 7 octombrie 1 9 1 8 a fo�t format un cabinet anglofil, condus de Izet
paşa, care la 30 octombrie a semnat armistiţiul cu Puterile Aliate şi
Asociate. Prevederile acordului de la Mudros * , ale cărui clauze au
fost dictate de aliaţi, erau deosebit de grele pentru Turcia, care prac
tic se afla la discreţia învingătorilor. Ea trebuia să deschidă Strîmto
rile pentru flota aliată (art. 1), să demobilizeze armata, cu excepţia
unor mici unităţi necesare pazei frontierei şi pentru menţinerea ordinii
(art. 5), să predea aliaţilor flota de război (art. 6), să evacueze teritoriile
arabe încă ocupate (art. 1 1), să accepte controlul aliaţilor pe căile fe
rate, la telefoane şi radio etc. 24.
Curînd trupele aliate, încălcînd prevederile armistiţiului, au în
ceput să ocupe mai multe zone din Turcia ; în noiembrie 1 9 1 8 englezii,
după . ce flota lor pătrunsese deja în Marea Neagră, au ocupat mai
multe localităţi din Anatolia (printre acestea oraşul Samsun, port la
Marea Neagră) şi din sudul Turciei (Maraş, Aintab, Urfa) precum şi
oraşul Mossul în Mesopotamia ; i-au urmat apoi francezii, care au
ocupat Cilicia (vilaetul Adana) şi Siria ; în aprilie 1 9 1 9 italienii au pus
mîna pe oraşele Konya şi Adalia 25.
Toate aceste atribuiri de teritorii aveau loc pe baza înţelege
rilor - mai vechi sau mai noi 26 - intervenite între cele trei puteri
aliate ; au început însă chiar de pe acum să se manifeste neînţelegeri
între puterile învingătoare, în special între Anglia şi Franţa, izvorîte
din dorinţa fiecăreia de a-şi asigura o poziţie cit mai favorabilă. Pen
tru a-şi realiza acest obiectiv şi în acelaşi timp pentru a evita opoziţia
Parisului, Anglia a căutat să acţioneze printr-un intermediar : guvernul
grec. In acest scop, guvernul englez a susţinut planurile cercurilor con
ducătoare de la Atena privind crearea unui mare stat grec care să cu
prindă toată Tracia şi chiar teritorii din Asia şi care bineînţeles pentru
a supravieţui trebuia să ceară ajutorul Marii Britanii �i, tn schimbul
acestuia, să accepte tutela engleză 27 . După ce în februarie 1919, primul
ministru britanic Lloyd George a recunoscut ca fiind juste cererile
prezentate de premierul grec Venizelos asupra Izmirului, Consiliul Su
prem Aliat a aprobat ocuparea oraşului şi a zonei înconjurătoare de
către greci. Odată luată această hotărîre de principiu, transpunerea ei
în viaţă nu a mai întimpinat nici o dificultate. A fost găsit şi un pre* Acordul
a fost încheiat pe bordul crucişătorului „Agamemnon" , ancorat
în raza golfului Mudros, de aici denumirea de „acordul de la Mudros".
2" Ministere des Affaires Etrangeres. Guerre europeene. Documents. 1918. t;on
ventions d'armistice, Paris, Imprimerie National, 1919, p. 7-9.
25 Johannes
Glasneck, op. cit., p. 79-80 ; Mehmet Ali Ekrem, op. cit.,
p. 7 4- 7 5 .
2 ri
Cu privire la tratativele interaliate de duµă armistiţiu pentru soluţionarea
diverselor probleme legate de dispariţia Imperiului otoman, vezi : Kurt Ziemke,
op. cit., p. 87-100.
27• Gerard Tongas, Atatiirk et le vrai visage de la Turquie, Paris, Librairie
•
orientaliste Paul Gcuthner, 1937, p. 21. Colonel Lamouche, op. cit., p. 369-370.
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text pentru a-l oferi opiniei publice ca motiv al acţiunii : încălcarea de
către autorităţile turceşti a articolului 7 din armistiţiul de pace, care
dădea dreptul aliaţilor să intervină în cazul în care securitatea lor sau
a populaţiei creştine ar fi fost ameninţată. Cum avea să dovedească mai
tîrziu o comisie interaliată, această acuzaţie nu era întemeiată 28 •
Acţionînd în numele aliaţilor trupele greceşti au debarcat în zorii
zilei de 15 mai 1 9 1 9 la lzmir şi au ocupat oraşul. Cu acest prilej au
avut loc ciocniri sîngeroase între populaţia greacă, ajutată de trupele
abia sosite, şi cea turcă. Urmarea : 300 de morţi, 200 de răniţi şi
20 noo prizonieri din rîndul turcilor 29•
Astfel, fostul Imperiu otoman era practic dezmembrat, rămînînd
din el numai o parte pierdută în stepa Anatoliei Centrale. Şi nu erau
excluse noi modificări politice şi teritoriale : populaţia greacă din Istan
bul şi de pe ţărmul sudic al Mării Negre, organizată în „Uniunea pentru
detaşarea teritoriului Trebizonda" , desfăşura o intensă activitate pentru
crearea unei_ „Republici greceşti a Pontului" 30. Ţara se afla la discreţia
învingătorilor : la Istanbul, înalţii comisari aliaţi supravegheau stricta
îndeplinire a condiţiilor de armistiţiu de către guvernul otoman ; pe
ambele maluri ale Strîmtorilor 67 OOO soldaţi aliaţi (35 OOO englezi,
28 OOO francezi şi 4 OOO italieni) vegheau asupra înfăptuirii planurilor
imperialiste privitoare la Turcia.
Situaţia era disperată ; independenţa şi viitorul naţiunii turce erau
în pericol.
In capitală cercurile politice şi economice asistau neputincioase la
tot ceea ce se întîmpla, fără putinţă de a acţiona. In măsura Î!l care
vedeau o cale de ieşire, ele o legau de puterile învingătoare. Pe „car
tea" Londrei mizau cercurile feudalo-clericale din j urul sultanului
Mehmed al VI-lea 31, care au format chiar o „Asociaţie a prietenilor
.Angliei" . Pentru a capta bunăvoinţa acesteia, la 1 1 noiembrie 1 9 1 3 a
fost format un guvern anglofil condus de Ahmed Tewfic paşa, fost am
basador al Imperiului otoman la Londra. Alte cercuri politico-economice
şi-au manifestat încrederea şi şi-au legat speranţa de Declaraţia pre
şedintelui Wilson din 8 ianuarie 1 9 1 8 , în care se arăta că ,,părţilor
turceşti ale actualului Imperiu otoman trebuie să li se asigure o s uve
ranitate certă" 32• „Soluţia americană" avea adepţi în partidele naţional
liberal, democratic osman şi social-democrat care considerau că Turcia
îşi poate redobîndi independenţa numai cu sprijinul S.U.A. ; · „Liga
Wilson" , înfiinţată în decembrie 1 9 1 8 , cerea chiar instituirea unui
mandat american asupra Turciei 33.
Diferitele partide şi grupări politice reprezentau diverse interese
economice ale burgheziei compradore din Istanbul şi din marile oraşe
portuare, care monopoliza comerţul exterior al Imperiului otoman .
Curentele şi partidele care se orientau spre Anglia şi Franţa reprezentau,
2R Vezi concluziile Comisiei de anchetă în : A. F. Frangulis,

statut international.
p. 64-67.
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29 D. von Mikusch, Gazi Mustafa Kemal, Edi t. Scrisul românesc, Craiova,
f.a., p. 164-1 65.
30 Johannes Glasneck, op. cit., p. 83 ; Colonel Lamouche, op. cit., p . 370.
3 1 Acesta se urcase pe tron la 3 iulie 1 9 18, după moartea fratelui său, sulta
nul Mehmed al V-lea ( 1 909-1918).
Th e Wilson Reader, selected and edited by Francis Farmer, Law Librarian
University of Virginia, vol. IV, New York City, p. 1 79.
33 Johannes Glasneck, op. 1 cit., p. 82-83.
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în general, vechile case comerciale care avuseseră înainte de război legă
turi cu capitalul anglo-francez. Adepţii „soluţiei americane" , în schimb,
reprezentau acea parte a burgheziei compradore care înainte şi în
timpul războiului realizase cîştiguri mari în urma comerţului cu Ger
mania şi Austro-Ungaria şi care căuta acum „protecţia" capitalului
american, interesat la rîndul său ca mai nou venit pe piaţa otomană,
să găsească colaboratori autohtoni care să-i favorizeze pătrunderea 34 •
Poporul turc a respins însă toate aceste soluţii ce arătau neîncre
derea claselor şi păturilor conducătoare otomane în capacitatea maselal'
populare de a găsi o soluţie pentru ieşirea din situaţia grea în care se
afla ţara şi s-a ridicat cu hotărîre la lupta împotriva ocupanţilor, pentru
eliberarea teritoriului naţional.
în iarna 1 9 1 8-1 919 poporul se pregătea de luptă. Din depozitele
militare, unde se strîngeau armele de la unităţile turceşti dezarmate din
ordinul aliaţilor, au fost procurate puşti, mitraliere şi muniţii ; dezer
torii şi-au scos armele pe care le ascunseseră în timpul războiului ; în
munţi, grupurile de răsculaţi care de decenii duceau un adevărat război
împotriva celor bogaţi şi al căror număr sporise mult in timpul răz
boiului şi-au intensificat activitatea. La început, lupta a avut un caracter
spontan, ţăranii constituiţi în detaşamente înarmate acţionînd atît îm
potriva asupririi feudalo-cămătăreşti, cît şi a ocupanţilor străini. Treptat
însă componenta naţionaiă a luptei populare a devenit precumpăni
toare. Din Transcaucazia pînă în sudul Anatoliei au apărut numeroase
comitete populare care cereau o pace pe baza dreptului la autodeter
minare ; în munţii Taurus s-au produs primele ciocniri între partizani
şi trupele Puterilor Aliate.
Minia rezistenţei populare s-a îndreptat la început în special îm
potriva grecilor care cuceriseră Izmirul. De la Awalik la Bergama şi pînă
la Odemis, Nazilli şi Aydin s-au ridicat în primăvara anului 1 9 1 9
4 0 OOO d e partizani, cărora l i s-au adăugat cîteva sute d e soldaţi din
trupele regulate, care s-au opus înaintării greceşti. Faptele de eroism
ale comandanţilor unor detaşamente de partizani treceau de la om la om,
erau povestite la şezători sau diverse întruniri , se răspîndeau pretutin
deni, constituind un motiv de mîndrie naţională. Poporul i-a numit pe
aceşti conducători „efe" - cel viteaz. Unul dintre aceşti viteji, Mehmed
Demirdgi-efe, fusese fierar într-un sat de lîngă Nazilli. El a dezertat
încă de la începutul războiului, reuşind să-şi alcătuiască o grupă de par
tizani în fruntea căreia timp de trei ani a dus o luptă grea împotriva
regimului „Junilor turci" . La sfîrşitul războiului detaşamentul său atin
sese proporţiile unei divizii care a luptat cu succes împotriva trupelor
Antantei pe frontul de la Aydin 35.
Pe lingă ţărănime, care a constituit forţa socială de bază, la miş
carea de eliberare naţional ă a participat şi proletariatul turc. Contribuţia
sa a fost însă modestă, datorită atît numărului redus, cît şi lipsei unei
forţe politice conducătoare. Industria grea era aproape inexistentă în Tur
cia, iar în cele cîteva fabrici ale industriei uşoare munceau în special
femei şi copii. Din totalul populaţiei de aproape 1 3 milioane de locui
tori, numai 150 OOO erau muncitori, în cea mai mare parte meseriaşi şi
muncitori agricoli. Aproximativ 70% din proletariatul industrial era
concentrat în oraşele Istanbul, Izmir şi Adana, aflate sub controlul tru3'I

35

Ibidem, p. 84.
Ibidem, p. 90-91.
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pelor de ocupaţie ale puterilor învingătoare, ceea ce a constituit un
obstacol în plus la participarea sa mai activă la mişcarea de eliberare
naţională 30•
Conducătorul luptei de eliberare naţională a poporului turc a de
venit burghezia comercială din Anatolia, care, spre deosebire de bur
ghezia compradoră din oraşele portuare, avea o poziţie antiimperialistă,
se pronunţa pentru crearea unui stat naţional independent. Burgheziei
comerciale turce din Anatolia, care reuşise să se îmbogăţească în timpul
războiului, nu-i convenea pierderea principalelor porturi la Marea Me
diterană, ceea ce i-ar fi îngreunat legăturile comerciale cu lumea
exterioară şi în acelaşi timp era interesată în slăbirea influenţei şi
puterii burgheziei compradore şi a capitalului străin.
1n oraşele şi zonele ameninţate de ocupaţia străină au început să
fie create, încă din noiembrie 1 918, „societăţi pentru apărarea drep
turilor" . Astfel de societăţi au apărut în noiembrie în Tracia orientală,
în decembrie la Izmir şi Adana, în martie 1 91 9 în Anatolia răsăriteană
etc. 1n ele erau reprezentate diferite da.se şi pături sociale : se aflau
aici intelectuali îmbrăcaţi după moda europeană, care stăteau alături
de proprietari îmbrăcaţi în costume tradiţionale turceşti şi cu turban
pe cap, medici şi negustori alături de hogi şi ofiţeri ; se aflau aici
adepţii edificării unei noi Turcii, după modelul occidental, împreună
cu fanatici religioşi şi susţinători ai unei stăpîniri neîngrădite a sulta
nului. Ceea ce aveau comun şi-i strînsese laolaltă era dorinţa de a
obţine independenţa patriei lor.
La început activitatea acestor societăţi s-a limitat la adunări, ma
nifestaţii şi memorii către puterile învingătoare. Cînd au văzut însă
adevăratele intenţii ale acestora şi-au dat seama că nu pe o astfel de
cale şi cu astfel de mijloace se putea realiza programul lor. Mulţi pa
trioţi au început atunci să sprijine forţele naţionale care angajaseră
deja lupta împotriva ocupanţilor. Sarcina coordonării şi dirijării miş
cării de eliberare naţională, a conducerii luptei armate împotriva ocu
panţilor străini şi-a asumat-o un grup de ofiţeri patrioţi, in fruntea
cărora se afla Mustafa Kemal. Era o sarcină deosebit de dificilă, de
care Mustafa Kemal s-a achitat în mod strălu.cit.
Născut în anul 1881, în familia unui mic funcţionar turc de la
vama din Salonic, Kemal Mustafa şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa
in ultima perioadă a tanzimatului, epocă dominată de ideile burghezo
democratice venite din Apus. El a sesizat, ca şi mulţi alţi tineri din
generaţia sa, situaţia precară în care se afla Imperiul otoman, şi-a dat
seama că starea de lucruri existentă nu mai putea dura. Deşi avea nu
mai douăzeci de ani, tînărul sublocotenent de cavalerie, elev al Şcp-lii
de război din Istanbul, a devenit membru al asociaţiei revoluţionare
secrete ,,Vatan" (Patria), care se bucura de o largă simpatie în cercu
rile tinerilor ofiţeri. Cînd organizaţia a fost descoperită, Mustafa Kemal,
unul dintre liderii ei, a fost arestat ; la interventia profesorilor, care
îl apreciau pentru capacitatea sa excepţională, sultanul 1-a graţiat, tri
miţîndu-1 în garnizoana din Damasc. Aici, el a pus bazele unei noi
organizaţii revoluţionare secrete, „Patrie şi libertate" , care va fuziona
apoi cu organizaţia „Unitate şi progres" a „Junilor turci" . In 1 909
Kemal Mustafa s-a remarcat ca ofiţer de stat major în armata de şoc
care a învins complotul forţelor clericalo-feudale din jurul sultanului,
3t:

I bidem, p . 91 ; Mehmet Ali Ekrem, op. cit., p. 78.
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'
care voiau să ia puterea din mîinile „Junilor turci" . Cu toate acestea,
cercurile guvernamentale nu i-au putut ierta critica severă pe care el
o făcea politicii oficiale de facilitare a infiltraţiei Germaniei în viaţa
economică şi politică a statului şi l-au urmărit cu fel de fel de per
secuţii.
Inceputul primului război mondial l-a găsit pe Kemal l\llustafa
ataşat militar la Sofia, de unde a fost rechemat în 1 9 1 5 pentru a i S E.'
preda comanda unei divizii ; s-a distins în acelaşi an în luptele pentru
apărarea Dardanelelor. lncepînd din 1 9 1 6 a luptat pe fronturile din
Asia : la nord, în Caucaz şi în sud, în Peninsula Arabia, Sinai şi Siria.
Aici el a văzut cum popoarele arabe se răsculau, nemaivoind să suportP.
j ugul otoman ; s-a convins încă o dată că vechiul imperiu nu mai
putea supravieţui. De aceea a propus conducerii armatei abandonarea
regiunilor locuite de arabi şi concentrarea tuturor forţelor pentru apă
rarea teritoriului naţional turc. In septembrie 1 9 1 7 a înaintat chiar un
raport conducerii Ministt�rului de Război in care arăta : „Scopul nostru
în viitor trebuie să fie de apărare şi nu de cuceriri. Noi trebuie E>ă
apărăm Turcia. Nici un singur soldat nu mai trebuie să fie jertfit pentru
Imperiul otoman, ci trebuie păstrat pentru Turcia" . îr. raport Mustafa
Kemal critica deschis politica guvernului faţă de Germania, arătînd că
aceasta intenţiona de fapt să transforme ţara într-o colonie şi-i acuza pe
„fraţii de arme germani" că urmăreau cucerirea teritoriilor arabe pentru
ei 37. In toamna anului 1918, cînd a preluat comanda supremă a tru
pelor de pe frontul de sud, el şi-a pus în practică aceste idei, ordonînd
retragerea pe o linie care constituia limita de sud a ariei de întindere
a poporului turc şi care formează azi graniţa de sud a Turciei. Ordinul
dat de el trupelor suna categoric : „Linia aceasta duşmanul nu o va
trece" 38.
Semnarea armistiţiului de la Mudros l-a găsit pe Kemal Mustafa
în sudul Turciei. Conform prevederilor acordului, el trebuia să demo
bilizeze şi să dezarmeze marea unitate pe care o comanda - ,Jlderim" ;
a avut însă grijă ca mai înainte să împartă arme populaţiei şi să orga
·
nizeze în munţi depozite secrete de arme şi muniţii. Pentru el era deja
clar, încă din această perioadă, că va fi necesară o confruntare cu
marile puteri ale Antantei pentru restabilirea independenţei şi suvera
nităţii naţionale, pentru alungarea ocupanţilor de pe pămîntul patriei.
Iarna 1 91 8-1 9 1 9, pe care a petrecut-o la Istanbul, în mijlocul
unei populaţii înfometate şi umilite de ocupanţi, contactele avute cu
cercurile politice, inclusiv cu sultanul, i-au arătat lui Kemal Mustafa
întreaga derută în care se aflau cercurile politice conducătoare din ca
pitală, incapacitatea lor de a găsi o soluţie realistă pentru salvarea ţării.
Aceasta i-a întărit credinţa - cum avea să declare mai tîrziu - că
unica forţă pe care trebuia să se sprijine pentru eliberarea ţării nu
putea să fie decît poporul turc, că numai o largă mişcare populară, în
slujba căreia să pună capacitatea şi talentul său, putea aduce patriei
sale salvarea 39.
Centrul acestei mişcări populare va deveni Anatolia, regiune cu o
populaţie turcă compactă şi unde apăruseră deja, spontan centre ale
37 Johannes Glasneck,
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op. cit., p. 67.
Atati.irk, Hommage de la Commission Nationale Turque pour l'UNESCO

1963, p. 42.
39

•

Ibidem, p. 47.
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rezistenţei populare împotriva ocupanţilor. Numeroşi ofiţeri şi coman
danţi de mari unităţi care staţionau in Anatolia şi cu care K: mal I_VIus
tafa a stabilit contacte strînse s-au declarat gata să se puna la dispo
ziţia mişcării de eliberare naţională. Spre Anatolia s-au îndrept�t nu
meroşi patrioţi turci ; Mustafa Kemal însuşi va părăsi în mai 1 9 1 9
Istanbulul c u aceeaşi destinaţie, avînd împuterniciri din partea sulta
nului şi a guvernului să restabilească „liniştea şi ordinea" în această
parte a ţării.
Ce se întîmplase ?
Alarmate de creşterea mişcărilor populare din Anatolia, cercurile
guvernante otomane şi puterile Anta:itei au considerat necesar să tri
mită aici un om de încredere care să acţioneze energic împotriva răs
culaţilor şi să pună capăt dezordinii. Ajutat de un grup de ofiţeri pa
trioţi din cadrul Marelui Stat Major turc, Kemal Mustafa a reuşit să
determine cercurile conducătoare otomane să-l desemneze pe el în acest
scop. In calitate de inspector general al Armatei a IX-a - cu acest
titlu a fost el trimis în Anatolia - lui trebuiau să i se subordoneze nu
numai autorităţile militare, ci şi cele civile din răsăritul Anatoliei 10..
Abia sosit la 1 9 mai 1 9 1 9 în portul Samsun, pe litoralul de sud
al Mării Negre, Kemal Mustafa a dat uitării instrucţiunile cu care ve
nise în Anatolia şi a început să acţioneze pentru cauza naţion9.lă. Mo
mentul era deosebit de prielnic, întreaga ţară fiind cuprinsă de indig
nare faţă de ocuparea Izmirului de către trupele greceşti. Peste tot
aveau loc manifestaţii de protest : la Istanbul, studenţii şi profesorii
Universităţii au organizat la 1 9 mai un miting de protest ; patru zile
mai tîrziu în Piaţa Sultanului Ahmed 20 OOO locuitori ai capitalei cereau
retragerea trupelor greceşti de la Izmir. Adunări asemănătoare, cu mii
şi zeci de mii de participanţi, aveau loc în toate oraşele Turciei în timp
ce în sud detaşamentele de partizani, împreună cu cîteva unităţi ale
armatei regulate turceşti care începuseră deja războiul de eliberare na
ţională, şi-au intensificat acţiunile militare 4 1 . „Pentru prima oară în
istoria sa - arăta un cunoscut publicist turc, Cetin Ozek - poporul
turc începea un război drept, un război pe deplin conştient că luptă
pentru independenţa sa, pentru salvarea fiinţei sale naţionale. Scopul
luptei era salvarea patriei de sub jugul agresorilor, de colonialişti;' 42.
Imediat după sosirea sa la Samsun, Mustafa Kemal a stabilit legă
tura cu cele şase corpuri de armată turceşti aflate în Turcia orientală
şi în Anatolia (dintre acestea, numai două, corpul 1 5 de armată de la
Erzurum şi corpul 3 de la Sivas se aflau sub ordinele lui directe) pentru
a se interesa de situaţia trupelor şi de capacitatea lor de luptă. Infor
maţiile primite nu erau deloc bune : deşi la marile unităţi existau încă
State Majore, trupele erau demobilizate (excepţie făcea numai corpul 1 5
de armată care avea 4 divizii apte de luptă). De aceea el a ordonat
comandanţilor de corpuri să se îngrijească de întărirea efectivelor tru
pe!or prin înrolări de voluntari 43 . După ce şi-a asigurat sprijinul uni
tăţilor militare, Mustafa Kemal a luat o serie de măsuri administrative,
reuşind în scurt timp să-şi extindă autoritatea asupra întregii Anatolii.
40 Mehmet Ali Ekrem,

op. cit., p. 79-80.
Noveişaia istoriia Turtii (redactor principal : A. M. Samsutdinov), Izdate
hstvo „Nauka", Moskva, 1968, p. 22-23.
4 2 „<; umhuriyet" din 10 nov. 1967, apud : Mehmet Ali Ekrem, op. cit., p. 82.
43 Johannes Glasneck, op. cit., p. 95.
•
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Totodată, pentru succesul luptei de elibe;are naţională, a ordonat auto
rităţilor civile şi militare să încurajeze înfiinţarea de „societăţi pentru
apărarea drepturilor", care s-au unit apoi la scară naţională, in „So
cietatea pentru apărarea drepturilor din Anatolia şi Rumelia" .
Activitatea lui Mustafa Kemal nu a putut rămîne mult timp necu
noscută guvernului otoman, care alarmat l-a „invitat" mai întîi să vină.
la Istanbul, apoi i-a „ordonat" , pentru ca în final să-l destituie din
funcţiile pe care le deţinea, iar toţi cei care întreţineau legături cu el
să fie ameninţaţi cu pedepse grele.
Intrucît activitatea sa devenise deja cunoscută, iar ruptura cu
guvernul otoman era un fapt împlinit, Mu.stafa Kemal a trecut la orga
nizarea făţişă a luptei de eliberare naţională a poporului turc. Primul
lui gînd, pe care şi l-a pus în practică, a fost de a da posibilitate
poporului însuşi de a se pronunţa asupra viitorului său. In acest scop,
a hotărît convocarea în Anatolia, la Sivas, a unui Congres general la.
care să participe delegaţi din toate provinciile turceşti. La 1 8 iunie
1 9 1 9, într-o scrisoare către trupele din Tracia orientală şi „Societatea
pentru apărarea drepturilor" din această regiune, Mustafa Kemal schiţa
deja sarcina fundamentală a Congresului : în condiţiile in care „puterile·
Antantei primejduiesc independenţa naţională şi pregătesc terenul pentr11.
împărţirea patriei, ca şi a atitudinii serv:ile şi apatice a guvernului
otoman" , naţiunea turcă este chemată să hotărască asupra propriului
său viitor, el angajîndu-se să lucreze strîns cu întregul popor „pînă ce:
vom cuceri independenţa naţională deplină'' «. La 22 iunie sarcina Con
gresului a fost mai clar expusă într-o circulară, transmisă în întreaga
ţară. Ceea ce a dictat Mustafa Kemal adjutantului său in zorii zilei de
22 iunie 1919, după o noapte de dezbateri cu colaboratorii săi mai
apropiaţi şi o parte a comandanţilor corpurilor militare, era mai mult
decît un simplu ordin militar. Circulara - apreciază istoricul turc Bilâl
N. Şişmir - marca începutul revoltei deschise contra guvernului sul
tanului şi în acelaşi timp constituia primul pas spre crearea noului stat
turc în Anatolia" 45 • Ea formula ceea ce multe organizaţii locale procla
maseră, ceea ce largi pături ale populaţiei cereau - un program. Pri
mele patru puncte conţineau de fapt esenţa programului naţional =
„ 1 . Integritatea teritorială a patriei şi independenţa naţională sint în
pericol. 2. Guvernul central nu poate face faţă atribuţiilor ce-i revin.
Acest lucru înjoseşte naţiunea noastră. 3. Numai voinţa şi energia na
ţiunii vor salva independenţa ţării. 4 . Crearea unei Comisii naţionale
care să nu fie subordonată controlului şi influenţei străine este imperios
necesară pentru apărarea intereselor naţionale, J:?entru·
a face cunoscută
lumii întregi dorinţa de dreptate a naţiunii" 46.
Pe lîngă afirmarea unor principii generale privind apărarea pa
triei aflate în pericol, acest document conţinea un atac direct la adresa
guvernului otoman, nega capacitatea acestuia de a reprezenta poporul
turc, de a apăra interesele naţionale turceşti. Dealtfel, poziţia delegaţiei
otomane condusă de Damad Ferid paşa la Conferinţa de Pace de la
Paris arăta clar că guvernul de la Istanbul nu înţelesese gravitatea mo44 Gazi Mustafa Kemal Pascha, Der Weg zur Freiheit, 1919-1920, Leipzig,
1928, p. 6.
45 Bilâ � N. Şişmir, R � erat prezentat la Colocviul de la Bucureşti al Asocia
ţiei internaţionale de studii sud-est europe11 e, 1976 (text şapirografiat), p. 4.
46 Mehmet Ali Ekrem, op. cit., p. 86.
•
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mentului că el era gata să j ertfească independenţa şi suveranitatea
naţiunii t urce, punînd ţara sub protectoratul unei mari puteri, în spe
ranţa că astfel ar putea salva imperiul "7•
Congresul de la Sivas a fost precedat de un Congres al provin
ciilor din răsărit, care a avut loc la Erzurum (23 iulie-7 august 1 9 1 9) "8 .
în faţa celor 35 delegaţi din Erzurum, Bitlis, Sivas, Trabzon şi Vana,
:;vrustafa Kemal - care a fost ales preşedinte al Congresului - a ţinut
0 cuvîntare în care a condamnat planurile imperialiste de împărţire a
Tl.H"ciei şi a chemat poporul turc să-şi apere dreptul de a decide el
însuşi asupra viitorului său ; el a prezentat mişcarea de eliberare naţio
nală a poporului turc ca o componentă a amplelor mişcări revoluţio
nare care aveau loc în acea perioadă în lume, inclusiv în ţările Europei
occidentale.
Opera fundamentală a Congresului de la Erzurum a constituit-o
manifestul din 7 august, o „�devărată declaraţie a drepturilor naţiunii
otomane" 4!:1. Manifestul proclama indivizibilitatea şi intangibilitatea te
ritoriilor din răsăritul Anatoliei, cerea respectarea graniţelor existente
în momentul semnării armistiţiului, proclama dreptul naţiunii turce la
autodeterminare, de a avea un guvern reprezentativ care să se bucuri:?
de încrederea poporului, cerea ca toate hotărîrile guvernului de la
Istanbul care priveau soarta naţiunii să fie supuse aprobării unei Adu
nări Naţionale, sublinia fidelitatea faţă de sultan şi califat a mişcării
naţionale, respingea orice formă de mandat şi protectorat, dar arăfa
că naţiunea turcă era gata să primească de la orice stat „ajutor ştiin
ţific, industrial sau economic, cu condiţia ca acesta să nu nutrească
ţeluri anexioniste". în problema minorităţilor, manifestul conţinea unele
prevederi ce oglindeau limitele gîndirii kemaliste 50. Congresul a hotărît,
de asemenea, unirea organizaţiilor patriotice in „Societatea pentru apă
rarea drepturilor din Anatolia de răsărit" şi a ales Comitetul reprezen
tativ, format din nouă membri şi condus de Mustafa Kemal ; comi
tetul era însărcinat cu transpunerea în viaţă a hotăririlor Congresului.
După Congresul de la Erzurum · mişcarea naţională a cunoscut o
ş! mai mare dezvoltare. Mustafa Kemal, în ciuda opoziţiei guvernului
otoman, a încercărilor numeroase de a-l aresta, a reuşit să stabilească
noi legături, să extindă reţeaua mişcării de eliberare naţională în toate
colţurile ţării 5 1 .
La 4 septembrie 1 9 1 9 şi-a deschis lucrările Congresul de la Sivas
care a marcat un moment important în dezvoltarea mişcării de elibe
rare naţională a poporului turc. La Sivas au sosit delegaţi din toată
'I'urcia, reprezentînd diverse clase şi categorii sociale : erau prezenţi
aici reprezentanţi ai . negustorilor şi cqmercianţilor din Anatolia, dar
şi ai burgheziei compradore din Istanbul, proprietari cu vederi libe
rale, ofiţeri, şeici, funcţionari, intelectuali. Masele populare nu erau
insă reprezentate la Congres ; ele luptau in acest timp împotriva ocu
panţilor greci, la Izmir sau în munţii Taurus, împotriva trupelor fran47

Johannes Glasneck, op. cit., p. 98.
Cu privire la lucrările Congresului de la Erzurum, la Ankara a apărut
ln a �ul 1969 c:i legerea de documente Erzurum Kcngresi ile ilgili Belgeler, publicată
.
.
de Turk Ink1lap
Tarihi Enstitiisii (Institutul de istorie a revoluţiei turce).
1,iJ A. F. Frangulis, op. cit., p. 146 .
50 Textul manifestului în : i bidem, p. 146-148.
51 Mehmet Ali Ekrem, op. cit., p. 90.
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ceze ce începeau ocuparea Ciliciei 52• După discuţii aprinse, în special
cu privire la instituirea unui mandat america� . a�upr� T m:ciei - � erut
.
cu insistenţă de burghezia compradora_ ş1_ spnJimt chiar ş1 de unn co
laboratori apropiaţi ai lui Mustafa Kemal 53
Congresul a votat la
1 1 septembrie un manifest care mergea mai d: parte de� ît ho �ăririle d �
.
_
la Erzurum, prevederile sale aveau un conţmut antnmpenahst
IDdJ
pronunţat şi mai clar exprimat. Astfe�, dacă în . � anifestul de la Er:
_
_
zurum lupta pentru apărarea drepturilor naţmnn
turce trebma
dusa
numai împotriva „armenilor separatişti" şi a grecilor, în manifestul de
la Sivas se arăta clar că lupta se va duce „împotriva oricărei inter
venţii şi a oricărei ocupaţii " . Totodată se preciza că dacă guvernul de
la Istanbul „va permite ciuntirea teritoriului naţional, atunci se va
forma un guvern provizoriu care va lua puterea în mîini în numele
naţiunii " . Pe planul organizării mişcării naţionale, Congresul a hotărit
crearea „Societăţii pentru apărarea drepturilor din Anatolia şi Rumelia" ,
iar Comitetul reprezentativ, căruia i s-au dat împuterniciri de a repre
zenta întreaga ţară, a fost lărgit la 1 3 membri ; Mustafa Kemal a fost
reales preşedinte al Comitetului.
Cu Congresul de la Sivas mişcarea naţională a făcut un impor
tant pas înainte pe linia cristalizării ţelurilor sale, a realizării unităţii
organizatorice şi în special pe linia mobilizării în jurul unui program
a celor mai largi pături ale populaţiei, cu excepţia demnitarilor, a preo
ţilor şi a unei părţi din burghezia compradoră, care s-au grupat în
jurul sultanului, împotriva mişcării de eliberare naţională 5t. .
lnainte şi în timpul Congresului, forţele reacţionare au căutat,
fără succes însă, să împiedice ţinerea acestuia şi să-l aresteze pe Mus
tafa Kemal şi colaboratorii lui. Deşi mişcarea de eliberare naţională
avea dovezi clare cu privire la rolul jucat de sultan în toate aceste
comploturi, atacurile sale au fost dirijate numai împotriva guvernului
condus de Damad Ferid paşa. ln felul acesta Mustafa Kemal căuta să
nu producă o sciziune în rîndul forţelor naţionale, dintre care o parte
importantă era credincioasă sultanului, să păstreze unitatea acestor
forţe pentru lupta împotriva intervenţiei imperialiste. Aşa se explică
de ce Congresul de la Erzurum şi-a exprimat fidelitatea faţă de sultan,
iar Congresul de la Sivas i-a trimis o telegramă de salut, deşi era do
vedit rolul sultanului în complotul lui Ali Galib *. Sub formule politi-

:;2

Johannes Glasneck, op. cit., p. 104-105.
Majoritatea membrilor Congresului au respins însă propunerea instituirii
unui mandat american
Noveişaia istoriia Tu rţii, p. 27. Mustafa Kemal îşi ex
primase deschis opoziţia faţă de ideea mandatului încă înainte de Congresul de
la Sivas, declarînd că el este împotriva „unui protectorat francez sau al oricărei
alte puteri. Pentru mine este numai naţiunea pe care mă sprijin şi de la ea
numai îmi trag eu tăria" (Johannes Glasneck, op. c it . , p. 105). La 4 septembrie
Congresul a votat o rezoluţie care a fost semnată şi de Kemal Mustafa, prin
care solicita „trimiterea unei delegaţii a Congresului american care să viziteze
ţara şi să facă un raport asupra situaţiei reale, pentru a contracara efE-ctele propa
gandei ostile nouă (Turciei - n.n.) dusă în ultimii ani împotriva noastră în
America" . Aici îşi află originea Comisia Congresului S.U.A., cunoscută sub denu
mirea de „comisia King-Crane" care a vizitat Turcia, precum şi misiunea militară
americană din 1922, condusă de generalul Harbord (General Sherill Mustafa Kemal
Librairie Pion, Paris, 1934, p. 62). Comisia King-Crane s-a pronu � ţat pentru ins 
tuirea unui mandat american, dar Departamentul de Stat al S.U.A. s-a opus
(Johannes Glasneck, op. cit., p. 106).
M Ibidem, p. 106-108 ; Mehmet Ali Ekrem, op.
cit., p. 91-92.
• Din ordinul sultanului, Ali Galib, Valis (guvernator) la Elâzig, a încercat
sâ-1 aresteze pe Kemal Mustafa înaintea Congre!:iului de Ia Erzurum. In timpul
s:i
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coase, Congresul de la Sivas cerea însă sultanului pedepsirea acestuia,
demiterea marelui vizir Damad Ferid paşa şi formarea unui guvern
�are să corespundă voinţei poporului. lntrucît aceste cereri n-au fost
satisfăcute, la 12 septembrie o telegramă din Sivas anunţa că naţiunea
a hotărît „ruperea tuturor legăturilor administrative, precum şi tele
grafice şi poştale cu guvernul central, pînă la numirea unui guvern
legal'' 55. Şi întrucît ţara nu putea rămîne fără conducere, Comitetul re
prezentativ a preluat împuternicirile unui guvern. Sarcina s-a dovedit
deosebit de dificilă, mulţi guvernatori, primari şi chiar organizaţii pa
triotice nerecunoscînd autoritatea Comitetului reprezentativ şi refuzînd
-să primească ordine de la acesta. Datorită însă hotărîrii şi energiei lui
Mustafa Kemal, aparatul administrativ a fost repede curăţat de ele
mentele reacţionare ; în unele localităţi masele populare au participat
activ la înlocuirea vechilor autorităţi cu elemente credincioase cauzei
naţionale. Toate acestea au făcut să crească autoritatea Comitetului re
prezentativ, să sporească încrederea poporului în el ; practic, la sfirşitul
lunii septembrie 1919 acesta controla întreg teritoriul ţării neocupat de
puterile învingătoare.
In faţa acestei situaţii şi după o încercare eşuată a guvernului
otoman de a se înţelege cu Comitetul reprezentativ, Damad Ferid paşa
a demisionat. Noul guvern, condus de Ali Paşa, deşi nu corespundea
întru toful cerinţelor Comitetului reprezentativ, :i fost recunoscut de
acesta la 7 octombrie 1 919. Intre cele două părţi a intervenit şi un
acord prin care Comitetul reprezentativ se angaj a să nu se amestec:e
în afacerile guvernului şi să restabilească legăturile cu Istanbulul ; la
rîndul său, g_uvernul se obliga să recunoască hotărîrile Congreselor de
la Erzurum şi Sivas, sub rezerva acceptării lor şi de către Adunarea
Naţională ce urma să se aleagă pe baze democratice. Aceasta repre
zenta desigur un succes important al mişcării naţionale, care reuşea
astfel să determine guvernul otoman să-şi însuşească elementele fun
damentale ale programului său naţional 56 .
Raporturile „paşnice" dintre guvernul otoman şi Comitetul repre
zentativ n-au durat însă mult timp. Foarte curînd între „puterea ofi
cială" - guvernul otoman şi „puterea reală" - Comitetul reprezen
tativ au apărut divergenţe. Una dintre acestea era legată de stabilirea
oraşului de reşedinţă a viitoarei Adunări Naţionale. In timp ce Mustafa
Kemal susţinea stabilirea sediului acesteia în Anatolia, unde se afla
inima mişcării naţionale, pentru a feri astfel acest organ reprezent'.itiv
de presiuni din partea puterilor învingătoare şi a elementelor reacţio
nare feudalo-religioase, guvernul, în schimb, sprijinit şi de o parte dintre
fruntaşii mişcării naţionale, opta pentru oraşul Istanbul, argumentînd
că părăsirea acestuia ar echivala cu o renunţare . a suveranităţii turceşti
asupra Strîmtorilor, ceea ce ar face jocul puterilor Antantei. Dacă în
această problemă punctul de vedere al guvernului a avut în final cîştig
de cauză, în schimb cererea acestuia de a se desfiinţa „Societatea penCo ? gresul ui de la Sivas, Ali Galib, în fruntea unor detaşamente de kurzi răsculaţi,
a mcercat din nou să-l aresteze pe Mustafa Kemal si să interzică iinerea congre
sului. Cîteva escadroane de cavalerie trimise de Mu s tafa Kemal la Malatya, unde
se afla Ali Galib, au zădărnicit aceste planuri. I n graba în care a trebuit să s2
retragă Ali Galib a lăsat o serie de documente ce arătau legăturile lui cu sultanul
şi puterile străine.
55 Johannes Glasneck, op. cit., p. 108.
56 Mehmet Ali Ekrem, op. cit., p. 95-97.
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tru apărarea drepturilor din Anatolia şi Rumelia" şi Comitetul repre
zentativ care, susţineau autorităţile otomane, nu-şi mai aveau rostul
după ce guvernul îşi însuşise pro'gramul mişcării naţionale, a primit un
refuz categoric din partea lui Mustafa Kemal.
Hotărîtor în confruntarea dintre guvern şi mişcarea naţională a
fost faptul că detaşamentele de partizani, cu toate încercările guver
nului de a le trece sub controlul său, au rămas legate de mişcarea
naţională. Cînd, de exemplu, la Aydin a sosit un colonel de j andarmi
cu ordin din partea sultanului să dizolve detaşamentul de partizani şi
să-l aresteze pe Mehmed Demirdgi-efe, comandantul detaşamentului,
trimisul sultanului a fost arestat şi trimis sub escortă la Ankara, unde
la sfîrşitul lunii decembrie 1919 îşi mutase sediul Comitetul repre
zentativ. De la mişcarea de partizani mişcarea naţională a primit per
manente şi hotărîtoare impulsuri în lupta împotriva guvernului otoman
şi a puterilor ocupante 57.
Dindu-şi seama de forţa importantă pe care o reprezentau deta
şamentele de partizani, care formau în această · perioadă baza forţelor
armate naţionale, Comitetul reprezentativ - pe baza hotărîrilor Con
gresului de la Sivas - a început din toamna anului 1 9 1 9 să le acorde
o importanţă mai mare. Unităţile de partizani au primit o conducere
unitară, au fost dotate cu echipament militar şi încadrate cu consilieri
proveniţi din rîndul ofiţerilor patrioţi. Dar eforturile principale ale
Comitetului reprezentativ au fost subordonate creării unei armate re
gulate, în care conducătorii mişcării naţionale vedeau singura forţă
capabilă să asigure victoria. O astfel de poziţie exprima punctul de
vedere al conducerii militare, inclusiv al lui Mustafa Kemal, cit şi o
anumită temere faţă de posibilitatea dezvolt'ării mişcării de partizani mişcare profund populară - într-o direcţie ce ar fi putut constitui o
ameninţare pentru existenţa statului burghez turc. In a doua jumătate
a lunii noiembrie, la Sivas, a avut loc o consfătuire lărgită la care au
participat membrii Comitetului reprezentativ şi comandanţii de armată,
!n cadrul căreia au fost stabilite măsurile ce trebuiau luate pentru în
tărirea forţelor armate. Imediat s-a trecut la lucru : pretutindeni, in
clusiv la Istanbul, au apărut birouri de recrutare ;. în loc de a fi demo
bilizate, cum prevedea armistiţiul, efectivele regimentelor au fost com
pletate : ofiţerii trecuţi în rezervă au fost rechemaţi în serviciul activ ;
prin acţiuni curajoase au fost procurate arme din depozitele păzite de
trupele de ocupaţie (numai în noaptea de 26 spre 27 ianuarie 1920 au
fost luate dintr-un depozit din Peninsula Gallipoli, păzit de francezi,
8 OOO de puşti, 40 de mitraliere şi 20 OOO lădiţe de cartuşe). Pregătirile
militare au cunoscut o intensitate sporită în perioada în care la condu
cerea Ministerului de Război s-a aflat Fevzi paşa, ajutat în această
acţiune de colonelul Ismet !"i8.
La 1 2 ianuarie 1 920 la Istanbul s-a deschis ultimul Parlament oto
man, rezultat în urma alegerilor ce avuseseră loc în toamnă şi care
aduseseră o victorie categorică partizanilor mişcării de eliberare naţio
nală (din 1 75 de deputaţi, 1 1 6 erau „kemalişti") 5D. Sarcina lui era extrem
de dificilă : să conducă destinele unei ţări înfrînte într-un război, cu
o mare parte a teritoriului aflat sub ocupaţie străină, nevoită să ducă
57

58

59

Johannes Glasneck, op. cit„ p. 1 10-1 13.
Mehmet Ali Ekrem, op. cit„ p. 98-105.
Noi•eişaia istoriia Turţii, p. 28.
·
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un război de eliberare, toate acestea în condiţiile existen_ţei unor puter-·
nice contradicţii politice interne, ale unor frămîntări sociale intense„
ale decăderii economice, foametei şi epidemiilor. Parlamentul a votat
la 28 ianuarie „Pactul naţional turc" , document fundamental ce sinte
tiza doleanţele naţiunii turce şi reprezenta totodată un mandat dat
delegaţilor turci pentru negocierile de pace cu Puterile Aliate şi Aso
ciate GO. ln acelaşi timp însă, Parlamentul nu a ripostat împotriva ames
tecului puterilor străine, în special al Marii Britanii, în afacerile interne
ale ţării 6 1 . Atitudinea acestora - şi în special a Angliei - devenise
dealtfel tot mai agresivă, culminînd cu ocuparea, la mijlocul lunii mar
tie, a Istanbulului, arestarea unor conducători ai mişcării naţionale şi
deportarea lor în Malta, impunerea unui guvern anglofil condus de
Damad Ferid paşa, duşman înverşunat al mişcării naţionale 62.
Ocuparea Istanbulului l-a determinat pe Mustafa Kemal să-şi:
schimbe radical tactica : de la presiuni asupra guvernului otoman el a
trecut acum la măsuri radicale, revoluţionare. Comitetul revoluţionar
a preluat administraţia ţării, a anunţat ţinerea unor noi alegeri pentru
Marea Adunare Naţională, detaşamentele de partizani au trecut la
acţiuni energice împotriva ocupanţilor, în special a trupelor engleze�
ofiţerii aliaţi care supravegheau aplicarea armistiţiului au fost arestaţi,
orice legături cu Istanbulul au fost întrerupte ; totodată Mustafa KemaJ
a protestat pe lingă guvernele Puterilor Aliate şi Asociate, ale statelor
neutre, precum şi ale ţărilor islamice împotriva „loviturii date suvera
nităţii naţionale turceşti, contrară tuturor principiilor civilizaţiei seco
lului al XX-lea" 63.
L'a 23 aprilie 1 920 s-a deschis la Ankara Marea Adunare Naţio
nală care reprezenta - după caracterizarea făcută chiar de Mustafa
Kemal - „autoritatea legală, căreia i se vor supune toate autorităţile
militare şi civile, ca şi întreaga naţiune" 64. Dintre cei 338 deputaţi,
223 erau nou aleşi, iar 105 proveneau din vechiul Parlament de la
Istanbul. Printre deputaţi se aflau 1 00 de funcţionari, 50 de ofiţeri,
50 de preoţi, un meşteşugar etc.
Sarcinile fundamentale ale Marii Adunări Naţionale fuseseră clar
exprimate de Kemal. Mustafa înaintea deschiderii oficiale a lucrărilor
acesteia. Astf!'!l, într-o proclamaţie din 2 1 aprilie adresată comandanţilor
60 Textul
„Pactului naţional" ln A. F. Frangulis, op. cit., p. 1 54-155, şi
Kurt Ziemke, op. cit., p. 133-134. Principalele prevederi ale „Pactului" se refe
reau la independenţa şi indivizibilitatea teritoriului Imperiului otoman, în grani
ţele avute în perioada încheierii armistiţiului (art. 1) ; viitorul fostelor teritorii
arabe ce făceau parte din imperiu să fie hotărît de popoarele arabe, prin mani
festarea liberă a voinţei lor (art. 2) ; problema deschiderii Strimtorilor Mării
Negre să fie reglementată de regulile generale şi ţinîndu-se cont de necesitatea
asigurării securităţii Istanbulului (art. 5) ; recuncaşterea drepturilor minorităţilor
naţionale din Turcia, conform tratatelor ce vor fi încheiate în acest sens şi regi
mului ce-l va avea populaţia mahomedană din ţările vecine Turciei (art. 6) ;
independenţa poporului turc, recunoaşterea dreptului său de a se dezYolta lil.ier ;
reglementarea care urma să se dea problemei datoriei publice otomane nu trebuia
să lezeze suveranitatea Turciei (art. 7).
61 Comisarii aliaţi de la Istanbul au oerut înlo'.!uirea ministrului de război
şi a şefului M. St. M. turc, . act caracterizat de Mustafa Kemal ca reprezentînd
„un atentat formal la independenţa imperiului" . Guvernul a dat curs cererii repre
zentanţilor Aliaţilor, ceea ce a atras asupra sa criticile vehemente ale Comitetului
reprezentativ.
62 D.
von Mikusch, op. cit., p. 205-207.
63 Mehmet Ali Ekrem, op. cit., p. 106-107.
ev. General Sherill, op. cit., p. 81-82.
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:militari şi şefilor administrativi ai provinciilor, el arăta că pl'intre „sar
'(!inile de ordin vital şi de importanţă capitală" pe care �dunare'.1 er�
chemată să le rezolve se afla, în primul rînd, „asigurarea mdepenctenţe1
patriei" w.
Chiar în prima zi deputaţii au votat o moţiune prin care Marea
·
Adun �re Naţională era proclamată ca fiind singurul reprezentant al
·voinţei naţionale, concentrînd în mîinile 5ale atit P':1 terea legisla tiY.ă,
�
cît şi cea executivă. Mustafa Kemal a fost ales preşedmte al Adunarn
;
cîteva zile mai tîrziu, el a fost ales şi preşedinte al Comisiei guverna
mentale, întrunind astfel în mîinile sale puteri foarte largi. Toate acestea
i-au permis să ia măsuri hotărîte în interesul mişcării de eliberare
naţională care se afla în primăvara şi vara anului 1 920 într-o situaţie
critică. In interior, ea avea de făcut faţă unor numeroase răscoale orga
nizate de forţele feudalo-clericale din jurul sultanului, cu sprijinul
financiar al Angliei. Concomitent, ea trebuia să facă faţă unor puter 
nice atacuri · din afară. Puterile învingătoare, care pregăteau Turciei un
iratat de pace înrobitor, considerau că a sosit momentul potrivit pentru
sugrumarea mişcării naţionale care se opunea planurilor ]or imperialiste.
Deoarece ele nu aveau forţe militar� disponibile pentru aceasta francezii au fost nevoiţi, la 30 mai, să încheie un armistiţiu cu forţele
naţionale turce din Cilicia, iar italienii se pregăteau să se retragă, la
rîndul lor, din Asia Mică - au însărcinat guvernul de la Atena cu
aducerea la îndeplinire a planului proiectat.
Conducerea mişcării naţionale, în frunte cu Mustafa Kemal, s-a
situat la înălţimea sarcinii pe care o avea : prin măsuri energice răs
coalele au fost înăbuşite iar ofensiva greacă a putut fi oprită, îngropînd
speranţele Puterilor Aliate cu privire la o victorie facilă, chiar dacă
trupele greceşti au ocupat o zonă întinsă din Asia şi Tracia orientală,
cu oraşul Edirne . In situaţia în care se afla mişcarea naţională în acel
moment, problema fundamentală era de a rezista. „Trebuie să rezistăm declara Mustafa Kemal în faţa Adunării Naţionale - pînă cînd for
ţele noastre vor fi superioare celor ale adversarilor" 66•
Defetismul care cuprinsese o part e a conducerii mişcaru naţio
nale în urma înfrîngerilor din lunile iunie-iulie s-a transformat in in
dignare, după 10 august 1 920, cînd reprezentanţii guvernului otoman
au semnat tratatul de pace de la Sevres. Prin acest . tratat, Turciei îi
erau impuse condiţii extrem de grele. Tracia orientală �ra ocupată de
Grecia, Turcia păstrînd în Europa numai un teritoriu foarte îngust, în
jurul oraşului Istanbul. „Turcia ca putere europeană - arată istoricul
englez William Miller - înceta practic de a mai exista, avînd un teri
toriu mai mic chiar decît al Imperiului bizantin în ultimele sale zile" 67.
Istanbulul rămînea capitala statului, sediul sultanatului şi al califatului,
dar aliaţii puteau modifica statutul lui în cazul nerespectării de către
guvernul otoman a obligaţiilor ce-i reveneau. Strimtorile Mării N2gre
erau demilitarizate şi deschise navelor comerciale şi militare ale tuturor
statelor, atît în timp de pace, cit şi in timp de război ; se înîiinţa 0
Comisie internaţională însărcinată să supravegheze navigaţia prin Strîm
tori, în care Turcia avea un rol secundar. Oraşul Izmir şi o largă zonă
6.l

I bidem, p. 79. Este reprodus integral documentul din 21 aprilie.
Mehmet Ali Ekrem, op. cit., p. 1 16.
W� lliam Miller, The Ottoman Empire and its Succes.�ors (1801-1922). Cam
bridge, Umversity Press, 1 936, p, 541.
(]6
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din jurul lui, partea cea mai bogată a Asiei Mici, prime3 un regim care
echivala cu o anexare la Grecia. Provinciile din nord-est (Erzurum�
Van, Trabzon şi Bitlis) reveneau Armeniei, stat aflat sub influenţa An
tantei. în ceea ce priveşte regiunile locuite de kurzi, acestea alcătuiau
un stat autonom, urmînd ca Liga Naţiunilor să hotărască dacă el va fi
complet separat de Turcia. Restul teritoriului forma un stat turc „su
veran" , dar avînd practic un regim de semicolonie : forţele armate erau
reduse la garda personală a sultanului (700 soldaţi) şi trupele de j an
darmi (35 OOO) ; capitulaţiile erau repuse în vigoare, iar o comisie anglo
franco-italiană prelua controlul asupra finanţelor statului ; pt<terile An
tantei' căpătau dreptul de a interveni în problemele legate de regimul
minorităţilor etc. Un acord tripartit anglo-franco-italian completa sub
jugarea Turciei din punct de vedere economic, stabilind zone de in
fluenţă în care cele trei puteri aveau prioritate în acordarea concesiu
nilor, puteau să reorganizeze administraţia şi poliţia şi chiar să le
ocupe militar etc. 68.
Indignarea care a cuprins poporul turc cînd a luat cunoştinţă de
clauzele tratatului de pace s-a transformat în hotărîrea de a lupta pentru
recîştigarea independenţei şi suveranităţii naţionale, pentru alungarea
trupelor de ocupaţie. Marea Adunare Naţională a declarat că nu recu
noaşte tratatul încheiat de guvernul otoman cu puterile învingătoare,
care contravenea în mod flagrant prevederilor conţinute de „Pactul na
ţional turc", iar membrii sfatului sultanului au fost declaraţi trădători.
S-a trecut cu energie sporită la întărirea şi reorganizarea forţelor ar
mate : din depozitele militare ale Antantei muncitorii de la Arsenal,
primejduindu-şi viaţa, au scos arme şi muniţii care au fost predate
forţelor naţionale ; în atelierele căilor ferate au început să se producă
piese pentru arme ; ministrul de război, Fevzi paşa, a preluat şi con
ducerea Marelui Stat Major ; frontul de vest a fost împărţit în două
şi în sfîrşit la 8 noiembrie guvernul a hotărît integrarea unităţilor de
partizani în armata regulată. In urma tuturor acestor măsuri şi a recru
tărilor care au avut loc, a crescut capacitatea de luptă a forţelor naţio
nale, care la sfîrşitul anului 1920 numărau 90 OOO soldaţi şi ofiţeri 69.
Primele succese nu au întîrziat să apară. Pe frontul de nord-est,
in lupta împotriva forţelor naţionaliste armene, forţele naţionale vic
torioase au reuşit să producă o primă breşă în tratatul de la Sevres,
obligînd guvernul armean să încheie, la 2 decembrie 1920, pacea de la
Giimru, prin care rehunţa la teritoriile ce-i fuseseră atribuite de An
tantă 70. A urmat, în ianuarie 1921, respingerea de către trupele tur
ceşti, aflate sub comanda lui Ismet paşa, a atacului grecesc de la Bursa
spre Eskişehir, cu intenţia de a ocupa calea ferată de la nord spre sud 71.
Aceste succese - primele după o lungă suită de înfrîngeri şi umilinţe au avut asupra poporului turc şi asupra reprezentanţilor săi un efect
psihologic enorm, care s-ar putea compara, poate, cu cel pe care „mi
racolul de la Marna" l-a avut asupra poporului francez 12.
68 Textul
tratatului în : Documenti diplomatici dalla pace c;1'ientale, 1922,
p . 37-157.
69 Johannes Glasneck, op. cit„ p. 140-146.
70 Mehmet Ali Ekrem, op. cit„ p. 1 16-117. I n aceeaşi zi guvernul armean a
fost răsturnat şi la Erevan a fost i nstaurată puterea sovietică.
71 Johannes Glasneck , op. cit„ p. 148-149.

72 Norbert de Bischoff,

La Turquie dans le monde, Payot, Paris, 1936, p. 152.
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Victoriile militare au creat răgazul necesar pentru urgentarea lu
crărilor de redactare a noii Constituţii la care lucra o comisie de experţi
încă din primăvara anului 1 920. La 20 aprilie 1921 Marea Adunare Na
ţională a aprobat textul Constituţiei, care prevedea că întreaga putere
legislativă şi executivă aparţine Marii Adunări N aţion�le „adevăratu�
reprezentant al naţiunii" şi consacra dreptul po�orulm turc de a-ş1
hotărî „el singur efectiv şi necondiţionat destinul" 13•
Pe planul politicii externe guvernul de la Ankara, după ce la
1 martie 1 921 a semnat un tratat cu Afganistanul 7\ a obţinut un succes
internaţional deosebit prin încheierea unui „tratat de prietenie şi fra
ternitate" cu guvernul sovietic, prin care îşi asigura sprijinul statului
sovietic în lupta de eliberare naţională. Incă la 13 septembrie 1 9 1 9, gu
vernul sovietic se adresase poporului turc, asigurîndu-1 de solidaritatea
şi sprijinul său în lupta împotriva puterilor imperialiste. Drept răspuns,
la Moscova a sosit in primăvara anului 1 920 o delegaţie oficială turcă,
care a propus încheierea unui tratat de prietenie şi asistenţă. A urmat
un schimb de mesaje între Mustafa Kemal şi V. I. Lenin. „Turcia - se
arăta în scrisoarea lui Mustafa Kemal din 26 aprilie 1 920 - se obligă
să lupte împreună cu Rusia Sovietică împotriva guvernelor imperialiste
şi speră în sprijinul acesteia în lupta împotriva intervenţiei duşmanilor
imperialişti" . ln urma răspunsului favorabil dat de V. I. Lenin 75, la
Moscova au început tratative între cele două părţi, care au dus la para
farea, la 24 august 1 920, a textului tratatului 76. Datorită însă evenimen
telor din Transcaucazia, semnarea nu a putut avea loc decît la 16 martie
1 921 . Tratatul stabilea graniţa sovieto-turcă în Transcaucazia (Turcia
primea vilaetele Kars, Ardahan şi Artvin, ce aparţinuseră pînă în 1 9 1 8
Rusiei, dar îşi retrăgea trupele d e la Batum, p e care îl cucerise î n toamna
anului 1 920 şi recunoştea suveranitatea Gruziei asupra lui) ; Rusia Sovie
tică renunţa la toate datoriile pe care Turcia le contractase faţă de Rusia
ţaristă, renunţa la capitulaţii şi declara nule vechile tratate internaţionale
impuse de ţarism Imperiului otoman ; cele două state se obligau să nu
recunoască nici un acord internaţional impus celeilalte părţi, să nu accepte
pe teritoriul lor funcţionarea unor organizaţii care ar desfăşura activităţi
ostile celeilalte părţi ; articolul IV recunoştea dreptul popoarelor din Rusia
şi Orient de a dispune de propria lor soartă ; stabilea o poziţie comună a
celor două ţări în problema reglementării regimului Strîmtorilor, care urma
să fie hotărît între statele riverane, fără a leza suveranitatea Turciei etc. 77.
Evoluţia situaţiei internaţionale şi a raporturilor din cadrul Pu
terilor Aliate a cunoscut, de asemenea, un curs favorabil mişcării naţio
nale. Infrîngerea lui Denikin de către Armata Sovietică a determinat
guvernele de la Londra şi Paris ·- şi în special de la Paris - să
reevalueze politica lor de intervenţie, inclusiv în Turcia. Parisul avea
motive în plus să-şi revizuiască politica sa faţă de „problema turcească" .
Tratatul de la Sevres, văzut prin prisma. concurenţei anglo-franceze în
Orient, nemulţumise unele cercuri politice şi economice franceze care
şi-au dat seama că o victorie grecească împotriva Turciei ar fi ins �mnat
;:i

Mehmet Ali Ekrem, op. cit., p. 119.
Bilâl N. Şişmir, art. cit., p. 5. Tratatul esle reprodus în Dustur. seria III,
'\'Ol. 2, p. 299.
;� Dokumenti vneşnei politiki S.S.S.R., vol. II, Moskva,
1958, p. 555.
:6 Noveişaia istoriia Turţii, p. ' 4 1 .
17 Textul acordului în : Documenti vneşnei politiki S.S.S.R.,
voi. III, Moskva,
1959, p. 597.
7"
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creştere şi mai mare a influenţei engleze în această zonă. Evenime n-
tele din Grecia - căderea guvernului Veniz.elos şi întoarcerea regelui
Constantin , neagreat de Puterile Aliate şi Asociate datorită trecutului
său filo-german - au determinat o îndepărtare a Franţei de Grecia şi
0 orientare categorică a politicii franceze în direcţia revizuirii tratatului
de la Sevres 78 ; opinia publică şi presa sprijineau această reorientare·
î!l.
şi cereau guvernului să facă din Turcia un prieten al Franţei
In situaţia concretă existentă în Asia Mică la începutul anului
1921, cînd puterile imperialiste învingătoare nu puteau impune prin
arme mişcării naţionale respectarea clauzelor tratatului de la Sevres,.
revizuirea acestuia - propusă de Franţa, sprijinită de Italia şi la care
a consimţit şi Marea Britanie - apărea guvernelor celor trei ţări ca
o cale posibilă pentru instaurarea păcii în regiune. Acesta a fost scopul
Conferinţei Consiliului Suprem Aliat care şi-a început lucrările la 2 1
februarie 1 9 2 1 î n Palatul Saint-James din Londra. L a Conferinţă a fost
invitată să participe, pe lîngă delegaţia guvernului de la Istanbul, şi O·
delegaţie a guvernului de la Ankara, ceea ce echivala practic cu o recu
noaştere de facto a acestuia. Pînă la urmă, chiar reprezentanţii guver
nului otoman au cedat delegaţiei guvernului naţional dreptul de a re
prezenta şi apăra interesele Turciei în cadrul Conferinţei . Revizuirea
la care se gîndeau aliaţii (reducerea zonei demilitarizate la Strîmtori„
doi reprezentanţi turci în Comisia Strîmtorilor în loc de unul, creşterea
numărului de soldaţi de la 35 OOO la 75 OOO, restrîngerea ocupaţiei gre
ceşti în Asia Mică numai la oraşul Izmir, cedări în problema armenească
şi kurdă, primirea Turciei în Liga Naţiunilor etc.) nu au mulţumit insă
nici delegaţia turcă (care cerea recunoaşterea drepturilor turceşti asupra
Traciei orientale şi Izmirului şi înlăturarea din tratat a oricăror stipulaţii.
care ar afecta „existenţa unei Turcii libere şi independente"), nici pe cea
greacă, sprijinită pe ascuns de Lloyd George, care a declarat că Grecia are
forţa de a impune respectarea prevederilor Tratatului de la Sevres de
către Turcia so.
Delegaţia greacă a vrut să-şi susţină vorbele cu fapte. În acest sens„
la 23 martie 1921 trupele greceşti au declanşat un puternic atac împotriva
trupelor turceşti în direcţia nodului de cale ferată Eskişehir, ce făcea
! egătura între Ankara şi calea ferată transanatoliană. După o săptămînă
de lupte grele ofensiva a fost însă oprită şi numai unele greşeli ale
comandantului frontului turc de sud (Refet paşa) a salvat o parte a
trupelor greceşti de încercuire 81. Intrucît campania nu şi-a atins sco pul„
Marele Stat Major grec a început imediat să pregătească o nouă ofen
sivă : au fost mobilizaţi toţi bărbaţii între 1 8-4 5 ani, inclusiv printre
grecii din Tracia şi Anatolia. In iulie pregătirile militare erau gata :
97 OOO soldaţi, cu 345 tunuri şi 5 600 mitraliere, 2 1 de avioane, plus
mijloace de transport mecanizate puse la dispoziţie de Anglia. Forţele
turceşti ce li se opuneau erau cu mult inferioare numeric şi ca echi
pament : 55 OOO soldaţi, cu 1 42 tunuri şi 440 mitraliere. La 9 iulie tru
pele greceşti au pornit ofensiva, avînd drept obiectiv strategic Ankara.
Sub presiunea duşmanului, forţele naţionale au fost nevoite să se
retragă, urmate de coloane nesfîrşite de refugiaţi din rîndul populaţiei
0

78
in

-

Kurt Ziemke, op. cit., p. 142-143.
I n acest sens se exprima, de exemplu, „Le Temps" d i n 13 dec. 1920 .
• �0 Pentru amănunte asupra Conferinţei de la Londra, vezi : A. F. Frangulis,
op. cit., vol. II, p. 182-228.
81 J
ohannes Glasneck, op. cit., p. 1 70-17 1 .
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-civile . La sfîrşitul lunii iulie frontul ajunsese în apropiere de Ankara.
ln aceste condiţii, Marea Adunare Naţională a votat la 5 august
1 921 o lege prin care acorda lui Mustafa Kemal putui excepţionale .
Imediat acesta a luat o serie de măsuri care aveau un ţel unic : mobi
lizarea tuturor forţelor naţiunii pentru alungarea duşmanului şi elibe
rarea teritoriului naţional. In zilele de 7 şi 8 august au fost publicate
, care obligau fiecare gospodărie să
zece " decrete asupra rechizitiilor"
.
·contribuie cu îmbrăcăminte şi alimente pentru intreţinerea armatei, se
rechiziţionau maşinile şi animalele de tracţiune, o zi pe lună populaţia
trebuia să participe cu atelajele pe care le avea la efectuarea de lucrări
militare, erau create „tribunale ale independenţei" care supravegheau
mersul rechiziţiilor etc. Pentru întărirea armatei au fost mobilizaţi toţi
bărbaţii între 1 8-55 de ani, iar trupele disponibile de pe fronturile de
est şi de sud au fost aduse în vest. Multe dintre măsurile luate au con
stituit, desigur, sarcini deosebit de grele pentru gospodăriile ţărăneşti
şi ale micilor meseriaşi, dar situaţia excepţională în care se găsea ţara
justifica aceste măsuri. Poporul, dealtfel, a înţeles necesitatea acestor
măsuri, fiecare cetăţean căutînd să fie folositor mişcării de eliberare 82•
La 23 august, pe rîul Sakarya, a avut loc confruntarea decisivă
între trupele invadatoare şi forţele naţionale. Despre bătălia care a avut
loc Kemal însuşi povestea următoarele : „Armata · inamică a luat con
tact în mod serios cu trupele noastre la 23 august. Incleştarea de la
Sakarya era faza cea mai critică şi în acelaşi timp mai singeroasă a
luptei pentru independenţă. Grupurile armatelor inamice, superioare
ca număr, au rupt în mai multe puncte linia noastră de apărare. Bătălia
se desfăşura pe un front de o sută de kilometri. Aripa noastră stingă sP
retrăsese la 50 de kilometri sud de Ankara. Frontul armatei turce, la
început orientat spre vest, se întorsese de astă dată spre sud. Spatele
irontului nostru, care era în direcţia Ankarei, a fost orientat către nord.
Poziţia frontului se schimbase complet. Linia noastră era mereu stră
punsă de inamic, dar unităţile noastre se refăceau imediat şi porneau
1a atac din nou. Fiecare unitate lupta aproape independent, neţinînd
seama de ceea ce se întîmpla în dreapta şi în stînga sa. Fiecare palmă
de pămînt era disputată cu îndirjire. La 13 septembrie regiunile din
răsăritul fluviului Sakarya erau complet eliberate de sub ocupaţia ina
micului. Astfel, bătălia de la Sakarya, care dura de 22 de zile şi nopţi,
a înscris în istoria noului stat turc o pagină de glorie rar în lîlnită în
istoria mondială'' 83.
Victoria de la Sakarya a fost salutată cu entuziasm de conducă
torii mişcărilor anticolonialiste ale popoarelor din Asia şi Africa, printre
care GandhL conducătorul Congresului Naţional Indian, Sa'd Zaghul,
întemeietorul partidului Wafd din Egipt, Abdel Kdm, conducătorul tri
burilor marocane, împotriva colonialiştilor francezi, spanioli şi englezi tir..
Prin victoria de la Sakarya a dispărut cu desăvîrşire şi iluzia de
unitat e pe care Puterile Aliate şi Asociate o afişau faţă de „problema
turcă··. . După ce la 1 iunie 1921 italienii au evacuat zona şi oraşul
n

�:J

I bidem, p. 175-176.

Mehmet Ali Ekrem, op. cit., p. 130. Pentru victoria repurtată asupra greci
lor la Sakarya, Marea Adunare Naţională i -a decernat lui Mustafa Kemal titlul de
„Gazi" (în limba turcă „victoriosul").
s ; Johannes Glasneck, op. cit., p. 181.
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Antalia 85, la 9 iunie a sosit la Ankara pentru tratative deputatul francez
Franklin-Bouillon 86. Discuţiile s-au dovedit lungi şi anevoioase, partea
franceză nevrînd să cedeze în problema anulării capitulaţiilor. După
bătălia de la Sakarya francezii au acceptat însă punctul de vedere al
guvernului turc, astfel că tratatul a putut fi semnat la 20 octombrie.
El prevedea, printre altele, încetarea stării de război între cele două
ţări, retragerea trupelor franc.eze d.in Cilicia, .fi.xarea �r.a�iţei t:i rc ? 
siriene, acordarea unor drepturi speciale populaţ1e1 de ongma turca dm
regiunea Hatay, care rămînea la Siria, unele avantaje economice gene
rale pentru Franţa, fără însă ca guvernul turc să se oblige la ceva con�
cret etc. 87•
După victoria de la Sakarya iniţiativa strategică a trecut definitiv
in mîinile forţelor naţionale. Dar continuarea ofensivei în acel moment aşa cum cerea o parte a deputaţilor Marii Adunări Naţionale, care se
constituiseră într-un grup parlamentar de opoziţie, aşa-numita „a doua
grupă" - pînă la alungarea duşmanului de pe teritoriul naţional era
imposibilă. Ţara se afla de aproape 1 1 ani, cu mici întreruperi, în
război. Ce să facă legile de rechiziţie dacă în ţară nu mai era nimic de
rechiziţionat ? Ţara era pur şi simplu secătuită. Numai în vestul Ana
toliei erau distruse 27 de oraşe şi 1 400 de sate, în timp ce zone bogate
din Asia Mică şi Tracia orientală erau sub ocupaţia străină . In agri
cultură lipseau forţa de muncă şi utilajele, terenurile cultivate abia
atingeau 50% din suprafaţa arabilă. Obiectivele industriale existente minele de cărbune şi fier, atelierele căilor ferate, fabricile de textile
etc. - puţine cite erau, lucrau pentru armată. Principala sursă de veni
turi a statului o constituiau impozitele suportate în special de ţărănime,
care plătea sume de 15 ori mai mari decît negustorii, comercianţii şi
industriaşii la un loc 88.
In această situaţie guvernul de la Ankara, paralel cu măsurile
luate pentru reorganizarea şi întărirea armatei, a sondat terenul în
capitalele occidentale asupra posibilităţilor existente pentru încheierea
păcii. Spre deosebire însă de o parte a Marii Adunări Naţionale, care
voia o pace cu orice preţ, Mustafa Kemal se situa ferm pe poziţia res
pectării întocmai a prevederilor înscrise în „Pactul naţional turc" .
La 2 6 martie 1922 miniştrii de externe ai Franţei, Angliei ş i Ita
liei, întruniţi la Paris, au propus guvernului grec şi turc încetarea osti
lităţilor şi începerea negocierilor de pace pe următoarele baze : retra
gerea trupelor greceşti din Asia Mică, lărgirea teritoriului european ce
revenea Turciei pentru a asigura o mai bună securitate lstanbulului (pe
care Puterile Aliate se angajau să-l evacueze după încheierea păcii,
85 La
12 martie 1921 fusese încheiat la Lon d ra un tratat turco-italian, pe
care Marea Adunare Naţională turcă nu l-a aprobat.
86 Colonel
Lamouche, op. cit., p. 378. La 11 martie 1921 Aristide Briand.
ministrul de externe francez, şi Bekir Sami Bey, ministrul de externe turc în
guvernul condus de Mustafa Kemal, semnaseră la Lo�dra un tratat, care, însă nu
a fost ratificat de Marea Adunare Naţională de Ia Ankara. De aceea a fost necesară
continuarea tratativelor între cele două părţi, pe noi baze.
în tre Franklin
87 Textul acordului în A. F. Frangulis, op. cit„ p. 294-296.
Bouillon şi ministrul turc de externe a avut loc cu acest prilej !;oi un schimb
de scrisori privind diverse aspecte ale relaţiilor dintre <:ele două ţări. încheierea
acordului a fost considerată şi de adversarii guvernului turc ca o mare victori�
d iplomatică a mişcării naţionale, ce echivala cu o recunoastere de facto de
către o mare putere - Franţa - a guvernului de la Ankara. \'czi Omer Kiazim.
Angora et Berlin, Paris, L'Edition Universelle, 1922, p. 1 7-25.
88 Johannes Glasneck, op . cit„ p. 184-185.
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restul Traciei orientale şi Dardanelele rămînînd Greciei), recunoaşterea
graniţelor asiatice ale Turciei, demilitarizarea şi libertatea de navigaţie
prin Strîmtori ; reprezentantul Turciei era recunoscut ca p7 eşe_di nte �l
.
Comisiei internaţionale însărcinată cu supravegherea nav1gaţ1e1 prm
Dardanele şi Bosfor, Turcia putea avea o armată de 85 OOO de oameni
(din care 45 OOO jandarmerie şi 40 OOO armată regulată), modificarea
clauzelor financiare ale Tratatului de la Sevres în favoarea Turciei, revi
zuirea regimului capitulaţiilor etc. 89. Guvernul de la Ankara, la propu
nerea lui Mustafa Kemal, s-a arătat dispus să dea curs propunerilor
formulate de cele trei puteri, dar a cerut ca evacuarea Asiei Mici să:
înceapă odată cu încetarea ostilităţilor şi să se încheie într-un interval
de patru luni 90, ceea ce guvernul de la Atena nu a acceptat.
După eşecul Conferinţei de la Paris situaţia în Orientul Apropiat
tindea să se agraveze. Cercurile conducătoare greceşti făceau planuri cu
privire la crearea unui stat autonom în Asia Mică, cu numele de Ionia ! H �
şi sperau ca puterile Antantei să le permită şi ocuparea Istanbulului.
In acest scop au fost concentrate trupe greceşti în Tracia occidentală�
iar la 27 iulie 1 922 guvernul grec a înaintat guvernelor Angliei, Franţei
şi Italiei o cerere în acest sens !12, pe care însă aliaţii au respins-o 93.
O lună mai tîrziu ostilităţile au fost reluate. Spre deosebire însă
de perioada anterioară, raportul de forţe greco-turc era total schimbat.
Dacă pe planui dotării celor două armate nu se produseseră salturi
spectaculoase (armata turcă îşi îmbunătăţise dotarea cu armament, dar
trupele greceşti păstrau încă din acest punct de vedere superioritatea ;
armata turcă în schimb avea superioritatea în cavalerie) 94, pe planul
pregătirii morale situaţia era net în favoarea armatei turce. Şi acest
factor s-a dovedit în final hotărîtor. Armata greacă (şi tot poporul
grec, dealtfel) era sătulă de răboi. Mulţi soldaţi se opuneau plecărilor
pe front sau dezertau, organizau manifestaţii antirăzboinice ; corpul
ofiţeresc era divizat pe motive politice, se ţeseau intrigi între adepţii
regelui Constantin şi ai premierului Venizelos etc. Dimpotrivă, moralul
armatei turce era excelent, soldaţii fiind conştienţi că luptă pentru eli
berarea pămîntului turc. De asemenea, în cadrul mişcării naţionale, de
la ţărani şi muncitori şi pînă la conducătorii naţional-burghezi, în frunte
cu Kemal Mustafa, toti erau unanimi în convingerea că duşmanul tre
buia alungat pentru a se restabili independenţa şi suveranitatea Turciei 95_
In zorii zilei de 26 august 1 922, după ce artileria a bombardat
poziţiile greceşti, armata turcă formată din 1 2 divizii de infanterie şi
5 divizii de cavalerie a pornit la atac . Surpriza a fost totală : după două
zile de lupte frontul grecesc a fost spart şi divizat, 1 2 00 soldaţi greci
89

Textul notei în : A. F. Frangulis, op. cit., p. 360-363.
Ibidem, p. 373-375, textul notei lui Iusuf Kemal din 5 apr. 1922 i;f.
p. 375-378, textul notei ministrului de externe turc din 22 apr. 1922.
nt
Johannes G lasneck, op. cit., p. 190. Textul proclamaţiei înaltului comisaigrec, în A. F. Frangulis, op. cit„ p. 388.
"2 Textul notei în : A. F. Frangulis, op. cit„ p. 390-391.
m Ibidem, p . 1 393-394.
00

w. După
datele furnizate de generalul Sherill, situatia
era următoarea :
.
grecii � ispune � u . de 130 OOO infanterişti, 1 300 cavalerie şi 348 tunuri ; turcii aveau
98 670 mfantenşb , 5 286 cavalerie şi 323 tunuri - General Sherill, op. cit„ p. 105.
n 5 Johannes Glasneck, op. cit., p. 191-192.
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·

au fost făcuţi prizonieri. La 1 septembrie Mustata Kemal a dat un ordin
de zi ce sintetiza astfel scopul acţiunii militare : „Soldaţi, ţelul nostru
C'Ste Marea Mediterană. Înainte ! " . O încercare de a opri înaintarea tru
pelor turceşti s-a încheiat, pentru greci, cu o catastrofă : 14 OOO de
soldaţi au fost făcuţi prizonieri. Drumul armaţei turceşti era liber : la
6 septembrie a fost eliberat oraşul Bursa, la 9 septembrie Izmir, la
1 8 septembrie nici un soldat grec nu se mai afla în Asia Mică.
Trupele turceşti şi-au continuat înaintarea spre Strîmtori, cu in
tenţia de a elibera Istanbulul şi Tr::icia orientală, unde populaţia cerea
prin manifestaţii retragerea ocupanţilor. Puterile aliate au refuzat însă
să permită trecerea armatei turceşti prin zona neutră, aflată de o parte
şi alta a Strîmtorilor şi contr0lată de trupele lor. La 15 septembrie Ca
binetul englez a hotărît ca în cazul unui atac asupra zonei neutre tru
pele engleze (aproximativ 12 OOO soldaţi) să riposteze ; concomitent, s-a
cerut altor ţări aliate să sprijine militar Anglia 95. „Chemarea la
război" - cum a numit presa mondială apelul guvernului britanic n-a găsit însă ecou favorabil, ba chiar dimpotriv ă : Franţa şi-a retras
trupele din zona neutră, la fel şi Italia ; Iugoslavia şi România s-au ra
liat poziţiei franceze. La fel au procedat majoritatea statelor solicitate.
În această situaţie, guvernul britanic a trebuit să renunţe la tonul
agresiv şi, după o consultare cu Parisul şi Roma, a acceptat retragerea
trupelor greceşti din Tracia orientală şi a recunoscut dreptul Turciei
asupra acestui teritoriu, pînă la rîul Mariţa, cu condiţia ca trupele tur
ceşti să nu poată traversa Marea Marmara înainte de încheierea păcii.
Oferta de pace, pe această bază, înaintată la 23 septembrie de
Puterile Aliate şi Asociate guvernului turc, a fost acceptată de acesta
la 29 septembrie 97. Citeva zile mai tîrziu, la Mudania, o mică locali
tate pe ţărmul asiatic al Mării Marmara, au început tratativele între
reprezentanţii militari ai Angliei (generalul Harington), Franţei (gene
ralul Charpy şi Franklin-Bouillon) şi Italiei (generalul Mobelli), pe de
o parte şi generalul Ismet Inonil, reprezentantul guvernului turc, pe de
altă parte. După opt zile de negocieri, la 1 1 octombrie 1922 a fost sem
nată convenţia de armistiţiu, care prevedea recunoaşterea dreptului
Turciei asupra Traciei orientale pînă la rîul Mariţa (acest teritoriu tre
buia evacuat de trupele greceşti în cel mult 1 5 zile de la data intrării
în vigoare a Convenţiei) ; înlocuirea administraţiei greceşti cu adminis
traţie turcă în maximum 30 de zile de la retragerea trupelor greceşti ;
guvernul turc nu putea aduce trupe în Tracia pînă la încheierea păcii,
ci numai forţe de poliţie (B OOO de oameni) ; aliaţii îşi menţineau tru
pele de ocupaţie în Peninsula Gallipoli şi în j urul Istanbulului pînă la
încheierea păcii etc. 98.
Convenţia de armistiţiu, recunoscînd dreptul Turciei asupra gra
niţelor înscrise în „Pactul naţional " , constituia un succes remarcabil al
mişcării de eliberare naţională. Dar pentru realizarea prevederilor inte
grale ale programului mişcării naţionale poporul turc mai avea de
!J(j
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vezi :

Nicolae

Titulescu,
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mente diplomatice, Edit. politică, Bucureşti, 1967, doc. nr. 14, p. 82-93, telegrama

lui N. Titulescu către l. G. Duca din 27 sept. 1922.
97 Textul notei în : A. F. Frangulis, op. cit„ p. •145-4.·16.
9� Textul Convenţiei de armisti ţi u în : A. F. Frangulis, op. cit„ p. 456-459.
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purtat lupte grele, mai avea de învins numeroase obstacole. Pentru
aceasta era necesar, pe de o parte, să înfringă reacţiunea feudală cle
ricală concentrată în j urul sultanului şi a guvernului de la Ankara, iar
pe de altă parte să impună Marilor Puteri recunoaşterea şi respectarea
independenţei şi suveranităţii naţionale a statului turc.
Invitaţia pe care Puterile Aliate au adresat-o la 28 octombrie 1922
guvernului de la Istanbul de a participa la Conferinţa de pace de la
Lausanne l-a determinat pe Mustafa Kemal să urgenteze soluţionare3
problemei dualităţii puterii care, din anumite considerente tactice, fu
sese lăsată în suspensie pînă atunci. Adresînd invitaţii celor ciouă gu
verne, de la Ankara şi Istanbul - deşi acesta din urmă nu exercita
practic (şi aceasta de mult timp) decît o autoritate nominală 99 - Marile
Puteri nutreau speranţa că vor putea folosi rivalitatea dintre cele două
guverne pentru a impune Turciei condiţii de pac� cit mai grele. KE:: mal
Mustafa a dejucat însă planurile Antantei şi in momentul în care s-au
deschis lucrările Conferinţei de la Lausanne problema puterii în Turcia
era rezolvată : Marea Adunare Naţională a votat la 4 noiembrie 1922 o
lege prin care sultanatul era abolit (ultimul sultan, Mehmed al VI-lea,
pus sub acuzare ca trădător, a părăsit ţara la 17 noiembrie 1 922), iar
guvernul din Istanbul, care era un guvern al sultanului şi nu al naţiunii,
era considerat ca inexistent începind cu data de 16 martie 1 920, cînd
aliaţii au ocupat Istanbulul. Articolul 2 conţinea însă o concesie făcută
opoziţiei clericale, menţinînd califatul 100, dar Marea Adunare Naţională
obţinea dreptul de a alege dintre membrii dinastiei osmane un repre
zentant demn a fi „califi al mahomedanilor" 10 1 .
La 20 noiembrie 1 922 s-au deschis la Lausanne lucrările Confe
rinţei de pace, la care au participat delegaţii din 12 ţări (Anglia, Franţa,
Italia, Grecia, Iugoslavia, U.R.S.S., Bulgaria, Belgia, Portugalia, Japonia,
România şi Turcia) 102• In timpul negocierilor au avut loc numeroase
confruntări între delegaţia Turciei 103, sprijinită ue delegaţia sovietică,
şi delegaţiile Angliei şi Franţei. Chiar din prima zi, cînd şeful delegaţiei
engleze, lordul Curzon, care prezida Conferinţa, a declarat că baza nego
cierilor o va constitui Tratatul de la Sevres, şeful delegaţiei turce,
Ismet lnonti, a luat cuvîntul şi a declarat că nu poate accepta ca bază
a negocierilor decit armistiţiul de la Mudania, semnat de guvernul Marii
Adunări Naţionale. Dezbaterile care au avut loc timp de aproape opt
luni (pînă în iulie 1 923, cu o întrerupere între 4 februarie - 23 apriiie)
au relevat importante deosebiri între scopurile urmărite la Conferinţă
99 „Autoritatea efectivă a guvernului sultanului nu depăşea in
1920 limitele
oraşului Istanbul" - Bilâl N. Şişmir, art. cit., p. 2.
10°
Califul era şeful religios al mahomedanilor, iar sultanul şeful statului
otoman ; puterea laică şi cea religioasă erau concentrate în mîinile unei singure per
soane.
1'.J I La lB noiembrie a fost ales în această calitate Abdul Megid, un calif
,,kemallst". Johannes Glasneck, op. cit., p. 206-207. Instituţia califatului a fost
definitiv abolită la 3 martie 1924.
102 Pentru amănunte asupra Conferinţei de la Lausanne, vezi volumul Con
.
J erence de Lausanne sur les afiaires du Proche-Orie nt (l !J22-1923), Recueil des
actes de la Conference.
_10J
Cu priv ! r� la poziţia Turciei la Lausanne, vezi : Ali Faud. L!l question des
Det �oits. Ses ortgmes, son evo!ution; sa solution a la Conference de Lausanne,
Paris, 1928, p. 125-166.
•
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tle Anglia şi Franţa, pe de o parte şi de guvernul turc, pe de altă parte.
Dacă guvernele de la Londra şi Paris vedeau în noul stat turc un
Imperiu otoman micşorat pe care voiau să-l supună controlului lor po
litic, economic şi financiar şi căruia erau gata să-i recunoască printr-un
tratat internaţional graniţele, cu condiţia acceptării de către Ankara a
-unor prevederi ce ştirbeau independenţa şi suveranitatea ţării, guvernul
turc în schimb considera că la Lausanne Turcia trebuie să obţină nu
numai pacea, ci - cum arăta Mustafa Kemal intr-o cuvîntare din
'6 aprilie 1 923 - şi „recunoaşterea într-o formă corespunzătoare şi si
gură a independenţei şi a drepturilor naţiunii şi ţării în problemele
.administrative, politice, economice, financiare şi altele şi evacuarea com
pletă a teritoriului naţional" 104.
România a participat la Conferinţa de la Lausanne, fiind intere
sată direct în stabilirea regimului navigaţiei prin Dardanele şi Bosfor 105.
Delegaţia română a militat la Lausanne pentru impunerea şi respectarea
neabătută a principiului libertăţii Strîmtorilor şi pentru crearea unui
regim internaţional care să neutralizeze interesele unei singure puteri
prin interesele comune ale tuturor celorlalte ţări. Totodată delegaţia
română a manifestat o grijă permanentă ca prin regimul stabilit Strîm
torilor, suveranitatea Turciei să fie respectată şi securitatea teritoriului
€i să fie pusă la adăpost de orice atingere. Prin poziţia adoptată de
România faţă de problemele interesînd Turcia s-au creat bazele resta
bilirii în viitor a relaţiilor prieteneşti între cele două popoare. „Veci
nătatea noastră în Marea Neagră, ca şi interesele comune pe care le
avem la Strîmtori - declara ministrul de externe român, I. G. Duca,
manifestîndu-şi optimismul faţă de evoluţia viitoare a raporturilor dintre
România şi Turcia - fac ca la Angora (Ankara - n.n.), ca şi la Bucu
reşti să se resimtă necesitatea raporturilor amicale între cele două
ţări" 100.
Tratatul de pace semnat la 24 iulie 1 923, la Lausanne, recunoştea,
(:Onform normelor dreptului internaţional, •statul naţional turc inde
pendent şi suveran. Cu Bulgaria şi Grecia, graniţele Turciei rămîneau
cele stabilite prin pacea de la Bucureşti din 1 9 13, iar în Asia, cele recu
noscute prin tratatele cu Uniunea Sovietică şi Franţa. Orice limitare
a puterii de apărare - cu excepţia demilitarizării Strîmtorilor şi a
unei zone de 30 de kilometri la graniţele europene - a fost ridicată.
Au căzut de asemenea capitulaţiile, controlul financiar extern şi regimul
special acordat minorităţilor. Un schimb de populaţie trebuia să Iie
organizat între Turcia şi Grecia. Capitalul străin îşi păstra vechile po
ziţii, cu unele limite, iar concesiunile încă nerealizate erau anulate.
Turcia trebuia să preia o parte din datoria publică otomană (140 mi
lioane lire otomane), urmînd să se înţeleagă cu băncile creditoare, în
special franceze, asupra condiţiilor de plată.
101 Johannes Glasneck,
10;;

op. cit„ p. 2 1 1 .

C u privire la participarea României la Conferinta d e la Lausanne
vezi : Ili� Seftiuc, Iulian Cîrţînă, România şi problema Strîmto�ilor. Edit. ştiinţifică
Bu� �r�ştr, 1974 ; .Paul Gogeanu, Strîmtorile Mării Negre de-a lungul istorici, Edit.
pohtrc� , B� cureştI, 1966 ; Mircea Popa, Poziţia României .fată de Turcia în perioada
Co nfermţei de la Lausanne şi în anii imediat următori, în „Analele Universităţii
_
Bucureşti"
, seria istorie, an. 17 (1968), p. 141-154.
106 I. G. Du ca, La politique exterieure de la Roumani�. Bucureşti, 1924, p. 1 7 .
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Prin crearea statului naţional turc independent şi suveran, în
cadrul unor graniţe etnice recunoscute internaţional, mişcarea de eli
berare naţională a poporului turc îşi realizase obiectivele. După înche
ierea păcii, poporul turc se putea consacra cu toate forţele, cu tot ta
lentul ş i energia, muncii de propăşire a patdei La Bursa, la 16 oc
tombrie 1922, Kemal Mustafa, cel ce condusese lupta poporului pentru
eliberarea de sub jugul străin şi avea să-l conducă în continuare în
opera de reconstrucţie naţională, în calitate de primul preşedinte al
Republicii Turcia (proclamată de Marea Adunare Naţională la 29 oc
tombrie 1923), schiţase deja un program de viitor. „După ac.:eastă bă
tălie care a durat trei ani şi jumătate - declara el - trebuie să con
tinuăm lupta noastră pe terenul ştiinţei, al educaţiei şi al economiei şi
sînt sigur că vom avea succes. Vom fi muncitori, vom fi meseriaşi .
Acestei sarcini să ne dedicăm de acum înainte toată energia noastră" .
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naţionale
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Î1I

primă

sinteză
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româ

nească. Folosind o bogată docu
mentaţie edită şi inedită, autorii
lucrării analizează în lumina ma
terialismului

dialectic

şi

istoric

procesele social-ecoHomice şi poli
tice complexe care au avut loc în
secolul al XIX-lea
secolufoi al

şi începutul

XX-iea
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această

parte a E11Topei şi care au dus
în final la prăbuşirea imperiilor
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naţionale
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independente
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şi
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Polonia,

România, Turcia şi Ungaria.
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