
SECOLUL NATIONALITĂȚILOR

Statele moderne: revoluţie şi 

emancipare naţională 

Secolul al XIX-lea a fost numit și „secolul 

naționalităților”, fiind caracterizat prin afirmarea 

dreptului popoarelor la propria lor libertate, care 

impunea crearea statelor naționale. 



DICȚIONAR



Statele moderne: revoluţie şi 

emancipare naţională

Partea I 

prima jumătate a sec. al XIX-lea

A. Congresul de la Viena (1814-1815).

Sfânta Alianță.

B. 1848 în Europa.

C. Revoluția pașoptistă în spațiul românesc.



• În 1814, Napoleon I era învins. Marile Puteri victorioase (Rusia,
Marea Britanie, Austria și Prusia) au organizat la Viena o
conferință de pace, la care au fost invitați și reprezentanți ai altor
state europene. Astfel, la sfârșitul verii din 1814, împărați, regi,
principi, miniștri și alți delegați europeni s-au întâlnit în capitala
austriacă.

• În martie 1815, în mijlocul negocierilor, s-a întâmplat ceva aproape
de neconceput pentru participanți: Napoleon a evadat de pe insula
Elba și a reușit să reocupe tronul Franței. Începea aventura „Celor
100 de zile”. Aliații s-au reunit din nou și l-au învins pe Napoleon,
de data asta definitiv, la Waterloo, în iunie 1815, la nouă zile după
semnarea Actului Final al Congresului de la Viena. Napoleon a
fost izolat pe Insula Sf. Elena, o posesiune britanică din Atlanticul de
Sud, unde avea să rămână până la moartea sa.

• La trei luni după Actul Final de la Viena, Țarul Alexandru a propus
partenerilor săi o alianță: Sfânta Alianță. Acest document a fost
semnat la Paris în septembrie 1815 de monarhii Austriei, Prusiei și
Rusiei.

A. Congresul de la Viena (1814-1815). 

Sfânta Alianță.



• După 

căderea lui 

Napoleon, 

vastul imperiu 

francez se 

prăbușește. 

A. Congresul de la Viena (1814-1815). 

Sfânta Alianță.



Congresul de la Viena (1814-1815). 

• Puterile învingătoare, 
care au alcătuit 
coaliția antifranceză
(Rusia, Marea 
Britanie, Austria și 
Prusia) au convocat 
Congresul de la Viena 
(sept. 1814 - iunie 
1815) în care s-a 
trasat noua 
organizare a Europei.



La baza hotărârilor Cogresului de la Viena 

au stat 2 principii: 

• ► principiul echilibrului european = nici 

o putere să nu mai aibă supremaţie

• ► principiul legitimităţii = restaurarea 

monarhiilor tradiţionale 

Congresul de la Viena (1814-1815). 



Actul final – 9 iunie 1815

Congresul de la Viena (1814-1815). 

• Franţa era redusă la graniţele din 1792, Bourbonii revin
pe tron.

• Austria obţinea Galiţia, teritorii în nordul Italiei.
Împăratul devine preşedintele Confederaţiei Germane.

• Prusia primeşte Saxonia, Renania, o parte din Polonia.

• Era creată Confederaţia Germană, formată din 34 de
state şi 4 oraşe libere.

• Lua fiinţă Regatul Ţărilor de Jos, prin unirea
provinciilor olandeze şi belgiene.

• Anglia îşi extindea posesiunile coloniale şi lua în
stăpânire Malta şi Insulele Ionice confirmândui-se
stăpânirea mărilor.

• Rusia primeşte Finlanda şi o mare parte a Poloniei.



Congresul de la Viena (1814-1815). 



Congresul de la Viena (1814-1815). 
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ALEXANDRU I

Sfânta Alianță.

La 26 septembrie 1815, la Paris, Rusia, Austria și Prusia pun bazele Sfintei Alianțe.



Sfânta Alianță.
• Scopul Sfintei Alianțe era apărarea hotărârilor de la Viena, intervenţia şi

sprijinul reciproc în înfrângerea acţiunilor revoluţionare sau de eliberare ale
popoarelor;

• Cauzele destrămării Sfintei Alianțe:

– Rivalitate între Rusia şi Austria pentru Peninsula Balcanică

– Rivalitatea între Austria și Prusia pentru întâietate în Confederația Germană

– Popoarele luptă pentru eliberare - forţele Sfintei Alianţe nu fac faţă:

► Grecii şi-au câştigat independenţa recunoscută de turci în 1829. Grecia a
avut ajutorul Rusiei, Angliei şi Franţei în lupta împotriva Imperiului Otoman;

► Belgia s-a desprins din Regatul Ţărilor de Jos în 1830 şi a format un stat
naţional;

► În Franţa restauraţia a fost înlăturată şi s-a instaurat monarhia
constituţională (1830);

► revoluţiile europene ale anului 1848 a cuprins mare parte din statele
europene ;

• În America Latină, fostele colonii spaniole şi portugheze şi-au obţinut
independenţa, formându-se state noi: Argentina, Bolivia, Brazilia.

• Sfănta Alianţă se destramă.



B. 1848 în Europa

• „Primăvara popoarelor“ (primăvara anului
1848) a reprezentat un moment istoric în care
întreaga Europă a fost direct sau indirect sub
semnul revoluției.

• În anul 1848, o mare parte dintre popoarele
europene s-au revoltat, nemulțumite de hotărârile
Congresului de la Viena, de politica dusă de
Sfânta Alianță, de încălcarea drepturilor politice și
naționale.

• Izbucnirea revoluției la Paris, în februarie 1848,
a influențat declanșarea altor acțiuni
revoluționare, ce au cuprins centrul, sudul și sud-
estul Europei.



B. 1848 în Europa



B. 1848 în Europa

• În statele germane, locuitorii acestora doreau 
instaurarea regimului politic constituțional și 
unificarea Germaniei.

• Întruniți în Parlamentul de la Frankfurt,  
reprezentanții statelor germane au oferit 
coroana Germaniei unite regelui Prusiei. Acesta 
a respins propunerea și a reprimat revoluția cu 
ajutorul armatei prusace și a trupelor rusești

• Din martie 1848 revoluția a cuprins intregul 
spațiu italian. Deși au obținut unele succese 
locale, revoluționarii italieni nu au reușit să 
realizeze unificarea Italiei, iar revoluția a fost 
înfrântă.



B. 1848 în Europa

- Revoluţia a izbucnit la Viena, la 13 martie 1848, iar cancelarul Metternich, 

simbolul regimului absolutist, conservator, a părăsit puterea;

- s-au ridicatla luptă şi cehii, croaţii, românii, slovacii şi ungurii;

-în cazul acestor popoare aflate sub dominaţie habsburgică revendicările sociale 

şi politice s-au împletit cu cele naţionale;

- trupele imperiale austriece au înfrânt revoluţiile, fiind ajutate şi de cele ruse;

- în decembrie 1848, împărat a ajuns Franz Joseph, care a impus un regim 

politic neoabsolutism 



C. REVOLUȚIA PAȘOPTISTĂ ÎN SPAȚIUL 

ROMÂNESC

CAUZE:

a.Naționale și politice:

- asuprirea străină în cele trei țări românești;

- pericolul anexării Transilvaniei la Ungaria, în condițiile     

izbucnirii revoluției maghiare și a refuzului maghiarilor de a 

recunoaște drepturile naționale ale românilor;

- amestecul puterii suzerane (Turcia) și a puterii protectoare 

(Rusia) în treburile interne ale Moldovei și Țării Românești;

- dezvoltarea conștiinței naționale.

b. Economice și sociale:

- existența privilegiilor feudale;

- necesitatea unei reforme agrare pentru rezolvarea problemei

țărănești și împroprietărirea țăranilor;
- absența drepturilor și libertăților cetățenești.



C. REVOLUȚIA PAȘOPTISTĂ ÎN SPAȚIUL 

ROMÂNESC



C. REVOLUȚIA PAȘOPTISTĂ ÎN SPAȚIUL 

ROMÂNESC

Revoluţia de la1848 a fost condusă de

boierimea liberală şi intelectuali.

Revendicări:

- democratizarea guvernării,

- drepturi şi libertăţi cetăţeneşti,

- înlăturarea stăpânirii străine și

amestecului extern în problemele Ţărilor

Române,

- rezolvarea problemei ţărăneşti,prin

emanciparea și împroprietărirea ţăranilor,

- autonomia reală,

- regim politic constituţional,

- drepturi şi libertăţi cetăţeneşti,

- abolirea pivilegiilor, unire şi eventual, 

independenţă.



În Moldova, în cadrul adunarii din faţa hotelului Petersburg din Iaşi (27 
martie1848), Vasile Alecsandri susține Petiţia Proclamație, respinsă
ulterior de domnitorul Mihail Sturdza.

În Braşov, revoluționarii moldoveni exilați, redactează în mai 1848 -
Prinţipurile noastre pentru reformarea patriei. Propuneau unirea
Moldovei cuȚara Românească într un stat independent.

În Bucovina, Mihail Kogălniceanu redactează în august 1848 Dorințele 
partidei naționale în Moldova care prevedea regim liberal, reformă agrară
cu despăgubire, unirea Ţării Româneşti cu Moldova.

C. REVOLUȚIA PAȘOPTISTĂ ÎN SPAȚIUL 

ROMÂNESC



În Transilvania, la Blaj, în mai 1848, a fost elaborată Petiţia
Naţională. Aceasta cuprindea revendicări specifice mai ales
românilor din Transilvania: autonomie administrativă, participarea
românilor la guvernarea Principatului, instituţii reprezentative
româneşti, reforma agrară, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, se
respingea nexarea Transilvaniei la Ungaria.

Avram Iancu (1824-1872), a fost un 

avocat transilvănean și revoluționar 

român pașoptist, care a jucat un rol 

important în Revoluția de la 1848 din 

Transilvania. A fost conducătorul de 

fapt al Țării Moților în anul 1849, 

comandând armata românilor 

transilvăneni, în alianță cu armata 

austriacă, împotriva trupelor 

revoluționare ungare aflate sub 

conducerea lui Lajos Kossuth. 

C. REVOLUȚIA PAȘOPTISTĂ ÎN SPAȚIUL 

ROMÂNESC



În Ţara Românească programuI revoluției este cuprins în Proclamaţia
de la Islaz (iunie 1848). Cereri: domn pe cinci ani, desfiinţarea
privilegiilor, reformă agrară cu despăgubire, autonomie politică prin
eliminarea amestecului Rusiei şi al Turciei în problemele interne,
egalitate în fața legii etc. 

C. REVOLUȚIA PAȘOPTISTĂ ÎN SPAȚIUL 

ROMÂNESC

Unul dintre cei 

mai de seama 

istorici romani, a 

fost un 

participant activ 

si unul dintre 

liderii miscarii 

revolutionare din 

Tara 

Romaneasca.



SCHIȚA LECȚIEI



SCHIȚA LECȚIEI



AUTOEVALUARE



Completați spațiile libere cu informația corectă:

1. Secolul naționalităților a fost numit secolul al___________________

2. În Franța revoluția izbucnește  la Paris în ________________________(luna și anul)

3. În parlamentul de la Frankfurt corona Germaniei este oferită regelui_______________

4. În Imperiul Habsburgic, cancelarul Metternich era simbol al _________________________

5. Avram Iancu a fost conducător al revoluției din___________________________

AUTOEVALUARE



SARCINI DE LUCRU

• Citiți cu atenție fiecare slide;

• Citiți și copiați în caiete schița lecției;

• Rezolvați în scris (scrieți doar răspunsurile) 
tema de la autoevaluare.

• Salvați materialul în folder ISTORIE


