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INTRODUCERE
Studiul reprezintă lucrarea de doctorat elaborată în 2006 sub coordonarea domnului Profesor Universitar
Doctor Docent Grigore POSEA. Lucrarea îşi propune să aducă o contribuţie în domeniul vast al geopoliticii
prin conceptul de sistem geopolitic. Conceptul este aplicat la geopolitica Dunării, analizându-se modul de
formare şi evoluţia acestuia în timp.
Studiul doreşte să-şi păstreze obiectivitatea, atât de greu de atins într-un discurs geopolitic, neplecând de
la preconcepţii. În general, pentru o astfel de abordare, se pleacă de la o imagine construită, care este
argumentată pe parcurs.
A trebuit însă să “navigăm” printre numeroase “iceberguri”, noţiuni, evenimente, concepte, cu un grad
mare de relativitate şi chiar neclaritate. Credem totuşi că am reuşit să aducem lămuriri interesante, fără a fi
angrenat în “vârtejurile” subiectivismului sau determinismului.
Lucrarea analizează încă din început conceptul de sistem geopolitic, particularizând la sistemul geopolitic
care se construieşte în jurul unui fluviu internaţional, după ce s-a subliniat importanţa fluviilor şi bazinelor
fluviale în literatura geopolitică. După un excurs istoric ce prezintă evenimentele care s-au succedat în timp în
spaţiul Bazinului Danubian, se conturează apoi Sistemul Geopolitic Dunărean şi evoluţia sa în timp.
Subiectul credem că este incitant şi că aduce un aer de noutate în domeniu. Este o propunere şi o
încercare de schimbare a viziunii cu privire la subiectele geopolitice. Traversând un spaţiu “plin” de istorie, un
spaţiu care a fost străbătut de toate evenimentele europene Dunărea capătă semnificaţii deosebite încă pentru
primii locuitori ai Bazinului Danubian. Prezenţă sacră pentru popoarele din vechime, numită la curtea lui
Carol Quintul “Rio Divino” iar la cea a lui Napoleon considerată “rege al fluviilor”, a căpătat mereu atribute
excepţionale. În domeniul divinului sau al pământescului superior, fluviul a fost considerat divinitate sau
monarh, căpătând superlative şi din categoria caracterizărilor masculine şi din cea a caracterizărilor feminine.
Este interesant că fluviul este văzut de popoarele germanice şi români ca având genul feminin iar de către
popoarele slave ca având genul masculin.
Feminin sau masculin, cu gen sau fără, Dunărea rămâne un fluviu foarte important care, printre multe alte
aspecte, a reprezentat şi obiectul central al curiozităţii prezentei lucrări, într-o încercare de teoretizare.
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Capitolul I - REGIONAREA - ÎN CADRUL DISCURSULUI GEOPOLITIC
a. CRITERII DE REGIONARE

În general, gruparea teritoriilor pentru regionări face apel la criterii diferite:
a) criterii care se referă mai ales la populaţia care trăieşte pe aceste teritorii
-

criteriul lingvistic. Se poate vorbi despre populaţii francofone, de limbă arabă, latino-americane, latine, de
limbă slavă, anglofone etc.

-

criteriul religios (populaţii creştine şi populaţii musulmane). Se poate face o diferenţiere în cadrul acestora,
în funcţie de confesiuni (populaţii catolice, protestante, ortodoxe, şiite, sunite etc.);

-

criteriul etnic (populaţii slave, germanice, arabe etc.);

b) criterii care se referă la anumite realităţi politice, militare sau economice
1) criteriul negeografic (Comunitatea Statelor Independente, Commonwealth, Organizaţia Ţărilor
Exportatoare de Petrol, Pactul de la Varşovia etc.);
2) criteriul geografic (Uniunea Europeană, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, Pactul Andin,
Ţările Alpine, Ţările Europei Centrale etc.).

Criteriul geografic care stă la baza grupării teritoriilor pentru regionare acţionează de multe ori în mod relativ,
subordonându-se mai mult intereselor politice care fac apel adesea la “nostalgii” de ordin geopolitic. In spatiul
ocupat de Bazinul Dunării se fac mai multe astfel de regionări:
- după lanţurile muntoase:
-

Ţările Balcanice. Balcanii se întind la sud de Kupa, Sava şi Dunăre. Cu toate acestea România este în
mod convenţional inclusă în categoria statelor balcanice, mai ales ca amintire a perioadei de dominare
otomană. De asemenea, Slovenia este şi ea inclusă în aceeaşi categorie, ca urmare a faptului că a
aparţinut fostei Federaţii Iugoslave. Uneori se face referire la ţările din Peninsula Balcanică. Totuşi
această peninsulă nu este o peninsulă tipică, legată printr-un istm de partea extinsă continentală,
putând să inludă în acest mod state care nu sunt neapărat peninsulare. Termenul de “balcanic” face
apel la un anume tip de cultură şi formă de supravieţuire a popoarelor din această parte de lume, sub
stăpânirea diverselor imperii. De asemenea, termenul de “balcanizare” este înţeles ca fracţionare
politică şi lupte între mici entităţi politice. Termenul “Balcan” denotă o conexiune cu violenţa,
tensiunea religioasă şi conflictele etnice. Pentru a se evita aceste conotaţii se foloseşte adesea
termenul de “Europa de Sud – Est”. La nivel organizaţional-politic, nu există structuri care să se
adreseze statelor balcanice ca atare.

-

Statele Alpine. Alpii se desfăşoară din Franţa până în Austria, trecând prin Italia, Elveţia, Germania,
Liechtenstein şi Slovenia. Uneori Franţa nu este trecută în rândul ţărilor alpine. Interesant este însă
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faptul că la nivel organizaţional-politic există o Comunitate de Lucru Alpino – Adriatică ce cuprinde
comunităţi din Italia, Germania, Austria, Slovenia, Croaţia şi Ungaria.
- după poziţia în cadrul continentului european:
-

Europa de Est. Este un concept care a desemnat ţările comuniste aflate de partea estică a “Cortinei de
Fier”, după al Doilea Război Mondial: R.D.Germană, Cehoslovacia, Ungaria, Iugoslavia, Albania,
Bulgaria, România, Polonia, U.R.S.S. La scurt timp conceptul s-a aplicat ţărilor aflate în cadrul
Pactului de la Varşovia, excluzându-se Iugoslavia şi Albania. După căderea comunismului, termenul
se aplică mai ales ţărilor din fostul spaţiu sovietic, excluzându-se Ţările Baltice. La nivel
organizaţional-politic nu există structuri care sa fie construite pe baza acestui criteriu.

-

Europa de Sud – Est. La nivel organizaţional-politic, Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud – Est
cuprinde “statele din regiune” (Albania, Bosnia – Herţegovina, Bulgaria, Croatia, FRI a Macedoniei,
Moldova, România, Serbia şi Muntenegru. De asemenea, participă statele membre ale Uniunii
Europene, Canada, Japonia, Norvegia, Rusia, Elveţia, Turcia şi S.U.A., precum şi alte multe
organizaţii internaţionale. Construit sub egida N.A.T.O., Pactul de Stabilitate este coordonat de
Erhard Busek, fost vicecancelar al Austriei, fost ministru în guvernul austriac. La eforturile Pactului
de Stabilitate se adaugă cele ale Cooperării Economice la Marea Neagră, Iniţiativei Central Europene,
Iniţiativei de Cooperare Sud – Est Europeană şi Procesului de Cooperare Sud – Est European.
Statele Participante la Iniţiativa de Cooperare Sud-Est Europeană îşi propun ca din decembrie 1996 să
coordoneze la nivel regional eforturile economice şi de protecţie a mediului. Statele participante sunt :
Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Moldova, România, Slovenia, Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei, Ungaria, Turcia şi Republica Federală a Iugoslaviei (din
decembrie 2000). Preşedinţia este deţinută prin rotaţie.
Procesul de Cooperare Sud-Est European se aseamănă ca scopuri şi obiective cu Iniţiativa de
Cooperare, în prezent, ambele fiind sub coordonarea Pactului de Stabilitate.

-

Europa Centrală. Ilie Bădescu făcea un scurt istoric al conceptului de Europa Centrală amintind
următoarele : “Economistul german F. List concepea un "teritoriu federal" în centrul Europei bazat pe
întelegerea "germano-ungară" şi înglobând Danemarca, Olanda, Belgia, ca barieră în faţa
"despotismului ţarist".
Cam în aceeaşi perioadă se afirma concepţia strict teoretică a Mitteleuropei, în operele lui: L.
Brentano, G. Schmoller, J. Wolf, care va şi propune un proiect pentru o "economie centraleuropeană".

Socialiştii vizau, la rândul lor, o Mitteleuropă a muncitorilor contra imperialismelor

britanic şi rusesc. În 1915 apare cartea lui F. Naumann, care, în 1916, va deveni best-seller. Titlul
cărţii este Mitteleuropa. Din 1957 se editează hebdomadarul

"Mitteleuropa". La ideea lui Naumann,

a unei Europe centrale egalitare, vor răspunde militarii care preconizau o Germanie înconjurată de o
centură de state subordonate. Faţă de expansiunea economică a Germaniei în Balcani, Franţa,
Cehoslovacia, Polonia vizau realizarea unei înţelegeri antigermane în Europa. În 1925 are loc, la
Viena, Congresul asupra Europei Centrale. Se elaborează acum un fel de "Doctrina Monroe" pentru
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Europa Centrală. Reichul urma să aibă asupra statelor Europei Centrale o putere echivalentă cu a SUA
asupra Americii Latine. După anii '40, proiectul Mitteleuropei va deveni mai mult o "idee
seducătoare” decât un " proiect geopolitic." Dizolvarea Uniunii Sovietice va resuscita ideea
Mitteleuropei pe următoarele direcţii:
a) Mitteleuropa germană: spaţiu de apartenenţă şi influenţă germană – de la Rhin până la linia
Carpaţilor. Aceasta este una dintre formele agresării patrimoniului teritorial al naţiunilor din sfera
Europei Centrale;
b) Mitteleuropa austro-ungară având drept ax coridorul Viena - Budapesta - de la Oder la Carpaţi
(include: Austria, Ungaria, Transilvania, Croaţia, Slovacia, Cehia, Ucraina subcarpatică, sudul
Poloniei; este a doua direcţie de agresare pan-ideologică a patrimoniului etnoteritorial al României).
c) Europa Centrală a naţiunilor. Această idee avusese ca promotori România, Polonia, Cehoslovacia şi
un exponent în Tache Ionescu. Aceasta este "formula" izvodită de catre şcoala românească pentru o
ripostă geoculturală eficientă în faţa expansiunii agresoare a Mitteleuropei antiversailleze.”

1

Chiar şi în rândul geografilor părerile privind limitele Europei Centrale diferă2: după de
Martonne, ea cuprinde România Mare, Ungaria, Austria, Germania, Cehoslovacia şi Polonia; Wirsing
plasa în cadrul ei Bulgaria, Yugoslavia, Albania, România, Ungaria, Moldova, Cehoslovacia, Polonia
şi Ţările Baltice; Jacques Ancel îngloba tot aici România, Moldova, Yugoslavia, Ungaria, Austria,
Cehoslovacia.
În plan organizational-politic s-au creat :
1)

Iniţiativa Central – Europeană (CEI). S-a construit în etape succesive, pornind de la acţiunea
comună (începând cu 1989) a Austriei, Ungariei, Italiei şi Iugoslaviei. În prezent ea totalizează 16
membri : Austria, Italia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei, Albania, Bielorusia, Ucraina, România şi Moldova3.

*Harta preluată de pe site-ul oficial
1

Ilie Badescu - Geocultura. Hartile mentale in razboiul identitatilor. Subversiune si seductie*, articol publicat in 2001 in

Presa Militară
2
3

Vasile Cucu – Consideraţii geopolitice, articol în Geopolitica, 1994, Ed. Glasul Bucovinei, Iaşi
A se vedea situl oficial.
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2)

Acordul Central European de Liber Schimb (CEFTA) a fost semnat în 1992 de către
reprezentanţii fostei Cehoslovacii, Poloniei şi Ungariei. În 1996 se alătură Slovenia, în 1997 –
România iar în 1999 – Bulgaria4.

- după mări
-

Ţările Mediteraneene cuprind ţările din vecinatatea Mării Mediterane : Spania, Franţa, Monaco, Italia,
Malta, Slovenia, Croaţia, Bosnia – Herţegovina, Serbia şi Muntenegru, Albania, Grecia, Turcia, Siria,
Cipru, Liban, Israel, Autoritatea Palestiniană, Egipt, Libia, Tunisia, Algeria şi Maroc. Foarte rar când se
vorbeşte despre ţările mediteraneene se iau în considerare ţările din Bazinul Mediteranean. De asemenea,
la nivel organizational - politic nu există structuri care să se adreseze ţărilor mediteraneene sau celor din
Bazinul Mediteranei.

-

Ţările Mării Negre. În general sub acest criteriu se grupează ţările de pe ţărmul Mării Negre : Turcia,
Bulgaria, România, Ucraina, Rusia şi Georgia. Ca şi în cazul Mării Mediterane, foarte rar se vorbeşte de
ţările din Bazinul Mării Negre sub titulatura de Ţările Mării Negre. La nivel organizaţional – politic s-a
creat Cooperarea la Marea Neagră prin semnarea în 25 iunie 1992, la Istanbul, a “Declaraţiei Summit-ului
asupra Cooperării la Marea Neagră”, de către reprezentanţii Albaniei, Armeniei, Azerbaijanului, Bulgariei,
Georgiei, Greciei, Moldovei, României, Rusiei, Turciei şi Ucrainei. Se poate observa că statele
participante la această organizaţie nu sunt alese pe criteriul vecinătăţii directe cu Marea Neagră şi nici pe
criteriul mai existins al apartenenţei la Bazinul Mării Negre. Sunt în general ţările care au teritorii care în
trecut au fost ocupate de Imperiul Otoman5.

*Harta preluată de pe site-ul oficial

4
5

A se vedea Nota 2.
A se vedea Nota 2
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b. BAZINUL DUNÃRII
Când vorbim despre Ţările Dunărene ne gândim la ţările riverane Dunării. În plan organizaţional
internaţional, menţionam în acest sens:
-

Comisia Dunării. Comisia funcţionează sub prevederile Convenţiei privind regimul navigaţiei pe Dunăre,
semnată la Belgrad în 18 august 1948. Astfel, cele 11 state danubiene sunt : Austria, Germania, Slovacia,
Ungaria, Croaţia, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria, România, Moldova, Ucraina, Rusia. Se observă astfel
că toate statele sunt riverane Dunării (Moldova, prin primirea unei mici zone de acces din partea
României), cu excepţia Rusiei. Sediul Comisiei se află la Budapesta6.

-

Comisia de Turism Dunărean. În ciuda sistemelor economice şi politice diferite, cele opt state de pe cursul
Dunării s-au reunit în 1972 pentru a crea o asociaţie de marketing turistic. Scopul asociaţiei era să facă din
Regiunea Dunării (definită ca bandă cu lăţimea de 70 km în lungul ambelor maluri ale fluviului) o zonă
mai bine cunoscută în lume şi să promoveze turismul în acestă regiune. În 1988 Comisia de Turism
Dunărean şi-a extins activităţile pentru a include şi Canalul Main – Dunăre. Azi Comisia de Turism
Dunărean reuneşte reprezentanţi ai Germaniei, Austriei, Slovaciei, Ungariei, Croaţiei (din 1998) şi
României (din 1999). În 2002, Iugoslavia, care în februarie 2003 îşi schimbă numele în Serbia şi
Muntenegru, redevine membru în comisie. După o întrerupere de câţiva ani, Bulgaria redevine şi ea
membru în 2003. Din cele zece state de pe cursul Dunării, doar Moldova şi Ucraina nu sunt în prezent
membre ale Comisiei. Preşedinţia Comisiei este deţinută de un oficial al Casino Austria, cei doi
vicepreşedinţi fiind, unul de la Oficiul Naţional German pentru Turism din Viena, celălalt de la Oficiul
Naţional Austriac din Viena.

-

Coridorul Pan European VII de Transport. La această organizaţie participă Germania, Austria, Slovacia,
Ungaria, Croaţia, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria, România, Moldova, Ucraina şi Comisia Europeană.

Ţările care ocupă suprafeţe importante din Bazinul Dunării, şi anume peste 1% din suprafaţa bazinului7, au
creat următoarele foruri 8:
-

Comisia Internaţională pentru Protecţia Dunării (ICPDR) - este mandatată pentru îndeplinirea funcţiilor de
“Convenţia privind Cooperarea pentru Protecţia şi Dezvoltarea Durabilă a Dunării”, sub egida
Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare. Secretariatul Comisiei este asigurat de reprezentanţii
Austriei. În comisie sunt reprezentate urmatoarele: România, Ungaria, Austria, Serbia şi Muntenegru,
Germania, Slovacia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Ucraina, Cehia, Slovenia, Moldova şi
Delegaţia Comisiei Europene.

6
7
8

A se vedea Nota 2
A se vedea Anexele
A se vedea Nota 2
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-

Grupul de Lucru pentru Regiunea Dunării (fondat în 1990 în Austria de Jos). Peste 30 de regiuni, pornind
de la Baden - Württemberg şi până în Ucraina s-au alaturat în cadrul acestuia. Funcţionarea Grupului de
Lucru se bazează pe o Declaraţie Comună.

-

Asociaţia Internaţională a Companiilor pentru Furnizare de Apă din zona Bazinului Dunării. În octombrie
1993, Viena a fost capitala care a lansat iniţiativa pentru cooperare în domeniul utilităţilor pentru apă
potabilă în Bazinul Dunării, punându-se bazele Asociaţiei Internaţionale a Companiilor pentru Furnizare
de Apă din zona Bazinului Dunării (IAWD), cu centrul la Viena. Seria de conferinţe din Austria a
culminat cu simpozionul “Apa din Regiunea Dunării” organizat în cadrul manifestărilor “Anului apei
2003”. Cu această ocazie s-a semnat o Cartă a apei.

-

Procesul de Cooperare Danubiană. În 27 mai 2002 a avut loc la Viena prima întâlnire a miniştrilor de
externe din ţările Bazinului Dunării care a avut ca rezultat lansarea Procesului de Cooperare Danubiană.
Iniţiatorii lui au fost Austria, România, Comisia Europeană şi Pactul de Stabilitate în Sud-Estul Europei.
Procesul de Cooperare Danubiană a stabilit, ca participanţi, 13 ţări dunărene, selectate în funcţie de
criteriul apartenenţei la spaţiul Bazinului Hidrografic al Dunării cu o suprafaţă de peste 1% din bazin
(Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Germania, Moldova, România, Slovacia,
Slovenia, Ucraina, Ungaria şi Serbia - Muntenegru). Ca organizatori, Comisia Europeană şi Pactul de
Stabilitate sunt de asemenea, participanţi.
Ţările participante cu statut de invitat sunt : Franţa, Macedonia, Rusia, Turcia şi S.U.A. Participante la
Proces şi la activităţile din Bazinul Dunării sunt o serie de organisme internaţionale : Comisia Dunării;
Comisia Internaţională pentru Protecţia Dunării; Grupul de Lucru pentru Regiunea Dunării; Comitetul
pentru Coridorul VII de transport; Iniţiativa Central Europeană; Iniţiativa Adriatic – Ioniană; Iniţiativa de
Cooperare în Sud- Estul Europei; Înţelegerea privind Comerţul Liber în Europa Centrală; Procesul de
Cooperare Sud – Est Europeană şi Cooperarea Economică a Mării Negre.
Declaraţia statelor membre stipulează orientarea Procesului de Cooperare Danubiană către sferele :
dezvoltării economice, navigaţiei, protecţiei mediului, turismului, culturii şi cooperării subregionale. Ca
rezultat al acţiunilor luate în cadrul Procesului, Comisia Dunării va organiza o conferinţă diplomatică ce
va avea ca scop redactarea unei noi convenţii ce va înlocui “Convenţia privind transportul pe Dunăre”
(Belgrad, 1948).

-

Asociaţia Internaţională pentru Cercetarea Dunării (IAD) fondată în 1956 cu scopul de a promova şi
coordona cercetarea în domeniul limnologiei, managementului apelor şi protecţiei apelor în Bazinul
Dunării. În prezent 12 ţări sunt membre ale asociaţiei : Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Elveţia,
Germania, Moldova, Romania, Serbia şi Muntenegru, Slovacia, Ucraina şi Ungaria.
De asemenea, în plan academic funcţionează Instutitul pentru Regiunea Dunării şi Europa Centrală

(IDM – Institut für den Donauraum und Mitteleuropa) - un centru austriac pentru cercetări şi documentare,
care se concentrază pe aspectele esenţiale sociale, economice, istorice şi etnice, privind ţările din Bazinul
Dunării şi Europa Centrală (a se vedea harta de mai jos, preluată după situl oficial). Creat în 1956 şi
reorganizat în 1993, institutul se bazează pe susţinerea Ministerului Federal Austriac al Educaţiei, Ştiinţei şi

7

Culturii, Ministerului Federal Austriac de Externe, Cancelariei Federală, municipalităţilor şi administraţiilor
locale, a numeroase societăţi şi organizaţii profesionale. Institutul îşi propune să asigure baza informaţională
privind Regiunea Dunării şi Europa Centrală, susţinând şi promovând acţiunile Austriei în regiune. Nu de
mică importanţă este faptul că cel care ocupă funcţia de director al acestui institut este Erhard Busek,
coordonatorul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud – Est.

*Harta preluată de pe site-ul oficial
Iată cum, pentru ţările din Bazinul Dunării se construiesc numeroase iniţiative de organizare la diverse
niveluri. Bazinul Dunării, faţă de celelalte grupări de teritorii, asigură prin clara delimitare, o unitate compactă
din punct de vedere geografic. După cum am vazut, numeroasele regionari se găsesc sub semnul relativităţii
geografice, sporit de interesele politice şi geopolitice.
Bazinul Dunării sau Domeniul Dunării (Donauraum) a constituit o sferă de interes pentru Imperiul
Habsburgic, singurul care şi-a creat o geopolitică de cuprindere a întregului bazin hidrografic, din acest punct
de vedere nefiind întâmplator interesul manifestat şi în prezent de către Viena. Aşa cum observa şi Hellmuth
Strasser, Membru al Consiliului Institutului pentru Regiunea Dunării şi Europa Centrală, “Bazinul Dunării se
prezintă ca un ansamblu geografic coerent şi bine echilibrat, cu limite clare identificate în spaţiu, toate acestea
fiind conferite de Dunăre şi de numărul impresionant de afluenţi”. El se defineşte clar ca unitate geograafică,
putând ca în viitor să aibă o politică unitară, unitate conferită în primul rand de interesele în privinţa resurselor
de apă, interese de o importanţă crescândă în lumea contemporană. Este foarte adevărat că rolul pe care îl
joacă resursa de apă în Bazinul Dunării nu este de o egală importanţă cu rolul jucat în alte bazine, mai ales în
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zonele cu deficit de apă. Dar nu este mai puţin adevărat că resursa de apă, chiar într-un context nemarcat de
stres din acest punct de vedere, îşi păstrează importanţa sporită, atât din punct de vedere cantitativ cât mai ales
din punct de vedere calitativ. Protecţia calităţii apelor, abordată la nivel de bazin hidrografic este o necesitate
de netăgăduit, o necesitate care va determina un mod de acţiune unitar în multe probleme şi domenii : politic,
economic, de dezvoltare etc., făcând ca acestă resursa hidrostrategică să construiască Bazinul Dunării ca o
adevărată regiune.

Capitolul II - IMPORTANŢA FLUVIILOR ŞI A BAZINELOR FLUVIALE ÎN
LITERATURA GEOPOLITICĂ
a. IMPORTANŢA FLUVIILOR ÎN LITERATURA GEOPOLITICĂ
În literatura geopolitică, a fost abordată mai întâi importanţa fluviilor şi mai apoi cea a bazinelor
hidrografice în ansamblul lor. Se poate vorbi chiar de un concept de “fluvialitate”, care derivă din atracţia
exercitată permanent pentru comunităţile umane9. În privinţa fluviilor două au fost în principal tendinţele
dominante, tendinţe însă antagonice:
-

fluviul ca frontieră naturală şi barieră strategică. Fluviul ca frontieră naturală se evidenţiază mai
ales în cadrul strategiilor militare la început: Rhinul şi Dunărea pentru romani, Dunărea pentru
bizantini. Geopolitica germană a criticat încă de la început conceptul de frontieră naturală, mai
ales în privinţa Rhinului. Rhinul, în opoziţie cu gânditorii francezi datorită problemelor istorice a
stabilirii frontierei dintre Franţa şi Germania, era considerat ca fiind un fluviu german (Ludwig
Uhland – “Rhinul, fluviu german, dar nu frontieră germană”)10. În lucrarea Grenzen in ihrer
Geographischen und Politikschen Bedentung (Importanţa geografică şi politică a graniţelor),
publicată la Berlin în 1927, Karl Haushofer critica dorinţa (în special a francezilor, moştenire de
la Imperiul Roman) de a stabili frontiera în lungul fluviilor. Fluviile, ca şi mările, sunt elemente
care unesc şi nu despart oamenii.11 Bazinul Rhinului era considerat ca aparţinând germanilor.
Karl Haushofer aduce în sprijinul afirmaţiilor sale şi discursurile Lordului Curzon din 1907, în
care acesta afirma că nu există o frontieră naturală mai bună decât fluviul, în comparaţie cu
creaţiile artificiale, dar în acelaşi timp, el nu este “o diviziune naturală, oameni din aceeaşi rasă
putând să ocupe ambele maluri”. Pentru Dunăre, el arată că germanii ocupă şi malul stâng şi cel
drept în partea superioară, iar slavii trăiesc de asemenea pe ambele maluri, în partea inferioară12.
Această teorie a lui Karl Haushofer este criticată de Jacques Ancel care arăta în 1936 că
geopolitica germană uzează de teoria unităţii bazinului hidrografic atunci când această
argumentare foloseşte. “Geopoliticienii germani sunt, e drept, în căutarea graniţei “juste şi fireşti”,

9

Aymeric Chauprade, Francois Thual – Dicţionar de geopolitică, 2003, Ed. Corint, Bucureşti
Paul Dobrescu – Geopolitica, 2001, SNSPA, Bucureşti
11
Robert Steuckers – Articolul de prezentare a operei lui Karl Haushofer, 2003
12
Text of the 1907 Romanes Lecture on the subject of FRONTIERS by Lord Curzon of Kedleston, Viceroy of India
(1898-1905) and British Foreign Secretary (1919-1924)
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pe care o numesc “die echte Grenze”. Dar spre a o acorda năzuinţelor lor, ei o consideră când
fizică, când omenească, fără a se lăsa stânjeniţi, nici în cazul întâi, nici în al doilea, de
contradicţii.”13 Michel Foucher, afirma şi el mai târziu în timp, că este destul “de rar ca o
frontieră să urmeze pe toată lungimea sa un singur tip de element hidro-topografic".
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În general teoriile geopolitice româneşti subliniază “unitatea spaţiului românesc”, spaţiu
caracterizat prin atributele “carpato – danubian – pontic”, la nivel politic ţintindu-se frontierele
naturale : Dunărea, Tisa şi Nistrul. În acest sens amintim declaraţia lui Brătianu din 1919 în faţa
Consiuliului celor Zece : “Doar graniţele formate de marile ape – Dunărea, Tisa şi Nistrul – pot
face sigură pacea între România şi vecinii săi”15. Atât pentru spaţiul cuprins între aceste frontiere
naturale, cât şi pentru cele adiacente (Dobrogea, Transnistria) se făcea apel la criteriul etnic pentru
trasarea frontierelor. Vintilă Mihăilescu subliniază cu tărie (1942) “unitatea pământului şi
poporului românesc” iar Sabin Manuilă aduce argumentaţia etnică privind “situaţia grupurilor
etnice cu continuitate directă peste graniţă”.
Exemple în care fluviul îndeplineşte funcţiunea geopolitică de frontieră cuprind, pe lângă Rhin şi
Rio Grande, între Mexic şi Statele Unite, stăpânirea “şi a celuilalt mal putând să fie o miză
geopolitică majoră”16.
-

fluviul ca factor de acces, dominaţie şi expansiune. Teoria este practicată mai ales tot de
geopolitica germană. Dunărea este calea de expansiune: Friedrich Liszt vorbea în 1841 despre
misiunea Germaniei de a înainta pe Dunăre, de a ajunge la Marea Neagră şi de a-şi deschide
drumul spre Orientul Mijlociu; Rudolf Kjellen sublinia în lucrarea “Das Problem der drei Flusse”
(“Problema celor trei fluvii”, 1917) comandamentul ca spaţiul dintre Rhin, Dunăre şi Vistula să se
constituie într-un spaţiu federativ, sub egidă germană; pornind de la teoria lui Kjellen, Karl
Haushofer precizează spaţiile de expansiune : spre nord (pe Elba), pe Rhin şi pe Dunăre. Pe de
altă parte, controlând fluviul, poţi controla toate aspectele care se leagă de acesta (comerţ,
transport etc.). În privinţa controlului fluviului, de o mare importanţă este controlul fluviului la
vărsarea sa, hegemonia asupra acesteia ducând implicit la dominarea “în amonte”, tot a aspectelor
legate de fluviu. Scriitorul E. P. Botez considera, de exemplu, gurile Dunării ca fiind “Poarta
Europei Centrale”. Karl Marx nota şi el “Cine ţine în mâinile sale gurile Dunării, stabileşte
dominaţia asupra Dunării însăşi – acest drum către Asia – şi pe această cale domină într-un grad
înalt şi comerţul Suediei, Germaniei, Ungariei, Turciei şi, în mod deosebit, al Moldovei şi
Valahiei”. Dunărea este considerată de experţi “coloana vertebrală” a sistemului de comunicaţie
din sud-estul Europei17. Grigore Antipa subliniază contactul pe care îl avem ca popor, prin
intermediul Dunării, cu centrul şi vestul Europei dar şi cu oceanul. Mulţi gânditori şi savanţi

13
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15
16
17

Ion Conea – Geopolitica – oştiinţă nouă, articol cules în Geopolitica, 1994, Ed. “Glasul Bucovinei”, Iaşi
Michel Foucher – Fronts et frontieres, 1988, Ed. Fayard, Paris
Walter Kolarz – Mituri şi realităţi în Europa de Est, 2003, Ed. Polirom, Iaşi
A se vedea Nota 1
Sergiu Tămaş – Geopolitica – o abordare prospectivă, 1995, Ed. Noua alternativă, Bucureşti
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români subliniază “dependenţa” de Dunăre dar şi dependenţa Dunării de Marea Neagră şi de
strâmtorile care o leagă de Marea Mediterană, de la Gheorghe Brătianu18, George Vâlsan19, la Ilie
Sfetiuc, Iulian Cârţînă şi Grigore Posea20, pentru a aminti aici doar foarte puţini dintre ei.
În lucrarea “Dicţionar de geopolitică”, Aymeric Chauprade şi François Thual accentuează atât pe
importanţa geopolitică a controlului gurilor de vărsare (lupta putând chiar să dea naştere unei ţări,
în opinia autorilor, fiind citate aici: România pentru Dunăre, Belgia pentru Sambre, Venezuela
pentru La Plata, Lituania pentru Nieman) cât şi controlul izvoarelor (fiind enumerate exemplele
Nilului pentru Anglia, Brahmaputrei, Mekongului, Amu – Dariei şi fluviului Yangtze). De
asemenea se subliniază rolul geopolitic al fluviului pentru ieşirea din situaţia de enclavă şi acces
la mare, ca şi importanţa care derivă de aici. Astfel, Ungaria şi mai apoi Imperiul Habsburgic au
dorit să meargă tot timpul pe Dunăre în jos pentru a “se dezenclava spre Marea Neagră”.
Din punct de vedere juridic, fluviile au reprezentat importante frontiere naturale, pornind cu tratatele
bizantine privind Dunărea, până la tratatele din perioada modernă şi contemporană, marcate puternic de şcoala
juridică franceză, începând cu perioada napoleoniană. Râurile devin chiar delimitări pentru unităţi
administrative (de exemplu Leitha pentru împărţirea administrativă a Imperiului Austro-Ungar). Raportarea
frontierelor la fluvii se face în două feluri, ambele feluri putându-se întâlni pe parcursul fluviului:
-

fluviul reprezintă frontiera (fluviile sunt “contigue”, în acest caz fiind reguli clare de delimitare a
frontierei fluviale);

-

fluviul traversează frontiera (fluviile sunt considerate “succesive”, traversând mai multe state).

Dunărea, ca frontieră naturală abordată în sens juridic, începe să funcţioneze cu tratatele bizantine dar
mai ales după 1812, când frontiera se trasează pe firul apei. Anterior, stăpânirea malului se extindea şi asupra
fluviului. În 1908 frontiera s-a trasat pe mijlocul fluviului, în urma convenţiei dintre România şi Bulgaria.
Tratatul din 1826 de la Adrianopol fixa frontiera pe talveg. După 1933 se va folosi mijlocul şenalului
navigabil iar după 1944 pentru delimitarea fluvială se vor stabili convenţii. În această perioadă, U.R.S.S.
scoate Chilia din regimul internaţional21. După căderea regimurilor comuniste şi destrămarea U.R.S.S., s-a
decis în urma Tratatului de prietenie şi bună vecinătate dintre România şi Ucraina deschiderea braţului Chilia
pentru traficul de nave. În prezent pentru delimitarea frontierei fluviatile şi a platoului continental se poartă
negocieri tensionate, România solicitând stabilirea frontierei pe şenalul navigabil, implicit retrocedarea
ostroavelor luate de U.R.S.S. iar Ucraina clamând frontiera din timpul regimului comunist şi dreptul de a
construi un canal pentru navigaţie prin delta care îi aparţine, la acest ultim act opunându-se organizaţiile
ecologiste din România şi internaţionale care fac apel la convenţiile pentru impactul transfrontieră a unor
proiecte. Aceste divergenţe fac parte din decorul luptelor pentru stabilirea frontierei în Est pentru Uniunea
Europeană şi N.A.T.O.
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Brătianu Gheorghe – Marea Neagră, 1988, Ed. Merdiane
Vâlsan G. – Studii antropogeografice, etnografice şi geopolitice, 2001, Ed. Fundaţiei pt. Studii Europene, Cluj
Posea Grigore – România: geografie şi geopolitică, 1999, Ed. Fundaţiei “România de Mâine”
Grigore Stamate – Frontiera de stat a României, 1997, Ed. Militară, Bucureşti
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Fluviile internaţionale sunt, din punct de vedere juridic, cursuri de apă care separă / traversează
teritoriile mai multor state şi care sunt navigabile până la vărsarea lor în mare. Putem să facem distincţia între
fluvii interne, care aparţin unui singur stat, şi fluvii internaţionale, fluvii care separă sau traversează teritoriile
mai multor state. În consecinţă, bazinele hidrografice sunt interne sau internaţionale. În Evul Mediu, fiecare
suveran avea drepturi absolute asupra porţiunii de fluviu de pe teritoriul său. În secolele XVIII-XIX, odată cu
intensificarea comerţului internaţional se cristalizează principiul libertăţii de navigaţie pe fluviile
internaţionale. Principiul capătă recunoaşterea generală prin Actul final al Congresului de la Viena din 1815,
care stabileşte regimul juridic al Rinului şi proclamă principiul general al libertăţii navigaţiei comerciale pe
principalele fluvii internaţionale. În 1885, Conferinţa de la Berlin stipulează libera navigaţie pe Congo şi
Niger. Libertatea de navigaţie pe fluviile internaţionale a fost reluată în cadrul Conferinţei de la Barcelona
(1921), sub auspiciile Societăţii Naţiunilor, elaborându-se o Convenţie, un Statut şi un Protocol. În 21 mai
1997 la New York se adoptă Convenţia privind dreptul utilizării cursurilor de apă internaţionale, în alte
scopuri decât navigaţia22.

b. IMPORTANŢA BAZINELOR FLUVIALE ÎN LITERATURA GEOPOLITICĂ
Pentru abordarea bazinului hidrografic în geopolitică, primele încercări de teoretizare au fost tot cele
germane, în special ale lui Haushofer, care aşa cum am văzut mai sus susţinea unitatea pe care o oferă din
punct de vedere etnic un bazin hidrografic, în cazul Rhinului, în tendinţa de a revizui graniţa dintre Germania
şi Franţa de pe Rhin. De asemenea, am prezentat mai sus reacţia franceză la aceste teorii. După cel de al
Doilea Război Mondial, interesul pentru resursele de apă şi legătura dintre ele şi conflicte se evidenţiază mai
ales în cazul gândirii geopolitice din ultimele decenii. Exemple istorice privind apa şi conflictele putem să
descoperim încă din cele mai vechi timpuri, mai ales în ceea ce priveşte rolul apei ca resursă pentru viaţa
umană şi pentru agricultură, în cele două ipostaze: cultura plantelor şi creşterea animalelor. În Epopeea lui
Ghilgameş apar clar conflictele pentru stăpânirea unui taluz în zonele irigate23. Capitolul 26 din Cartea
Genezei prezintă luptele dintre oamenii lui Isaac şi cei ai lui Gerar pentru controlul surselor de apă24. Un alt
exemplu este etimologia cuvântului “rival”, cuvânt care provine din latinescul “rivalis” care se referă la
riverani. Alte exemple din Antichitate provin din scrierile lui Herodot care povesteau cum perşii s-au predat ca
urmare a tăierii accesului la sursele de apă25. Acelaşi lucru se întâmplă şi la cucerirea Sarmisegetusei, cetatea
lui Decebal, în timpul războiului din 105 – 106 după Hristos. O altă modalitate de a lega apa de conflict e a o
privi ca facilitatoare a cuceririlor (fiind mediu de transport pentru oştiri armate) dar şi de barieră naturală
pentru unele invazii terestre. În ciuda multiplelor legături cu conflictele, apa este însă şi un element de
dezvoltare a comunităţii şi civilizaţiei26.
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Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Cristian Jura – Drept internaţional public, 2000, Ed. All Beck
Michel Foucher – Fronts et frontieres, 1988, Ed. Fayard, Paris
Shira B. Yaffe & Aaron T. Wolf – Water, Conflict and cooperation, 2002, TFDD
Hillel Daniel – Rivers of Eden, 1994, New York, Oxford University Press
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Literatura care discută despre conflictele internaţionale, face apel recent la conceptul de “resursă
geopolitică”, fiind acea resursă vitală, care are o anumită răspândire ce traversează graniţele politice şi care
este sursă de conflict. Răspândirea creşte potenţialul conflictual. Westing în 1986 sugerează că “lupta pentru
resursele limitate de apă poate conduce la tensiuni politice şi chiar la războaie”. Gleick (1993) descrie
resursele de apă ca fiind ţinte militare şi politice, exemplificând cu Nilul şi Iordanul. Remans (1995) utilizează
studiile de caz din Orientul Mijlociu, Asia de Sud şi America de Sud ca “exemple binecunoscute” când apa a
dus la conflicte armate. Samson şi Charrier în 1997 scriau că multe “conflicte legate de resursele de apă sunt
deja aparente”. Din cele 18 cazuri de dispute legate de apă, doar unul este descris ca fiind conflict armat.
Acest caz particular, Râul Canepa, nu este legat de resursa de apă dar are aceeaşi extindere teritorială ca şi
bazinul hidrografic. Butts sublinia în 1997 faptul că istoria este plină cu exemple de conflicte violente legate
de apă, citând patru resurse de apă din Orientul Mijlociu.
Literatura geopolitică se centrează mai ales, în acest domeniu, pe zonele în care apa este o resursă sub
stres, datorită condiţiilor de mediu aride (Africa şi mai cu seamă Orientul Apropiat): Davis, Marks şi
colaboratorii (1980), Stauffer (1982), Schmida (1983), Stork (1983), Cooley (1984), Westing (1986),
Falkenmark (1986), Dillman (1989), Beaumont (1991), Myers (1993). În aceeaşi zonă de interes se plasează şi
lucrările lui Gleick (1993), Libiszewski (1995), Wolf (1995) şi Remans (1995) care fac însă distincţii fine
privind cauzele conflictelor şi evită în mod evident sintagme ca “război pentru apă”27.
Teoriilor care abordează legătura dintre resursa de apă şi conflicte li se alătură lucrările care
evidenţiază legătura dintre apă şi cooperare, care prevalează după 1950. De asemenea există numeroase
abordări care se centrează pe rolul factorului geografic în conflicte : influenţă, facilitator, sursă. Din aceste
lucrări se va evidenţia conceptul de “teritoriu hidrostrategic”, anume acel teritoriu care are valoare strategică
datorită resurselor de apă pe care le deţine. De asemenea se discută conceptul de “securitate de mediu”,
analizându-se legătura dintre mediu, resurse şi conflictele violente. Dacă chiar şi în cazul când apa este o
resursă redusă cantitativ, enumerarea unor conflicte care au ca sursă apa, este dificilă, în cazul în care resursa
respectivă nu se află sub stres, situaţia e cu atât mai complicată28.
Aymeric Chauprade şi François Thual afirmau, pe bună dreptate, că “dacă izvoarele fluviilor stârnesc
ambiţii de stăpânire, cu atât mai mari sunt ele pentru bazinele fluviale”, amintind de luptele dintre Brazilia şi
Peru pentru Bazinul Amazonului29. Ei adăugau de asemenea: “bazinul principal al unui fluviu este adesea
locul de formare al unor popoare, al unor state” (Myanmar pe Irrawaddy, Thailanda pe Menam, Laos pe
Mekong, Vietnamul pe Hong Ha, Pakistanul pe Indus etc.).
După 2000, la Departamentul de Geoştiinţe al Universităţii de Stat din Oregon se desfăşoară un
program intitulat “Baza de Date pentru dispute transfrontieră privind apa”, care cuprinde o bază de date
cuprinzând peste 400 înţelegeri şi acorduri internaţionale privind apa, pentru perioada 1820 – 2002. De
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asemenea programul colectează datele biofizice, socioeconomice şi geopolitice legate de bazinele hidrografice
internaţionale30.
Pentru Bazinul Dunării în plan academic funcţionează Instutitul pentru Regiunea Dunării şi Europa
Centrală (IDM – Institut für den Donauraum und Mitteleuropa) - un centru austriac pentru cercetări şi
documentare, care se concentrază pe aspectele esenţiale sociale, economice, istorice şi etnice, privind ţările
din Bazinul Dunării şi Europa Centrală, deci implicit şi aspectele geopolitice legate de bazinul hidrografic al
acesttui fluviu31.
Pentru Bazinul Dunării situaţia apei nu se află sub stres. Nu s-au înregistrat conflicte care au ca sursă
apa ca atare. Vom vedea însă în viitor cum aspectele de management integrat al apelor, la nivel de bazin, atât
din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, pot “coagula” ţările din Bazinul Dunării într-o regiune distinctă,
care să evolueze şi politic, ca atare.

Capitolul III - FRONTIERELE
a. CONCEPTUL DE FRONTIERĂ
Conceptul de frontieră se poate analiza din mai multe puncte de vedere:
-

un concept juridic

Pe plan juridic, frontierele apar pentru prima dată în tratatele bizantine din secolul VI apoi în tratatele
carolingiene în secolul IX, pentru ca în secolul XIX să devină categorie juridică. Frontierele s-au stabilit, fie
prin acorduri încheiate între state vecine, fie prin tratatele care au marcat sfârşitul unor conflicte militare, de
mai mică sau mai mare aventură. În epoca modernă, unele frontiere sau doar porţiuni de frontieră între două
sau mai multe state, au fost stabilite şi prin hotărârile unor instanţe de arbitraj internaţional ori ale Curţilor
internaţionale de Justiţie.
În dreptul internaţional public, frontiera este limita juridică în cadrul căreia statul îşi exercită
suveranitatea sa deplină şi exclusivă iar naţiunea dreptul la autodeterminare. În mod normal deci, frontierele
sunt strâns legate de organizarea statală. Statul se poate caracteriza drept un sistem alcătuit dintr-o populaţie şi
un teritoriu. Limitele teritoriului sunt conturate de frontiere.
Frontiera, conform unei alte definiţii, reprezintă linia naturală sau convenţională trasată între diferite
puncte de pe suprafaţa globului care delimitează teritoriul unui stat de teritoriul altui stat, de marea liberă, de
spaţiul cosmic. Din punct de vedere al componentelor teritoriului, frontierele sunt de mai multe feluri:
-

frontiere terestre, care despart uscatul (solul) dintre două state;

-

frontiere fluviale, care separă în două apele unui fluviu (pentru cele navigabile, linia talvegului,
iar pentru cele nenavigabile, linia mediană);
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-

frontiere maritime, limita exterioară a apelor teritoriale;

-

frontiere aeriene, linii perpendiculare care pornesc de la cele terestre sau acvatice în sus până la
limita inferioară a spaţiului cosmic.
Din punct de vedere al aliniamentelor, frontierele pot fi naturale, geometrice sau astronomice. Cele

naturale se stabilesc ţinându-se seama de anumite particularităţi geografice, cum ar fi albia unor râuri sau
fluvii, înălţimi, văi, litoral. Cele geometrice reprezintă, în general, linii drepte trasate între anumite puncte care
despart teritoriile a două state. Frontierele astronomice urmează paralele sau meridiane ale globului
pământesc.
O altă definiţie de natură juridică prezintă frontierele ca fiind “liniile reale sau imaginare trasate între
diferite puncte care despart teritoriul unui stat de teritoriul altui stat sau, după caz, de marea liberă şi care se
întind în înălţime până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic iar în adâncime, în interiorul pământului,
până la limitele accesibile tehnicii moderne. O altă clasificare împarte frontierele:
-

după natura lor, în frontiere naturale, frontiere geometrice sau convenţionale;

-

după elementele componente, în frontiere terestre, fluviale, maritime şi aeriene. 32

Operaţiunile practice de determinare a traseului unei frontiere în epoca contemporană se desfăşoară în
două etape:
-

delimitarea, operaţiune politică şi juridică ce constă în identificarea direcţiei principale şi
descrierea amănunţită, în cuprinsul tratatului care se încheie în scopul stabilirii frontierei, a
traseului acesteia. În urma acestei descriei se întocmeşte şi o hartă, anexă la tratat;

-

demarcarea pe teren, care presupune o serie de operaţiuni de instalare a unor borne sau
identificarea altor semne de demarcaţie. Această etapă de marcare a frontierei este executată de o
comisie specială care consemnează operaţiunile sale într-un proces verbal sau un raport.

Prin urmare frontiera marchează teritoriul unui stat, delimitând teritorial suveranitatea.
-

un concept militar şi de administrativ teritorial. Acest concept se va aborda în subcapitolul
următor.

-

un concept economic

Sub aspect economic, frontierele au fost privite în general din două unghiuri de abordare :
a) un unghi pragmatic, concret.
Acesta a avut întâietate, însoţind dezvoltarea societăţii omeneşti şi a formelor de organizare politică.
În momentul în care începe să se perceapă taxe, în acel moment se naşte importanţa economică a limitelor
teritoriului stăpânit de o anumită organizare politică. Taxele se percepeau de la populaţia acelei organizări
politice şi de la cei care efectuau schimburi comerciale cu populaţia respectivei organizări politice, folosind
căile de comunicaţie. Aceste elemente s-au păstrat până în prezent.
b) un unghi teoretic
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Sub aspect teoretic, frontierele economice erau limitele spaţiului economic care permitea
supravieţuirea şi dezvoltarea unei organizări politice. În sens politic şi de economie politică internaţională,
Franţa secolului XVIII, prin raţionaliştii săi, clama un teritoriu “natural” mai larg. Reacţia germană a fost de a
solicita trasarea graniţelor pe criterii naţionale33. Lupta dintre aceste două idei a dus la raţionalizarea a două
poziţii de putere politică : arie centrală şi periferie, a economiei mondiale. La periferie se pot întâlni două
cazuri :
1) arii necompetiţionale (secolul XIX, India şi Indochina). Putem vorbi despre graniţe care reflectă
expansiunea unui stat arie centrală. Când două state îşi intersectează zonele periferice are loc un
conflict, o tensiune, care duce la crearea respectivei graniţe dintre cele două sisteme. Pot apărea
state tampon, aşa cum a fost cazul Afganistanului între Rusia şi India Britanică sau a Tailandei
între Indochina Franceză şi India Britanică.
2) arii competiţionale, care dau naştere unor graniţe contractuale. În acest caz nu au importanţă
aspectele etnice, aşa cum a fost cazul Africii la sfârşitul secolului XIX

- un concept cultural, sociologic, antropologic şi politic
Etimologic, în secolul XIII frontiera definea faţada unei clădiri sau linia de frunte a unei trupe în
bătălie, în secolul XVI era expresia “frunţii unei ţări”, pentru ca în secolul XVIII ea să însemne extremitatea
unui regat. În limba română există doi termeni care pot defini limita unui stat: “frontiera” şi “graniţa”. În
franceză i se spune “frontiere”, în engleză – “frontier”, “boundary” sau “border”, în germană – “grenzen” iar
în rusă “graniţa”. În limba română se folosesc denumirile de “frontieră” sau “graniţă”, dar şi cea de “hotar”.
Din zona conexă frontierei amintim:
c) “limitis” (latină), “limită”, “limes”, “limitanei”, “a limita”, “a delimita” etc.
d) “finis” (latină), “final”,

“confines”, “confin” etc.

e) “terminus” (latină), “terminal” etc.
f) “bodina” din latina populară care a dat naştere “bornei”.
g) “thema” bizantină care desemna o circumscripţie militară, pusă sub comanda unui strateg investit
cu toate puterile civile.
h)

“maceria”, desemnând zidul de frontieră în latină, păstrat în multe toponime. Cuvântul a dat
naştere denumirii unei organizări politice carolingiene : “marca”. Triburile germanice cu care s-au
războit în secolele I şi II romanii la frontieră au fost numite simplu “marcomani”, adică “oamenii
de la frontieră”. În Evul Mediu desemna provincia de frontieră a unui stat sau un district militar
stabilit pe o frontieră, în special în cadrul Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană. În
germană un cuvânt derivat este cel de “margravat”, conducător al mărcii fiind un “graf” (titlu
nobiliar egal în rang cu cel de conte). În franceză termenul a dat naştere cuvântului “marchiz”
care desemnează pe guvernatorul militar al unei mărci. Ulterior, cuvântul va desemna un titlu
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seniorial, inferior ducelui şi superior contelui, pierzându-şi însemnătatea şi caracterul militar.
Marca a împrumutat numele său monedei din Germania dar intră şi în compunerea numelor de
state sau ţinuturi (de exemplu Danemarcam - Marca danezilor, iar în Germania - Ostmark,
Altmark, Nordmark, Mark Brandenburg, Neumark. De asemenea îl întâlnim şi în cuvinte ca “a
marca” şi “a demarca”.
i)

“ban”, la origine însemna un decret cu caracter prohibitiv, în termeni comerciali fiind similar cu
embargoul. Ulterior a dat numele “banatului”, desemnând o provincie de frontieră guvernată de
un “ban”.

j)

“palanca” este o fortăreaţă de lemn pe malul râurilor sau drumurilor militare. Termenul provine
din latinescul “planca” şi din germanul “plankenzaum” tradus printr-o limbă est-europeană.
Termenul a fost folosit pentru prima dată în 1622 de Wenner von Crailzheim.

34

şi s-a păstrat în

numeroase toponime.
k) “craina” slavonă (“krai” înseamnă sfârşit sau punct terminus dar şi război). În faţa năvalei tătarilor
în Europa (1222 – 1241) se organizează structuri care să îi oprească. Rusia Kieveană formează o
structură asemănătoare mărcii germane, anume Ukraina. Cuvântul se păstrează şi pentru a
desemna diverse ţinuturi.
l)

“pustie”. Fiind acea fâşie de teren din preajma frontierei, “curăţată” de orice element stânjenitor,
având un regim de “non-edificandum”, deci un regim prin care se interzicea ridicarea oricărei
construcţii.

Frontiera, din punct de vedere cultural poate reprezenta limita cunoaşterii umane. De la începuturile
cunoaşterii umane există o frontieră a spaţiului cunoscut. Chiar şi în prezent putem vorbi de o “frontieră” în
cunoaşterea Oceanului Planetar, o “frontieră” în cunoaşterea interiorului Pământului, “frontiere” în teritorii
insuficient sau deloc explorate, “frontiere” ale macrocosmosului şi microcosmosului etc. Necunoscutul a
generat tot timpul reacţii complexe, de la curiozitate la teamă dar aceste frontiere nu au încetat să evolueze.
De asemenea, toate fiinţele vii încearcă să supravieţuiască, să-şi continue existenţa. În această
încercare toate fiinţele vii îşi protejează elementele vitale faţă de agresiuni. Aşa şi omul a încercat să-şi
protejeze elementele care contribuie la supravieţuire, ca individ, familie, comunitate. Comunităţile umane au
evoluat politic în istorie de la formele incipiente la cele superioare, de stat. Ele au intrat în contact unele cu
altele şi au stabilit anumite relaţii, de natură diversă, continuând să-şi protejeze elementele de supravieţuire.
Aşa cum vom vedea în capitolul următor din ansamblul acesta vor lua naştere şi frontierele în forma pe care
noi o studiem în această lucrare.
Pe lângă frontierele organizărilor politice există frontiere religioase, etnice, economice, sociale,
culturale, de civilizaţie etc., frontiere care separă două sisteme diferite. Relaţiile transfrontieră pot îmbrăca o
gamă largă de manifestări, pornind de la totala respingere şi terminând cu acceptarea totală. Cu cât elementele
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care diferenţiază cele două sisteme sunt mai multe, cu atât separaţia este mai clară. Cu cât frontierele de
diverse naturi se suprapun mai mult, cu atât rolul de separare creşte.
Studiile privind populaţiile din preajma frontierelor internaţionale au avut la început un caracter mixt,
pentru ca mai apoi, pe măsura dezvoltării disciplinelor ştiinţifice să capete caracteristici clare. Antropologia şi
sociologia s-a ocupat de aceste aspecte încă de la începuturile lor. Bronislaw Malinowski definea de exemplu
naţionalitatea ca fiind “un grup larg, unificat prin limbă, tradiţii şi cultură”. Problematica raporturilor dintre
populaţiile din lungul frontierelor internaţionale, ca atare, a fost pentru prima dată analizată de savantul
norvegian Fredrik Barth în cartea sa “Grupurile etnice şi graniţele” (1969). Subiectul a căpătat o asemenea
amploare încât Thomas. M. Wilson şi Hastings Donnan vor sugera în 1998 în lucrarea “Naţiune, stat şi
identitate – graniţele internaţionale” necesitatea creării unei discipline antropologice care să se ocupe de
studiul graniţelor internaţionale.
Studiile întreprinse au subliniat două idei majore:
a) diferenţele culturale în zonele de graniţă nu sunt naturale ci îşi datorează existenţa prezenţei
graniţelor politice;
b) definirea identităţii populaţiilor din preajma graniţelor este o sarcină complexă şi grea,
generalizările fiind mereu periculoase.
Numeroşi gânditori au considerat conflictele din lume ca având sorgintea pe faliile dintre religii. Arnold
Toynbee, istoricul englez, făcând o călătorie în Africa a spus că a identificat locurile de conflict, fiindcă acolo
se întâlneau religiile - acolo unde se întâlnea Islamul cu restul religiilor. Deci pentru el harta conflictelor era
de-a lungul acestei falii.
Ideea a fost reluată ulterior, de către Ignacio Ramonet, care afirma că în prezent conflictele sunt, cel
puţin parţial, conflicte religioase: Kosovo (între ortodocşi şi musulmani), Caşmir (între musulmani şi hinduşi),
Timorul de Est (între musulmani şi catolici) şi Cecenia (între ortodocşi şi musulmani). De asemenea, conflicte
endemice, caracteristice sfârşitului de mileniu, încă sunt prezente: Orientul Mijlociu, Balcani, Irlanda de Nord,
Afghanistan, sudul Sudanului, Algeria, Cipru, Karabahul de Munte, Tibet şi multe, multe altele.
În anul 1993, Samuel P. Huntington publica în revista de mare prestigiu "Foreign Affairs” articolul
Ciocnirea civilizaţiilor, articol care avea să fie dezvoltat până în 1997 sub forma unei celebre cărţi. Într-un
interviu publicat în “Transilvania Jurnal”, Horia Roman Patapievici afirma: În cazul lui Huntington, scopul
este redefinirea Europei pe vechiul tipar catolic-protestant. Vechea idee medievală, potrivit căreia
creştinătatea se întindea până la teritoriile schismaticilor. Apoi, în Iluminism şi secolul imperialismului
civilizator, Europa se întindea până acolo unde se răspândise civilizaţia, adică Occidentul. Acum, când Dvs.
definiţi graniţa Europei în funcţie de întinderea ideii de civilizaţie europeană am impresia că folosiţi, poate că
inconştient, tocmai categoriile care, în opinia lui Edward Said, creează viziunea orientalistă: orientul este ceea
ce occidentul decretează a fi inferior (sau rezistent la occidentalizare). Cred că trebuie să abandonăm
dihotomia geografică Est/Vest în favoarea uneia politice: societate deschisă/societate închisă. A construi o
societate deschisă nu revine, neapărat, la occidentalizare. Prin urmare, cred că vechea idee, în fond
imperialistă, potrivit căreia cu cât eşti mai aproape de Occident eşti mai aproape de civilizaţie (şi, deci, de
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adevăr) este greşită. Problema nu mai este de a defini civilizaţia în termeni pur exteriori, de civilizaţie
materială, ci, în felul lui Avishai Margalit (The Decent Society, 1996),ca set de valori capabil să se opună
degradării şi umilinţei. Ceea ce vreau să spun este că Estul nu mai trebuie identificat cu non-civilizaţia, cu
non-Europa, cu “hic sunt leones” al hărţilor medievale. Cred că trebuie să abandonăm logica războiului de
cucerire şi trufia mărimii PIB-ului. Dacă va exista vreun viitor pentru omenire, el nu va fi consecinţa victoriei
prooccidentalilor asupra antioccidentalilor, ci urmarea găsirii unei soluţii rezonabile la întrebările de tipul: “în
virtutea a ce merită toţi respect?”; “e ceva comun tuturor celor care pretind respect?” etc. Cred că acestea sunt
întrebările cruciale şi nu schema, incultă şi agresivă în opinia mea, potrivit căreia judecă politologii de tip
Huntington.”
În general, sistemul care încearcă să schimbe o frontieră, extinzându-şi teritoriul, se consideră
superior celuilalt, bazându-se pe dreptul “celui mai puternic” ori “dreptul conferit de divinitate sau chiar de o
idee” sau de “dreptul istoric”. Frontiera romană de exemplu, a reprezentat pentru ei, cu mai multă tărie la
început, limita dintre lumea civilizată şi barbarie. În Bizanţ, “fines imperii” era şi limita oecumenei (lumea
romană şi creştină), cu valoare mai mult mistică. Imperiile europene carolingian, romano-german, habsburgic,
ţarist şi german se considerau urmaşele Imperiului Roman (chiar şi titlul de “Ţar” ca şi cel de “Kaizer”
provenind de la “Cezar”). Islamul şi-a extins dominaţia în numele lui Allah. Coloniştii cucereau noi teritorii în
numele lui Hristos, al regilor lor sau al civilizaţiei pe care o reprezentau. Frederick Jackson Turner (1861 –
1932) a afirmat necesitatea extinderii civilizaţiei americane în detrimentul “Sălbăticiei” din vestul
continentului. Nazismul a clamat superioritatea rasei ariene iar comunismul - egalitatea dintre oameni.
În privinţa frontierelor culturale, civilizaţionale, religioase, ideologice, două sunt marile unghiuri de
vedere, în funcţie de modul în care această frontieră evoluează:
1. În favoarea celor care se consideră “superiori”. Aceştia apar ca având o misiune salvatoare,
civilizatoare, mesianică, din arsenalul de propagandă putând să cităm aici “eliberarea Locurilor
Sfinte”, “rolul civilizator al coloniştilor”, “rolul protector al celei de a Treia Rome”, “rasa
superioară ariană”, “dispariţia asupririi omului de către om”, “lupta pentru instaurarea
democraţiei”.
2. În defavoarea celor care se consideră “superiori”. Termenii care se utilizează în acest caz includ :
“martiri”, “metereze vii”, “zid de apărare în calea urgiilor” etc. În acest sens, Walter Kolarz35,
arăta că în Europa de Est sunt câteva “mituri”:
a) mitul apărării Europei Occidentale. Putem enumera aici : apărarea faţă de invaziile barbare,
lumea musulmană, “plaga roşie” etc.
b) mitul împiedicării înaintării şi unirii popoarelor slave, de către popoarele non-slave.
c) mitul împiedicării înaintării popoarelor germanice, mai ales în cazul polonezilor şi ruşilor.
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- un concept geopolitic şi de geografie politică
Vom analiza în continuare frontiera, aşa cum este ea privită de geopolitică şi de geografia politică.
Geopolitica şi geografia politică au abordat conceptul de frontieră chiar de la începuturile lor. Geografia
politică însă examinează “condiţiile de existenţă spaţială a unui stat” iar geopolitica “lucrează cu necesităţile
spaţiale ale unui stat”36 Din această cauză putem face o difenţiere între modul de abordare a frontierei de către
Geografia Politică, anume ca aspect static, condiţionat, şi modul în care geopolitica vede aceste frontiere, mai
exact în dinamică. Alte definiţii afirmă că geografia politică studiază “relaţia dintre procesele politice şi
mediul geografic37” sau “condiţiile geografice ale construirii, dezvoltării şi activităţii statelor38”.
Peter Taylor afirma că fronteirele şi graniţele sunt poate cele mai populare subiecte de geografie
politică, pe când J. Gottmann (1980) afirma că “frontiera este un termen geopolitic prin excelenţă”39.
Credem că diferenţa dintre aceste puncte de vedere geopolitic şi de geografie politică se reflectă şi în
celelalte probleme aflate în divergenţă : frontieră versus graniţă, “frontiera - linie sau zonă ?”, frontiera
naturală sau artificială.
În şcoala geopolitică germană frontiera era percepută dinamic. Carl Ritter (1779-1859) a fost primul
geograf german proeminent care în lucrarea sa de bază Erdkunde (Geografia), respingând teza raţionalistă,
conform căreia oamenii sunt aceiaşi pretutindeni, a subliniat rolul jucat de natură asupra omului. El a iniţiat,
într-o direcţie specifică gândirii germane, viziunea organicistă, după care, patria  das Heimatland  reprezintă
un spaţiu geografic natural, înzestrat cu o configuraţie naturală unitară, graniţe naturale, toate acestea
alcătuind teritoriul organic natural40.
Discipol al lui Ritter, Friedrich Ratzel (1844-1904), considera frontiera ca limita exterioară a statului,
marginea unui spaţiu ocupat de un popor. În concordanţă cu geograful german, statul are caracteristicile unui
organism viu. Viziunea sa, care provenea din studiile de zoologie făcute în tinereţe, a condus la crearea unei
concepţii care stipula că statele trebuie să crească, să expansioneze, în consecinţă, frontierele fiind “vii”, ele
fiind dinamice şi în schimbare41. În lucrarea sa, Politische Geographie (1897), Ratzel afirma că graniţele (die
Grenzen)  reprezentau produsul mişcării iniţiate dinspre Mittelpunkte (sâmbure de civilizaţie). Situată la
periferia teritoriului statal, economic şi al poporului, graniţa nu rămânea o simplă linie de demarcaţie, ea
devenind un organ periferic, dar foarte important al statului în creştere. Ratzel a enumerat trei mijloace 
generate din Mittelpunkte  de lărgire a graniţelor: prin forţă militară şi războaie; prin comerţ; prin spirit şi
comunicare, adică triumf cultural42.
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Savantul suedez Rudolf Kjellen definea frontiera drept “ expresia puterii de expansiune a unui
embrion geopolitic, a unui centru politico-spiritual”, preluând multe din ideile lui Ratzel şi încercând să
confere o abordare sistematică geopoliticii.
Pentru Karl Haushofer frontiera era rezultatul jocului de forţe tot timpul schimbător. În lucrarea
Grenzen in ihrer Geographischen und Politikschen Bedentung (Importanţa geografică şi politică a graniţelor),
Berlin, 1927  graniţele sunt considerate "mai degrabă locuri ale confruntării şi coliziunilor, decât norme
juridice ale delimitărilor politico-statale"43. Frontiera este percepută concret, aproape instinctual. Vechile
frontiere, stabilite pe baze juridice sunt nişte concepte vetuste, care se opun mersului firesc al lumii.
Haushofer se inspiră din gândirea compatrioţilor săi (Ratzel, Penck, Sieger, Volz), din ideile gânditorilor
englezi (Holdich, Curzon, Fawcett, Lyde) şi chiar francezi (E. Ténot). Frontierele juste erau cele trasate
pornind de la o analiză pluridisciplinară, nu strct juridică. Popoarele trebuie să perceapă frontierele ca pe ceva
viu iar conducătorii lor trebuie să studieze frontierele, indiferent de orientarea lor politică44.
Ca reacţie la şcoala germană, şcoala franceză a adoptat o viziune statică a frontierei. Opinia lui Vidal de
la Blanche accentuează aspectul istoric, negând caracterul determinist. Camille Vallaux, Albert Demangeon,
Andre Siegfried au analizat frontiera ca fiind cadrul, limita unui stat. Michel Foucher vedea frontiera ca o
discontinuitate geopolitică între state, discontinuitate în privinţa suveranităţii, economiei, culturii sau istoriei.
Yves Lacoste afirma că frontiera este zona care separă teritoriul unui stat sau un ansamblu politic în raport cu
altele. Din punctul de vedere al lui Jaques Ancel ea este izobara politică a presiunilor pe care le exercită, una
asupra alteia, două populaţii. În viziunea lui Pierre George frontiera este limita unui stat, fixată printr-un acord
internaţional.
Şcoala geopolitică anglo-americană nu abordează problemele frontierelor de la început, fiind
preocupată mai ales de aspecte strategice mondiale. Ulterior frontiera capătă velenţe noi pentru
anglo-americani. Este totuşi demn de reţinut faptul că la începutul secolului, lordul Curzon of Kedleston
aborda problematica frontierelor într-o serie de prelegeri care prezentau originea şi istoria lor, precum şi
caracteristicele frontierelor naturale şi artificiale.
Gândirea geopolitică românească a identicat frontiera ca având un caracter de sinteză. Pentru Ion
Conea frontierele se pot clasifica în frontiere care unesc şi frontiere care separă. Ion Chelcea a accentuat
ciclurile frontaliere ale popoarelor, cicluri istorice şi cicluri etnice. Diferenţele între graniţele etnice şi
frontierele politice au fost abordate de Sabin Manuilă. Forma fără fond a geopoliticii germane a fost
demonstrată de Anton Golopenţia. N. Al. Rădulescu a subliniat alternanţa geopolitică a frontierelor naturale,
Gh. Brătianu – raportul dintre frontierele naţionale şi spaţiile de securitate, Victor Tufescu – relaţiile dintre
frontierele politice şi funcţiunile economice ale statelor. Vintilă Mihăilescu diferenţia frontierele pacifiste de
cele conflictuale. Nicolae Iorga accentua rolul “hotarului”, evitând denumirile de “graniţă” sau “frontieră”45.
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După cel de al Doilea Război Mondial dezbaterile despre frontiere s-au reluat, făcându-se deosebirea
între conceptul de graniţă şi cel de frontieră. Încă din 1947, Moodie arăta că frontiera este privită din punct de
vedere juridic şi politic ca fiind o linie iar din punct de vedere geografic ca fiind o zonă46. Kristof L.D. în 1959
afirma că frontiera este fruntea de penetrare a civilizaţiei. Termenul de graniţă (“boundary”) provine de la
cuvântul “limită” (“bound” în engleză). Frontiera, prin urmare este orientată în afară iar graniţa este orientată
înăuntru47. Abordarea la nivel regional are ca efect, după părerea sa, depolitizarea şi dispariţia dramatismului
în abordarea frontierelor de către un studiu geografic. Tot în 1959, Jones definea 5 tipuri de graniţe : graniţă
naturală, naţională, contractuală, geometrică şi politică.
Prescott în 1978 sublinia că în geografia politică se utilizează conceptul de frontieră cu cele două
sensuri: împărţirea politică între cele două ţări sau părţi de ţară şi cea de zonă. Tot el definea în 1987 graniţele
ca fiind “liniile de contact fizic între state”. J. Gottman se întreba şi el în 1980 dacă frontiera este o linie sau o
zonă. O conciliere între cele două puncte de vedere încearcă J. House (1980) afirmând că “frontiera este o
zonă care se întinde pe ambele părţi ale unei graniţe. Michel Foucher considera că sursa antinomiei dintre
conceptul de graniţă şi cel de frontieră se găseşte în semantica anglo-americană (“frontier” versus “boundary”)
şi în concepţia americană despre frontieră, mai ales din timpul extinderii spre vest. Tot el leagă, printr-un joc
de cuvinte, frontiera de front. Pentru Taylor J. Peter, zona de frontieră reprezintă suprafaţa dintre două sisteme
sociale sau entităţi. Evoluţia frontierelor a încetat, după părerea sa când s-a conturat complet sistemul modern
mondial, frontierele fiind înlocuite de graniţe48.
Ira Martin Glassner considera că frontiera este o zonă politico-geografică între regiuni de unităţi
politice şi în care pot avea loc expansiuni. Frontiera s-a mişcat până a atins “limita naturală” de extindere.
Graniţa apare pe hartă sub forma de linii ce marchează suveranitatea unui stat. Toate graniţele politice sunt,
după părerea sa, prin definiţie artificiale, fiind clasificate morfologic, funcţional (rol pentru apărare, cultură,
economie, administraţie, ideologie), genetic (graniţe pionier, antecedente, subsecvente, superimpuse, relicte)
şi legal (recunoscute, de facto, fictive)49.
Graham Evans şi Jeffrey Newnham defineau şi ei frontiera ca fiind zona de contact între două entităţi
sau sisteme sociale, graniţa implicând spre deosebire, limite teritoriale stricte. Frontierele au fost transformate
treptat în graniţe50.
Subiectul frontierelor se găseşte şi azi în vizorul studiilor geopolitice. În 1989 la Universitatea
Durham s-a înfiinţat Unitatea pentru Cercetarea Frontierelor Internaţionale, cu contribuţii semnificative.
Pentru Sergiu Tămaş51, fiecare frontieră este rezultatul direct sau indirect al raporturilor de putere ce
se impun într-un moment al istoriei pe calea unor conflicte militare, al unor secesiuni pe bază de înţelegeri
reciproce sau al unor dictate. În Dicţionarul de geografie umană, frontiera este definită ca fiind “spaţiul de
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separaţie între două state, de natură convenţională sau impusă, ce delimiteaază teritoriul în care îşi poate
exercita suveranitatea exclusivă fiecare dintre ele”. Graniţa reprezintă “linia de demarcaţie ce stabileşte
limitele între două sau mai multe unităţi politice, cum ar fi statele sau zonele administrative”52.
Problematica frontierelor a fost îndelung analizată atât în trecut cât şi în prezent. Considerăm că
frontierele pot fi definite, din punct de vedere geopolitic, ca fiind rezultatele materializate ale unor raporturi de
putere între actorii politici internaţionali. Ele marchează teritoriul pe care actorul politic internaţional îl
controlează şi îşi desfăşoară puterea.
Frontierele pot înregistra o dinamică, în sensul deplasării lor, a apariţiei sau dispariţiei în timp.
A) Deplasarea frontierelor se realizează în urma creşterii suprafeţei unui stat în detrimentul teritoriului
unui alt stat, rezultat al unei tensiuni care poate degenera într-un conflict.
B) Apariţia unor frontiere se datorează sciziunilor, declarării independenţei în cazul unor teritorii. De
asemenea, apar noi frontiere când au loc cuceriri cu caracter colonial sau tutelări ale unui teritoriu sub forma
dominionului, condominionului, protectoratului sau mandatului.
C) În mod contrar, dispariţia frontierelor este determinată de uniuni, de la formele confederative, la
cele federative, la uniuni personale şi terminând cu uniunea reală. Uniunea este în fapt un nou stat. Dispariţia
frontierelor poate fi şi rezultatul anexiunii totale a teritoriului unui stat.
Analiza frontierelor se poate face însă doar în strânsă legătură cu teritoriul unei organizări de ordin
politic, mergând de la formele incipente de organizare politică până la organizarea politică sub forma statului.
Teritoriul de stat în dreptul internaţional se defineşte ca fiind spaţiul geografic alcătuit din suprafeţele
terestre, acvatice şi marine, din solul, subsolul şi spaţiul aerian, asupra cărora statul îşi exercită deplina şi
exclusiva suveranitate.
Teritoriul reprezintă spaţiul exercitării puterii suverane exclusive a statului, spaţiul înfăptuirii
dreptului poporului la autodeterminare, obiectul suveranităţii permanente asupra resurselor şi bogăţiilor
naturale53.
În termeni geopolitici, suveranitatea se traduce ca putere a statului. Frontiera marchează în teritoriu
limitele puterii unui stat. Dinamica frontierelor depinde de evoluţiile pe care le înregistrează puterea statală.
Dinamica frontierelor este rezultatul echilibrului de putere dintre state. Echilibrul de putere înregistrează
perioade de stabilitate şi instabilitate. Tensiunile de putere dintre state pot evolua în conflicte. Tensiunile cu
caracter militar, respectiv conflictele cu caracter militar pot conduce la modificări de frontieră, legătura dintre
front şi frontieră fiind clară nu doar din punct de vedere semantic. În urma căpătării unui caracter militar,
frontierele se pot materializa în teritoriu mult mai clar. Începând cu zorii istoriei anumite organizări politice
dominau un teritoriu, limitele spaţiului dominat tinzând spre o formă circulară sau suprapunându-se limitelor
geografice ale spaţiului. Respectiva organizare politică deţinea aşezări întărite din care controlau un anumit
teritoriu. Creşterea teritoriului unei organizări politice s-a făcut prin cuceriri sau în urma coagulării unor
organizări politice.
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În trecut anumite state şi-au mărit teritoriul, fără ca prin aceasta să se micşoreze corespunzător
teritoriul altui stat. Este vorba de teritorii fără stăpân (terrae nullius) sau nestăpânite de colectivităţi umqane
organizate sub forma de stat. În acest caz avem de a face cu o “dobândire originară”. În prezent nu există
astfel de spaţii. Excepţie fac Antarctica (pentru care există un regim juridic internaţional) şi Arctica.
Modalităţile de dobândire a noi teritorii de către anumite state în au fost:
m) căsătoriile între familiile regale;
n) partajele succesorale;
o) bulele papale;
p) ocupaţia sau descoperirea originară;
q) continuitatea (exinderea suveranităţii asupra unor teritorii vecine);
r) contiguitatea (ocuparea unei insule ducea la ocuparea întregului arhipelag).
În prezent, dreptul internaţional contemporan admite doar modificările venite ca urmare a
consimţământului liber exprimat al populaţiei de pe acel teritoriu (desprindere sau alăturare. Forma de
manifestare a consimţământului este fie prin hotărâre a organului legislativ suprem, fie prin referendum54.
Pe lângă aceste cazuri de dobândire, există cazul, mult mai frecvent de cucerire. Cuceririle de teritorii
au fost, pe măsură ce societatea omenească a evoluat, reglementate şi puse sub rigorile dreptului internaţional
şi ale dreptului tratatelor.

b. EVOLUŢIA ISTORICĂ
FORTIFICAŢIILOR

A

FRONTIERELOR,

FRONTURILOR,

FORTURILOR

ŞI

Frontierele au un caracter dinamic, deci şi unul istoric. A vorbi despre apariţia frontierelor înseamnă a
merge pe firul evoluţiei societăţii omeneşti până în cele mai vechi timpuri. Michel Fucher enumera câteva din
axiomele care se aplică frontierelor:
-

noţiunea de frontieră liniară este relativ recentă, chiar dacă anunţată “material” prin limesul
roman;

-

frontiera se leagă esenţial de spaţiul european, Marele Zid Chinezesc fiind singura excepţie. Toate
celelalte civilizaţii au ignorat frontiera;

-

difuzarea sa pe mapamond are loc în perioada colonială;

-

alegerea limitelor, nearbitrară, este adesea comandată de datele mediului geografic, ascultând însă
şi de exigenţele istorice;

-

graniţa este rezultatul unei evoluţii generale. Ea este sacră la început, apoi reprezintă limita
proprietăţii (Grecia), devine frontieră mai târziu şi sfârşeşte prin a fi graniţă.

El încearcă să distrugă unele din aceste “axiome”, amintind despre oraşele state din Mesopotamia.
Între aceste oraşe state se iscau conflicte pentru zonele cultivate. Delimitarea zonelor cultivate se făcea adesea
prin stele, care impuneau limitei un sens sacru. Un poem din Mesopotamia aminteşte despre luptele care s-au
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dat pentru stăpânirea unui taluz. Tradiţia stelelor sacre care atenţionau asupra limitei stăpânirii se întâlneşte şi
la egipteni, la asirieni şi babilonieni. La greci, învingătorii ridicau borne sanctuare întărite cu statuile lui
Hermes sau Zeus pentru a marca posesiunea55.
Gabriel Liiceanu în cartea sa “Despre limită” afirma chiar că : “Ceva este în măsura în care are hotare.
Actul hotărârii este actul ontologic suprem.”56
Delimitarea unui teritoriu este o regulă pentru regnul animal. Mai ales pentru comunităţile mai mari
de animale (turme, haite etc.). Oricine calcă limitele acestui teritoriu intră în conflict cu posesorii teritoriului
respectiv. Pentru comunităţile umane aceste aspecte evoluează calitativ, putându-se evidenţia:
-

limitele teritoriului familial;

-

limitele comunităţii;

-

limitele teritoriului de pe care îşi procură hrana.

În Neolitic, odată cu apariţia agriculturii şi predominanţa sa faţă de vânătoare, limitele teritoriului de
pe care omul îşi procură hrana încep să devină mai stricte. Mai mult, activităţile de cultivare a pământului duc
la o mai bună evidenţiere a acestor limite, faţă de activităţile de creştere a animalelor, care favorizau
deplasarea spre alte teritorii. Chiar de la început, cultura plantelor alimentare are un caracter sacru, Mircea
Eliade subliniind faptul că “plantele alimentare sunt sacre, pentru că s-au născut sin trupul unei divinităţi.
Hrănindu-se cu ele, omul mănâncă în ultimă instanţă, o fiinţă divină”.57 Cultivarea acestor plante este un act
sacru, spaţiul pe care ea se desfăşoară fiind şi el un spaţiu sacru. Orice încălcare a lui duce atât la lupta pentru
existenţă dar şi la o încălcare a unui spaţiu spiritualizat, un spaţiu sacru. Delimitarea unui anumit spaţiu, fie el
teritoriul familial (peştera, adăpostul, casa etc.), al comunităţii umane (aşezarea, localitatea etc.) sau al
terenurilor agricole, se face prin anumite ritualuri care lasă semne sau marchează teritoriul, limitează sau
delimitează. Brazda de pământ sau movilele de pietre sunt elemente definitorii pentru activitatea de delimitare.
Chiar se credea că movilele de pietre ridicate pentru a marca un hotar sunt locuite de spirite. La grecii vechi o
astfel de movilă se numea “herma” iar spiritul ce o locuia – “hermes”. În unele cazuri movilele de pietre de
limită acopereau morminte ale strămoşilor sau ale duşmanilor ucişi în conflict. Ulterior movilele de pietre de
pe hotar au fost înlocuite de o singură piatră, un menhir, care devine mai apoi o stelă sau stâlp, un templu sau
un sanctuar. Toate acestea erau semne, avertismente, înştiinţări, puse sub semnul autorităţii şi sacrului.
Ovidiu Drâmba povesteşte despre ritul etrusc de fundare a unui oraş: “Astfel Plutarh reaminteşte că
fondatorul Romei, Romulus, ar fi chemat oamenii din Etruria pentru a îndeplini acest rit: se consacra aria
viitorului oraş prin săparea unei gropi (mundus) în care se depuneau trufandalele din toate produsele vegetale
comestibile, precum şi puţin pământ adus din locul de origine al fondatorilor. Apoi, în ziua fastă indicată de
ghicitorii sacerdoţi, fondatorul oraşului, cu un plug cu brăzdar de bronz şi tras de un taur alb şi o vacă albă,
primul înjugat în partea dreaptă iar vaca în partea stângă, trăgea o brazdă continuă (în lungul unui perimetru
de forma unui patrulater), în aşa fel încât brazda să întoarcă pământul arat spre interiorul perimetrului
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viitoarelor ziduri de incintă ale oraşului. Unde se stabilea că vor fi porţile oraşului se ridica plugul, încât
brazda să fie întreruptă. […] Acest rit de fundaţie a fost preluat şi de romani.”58 Se cunoaşte din legende
soarta celui care a încălcat brazda fondatoare.
Aratul, în special pentru cultura cerealelor, era un act sacru. Pentru popoarele din Antichitate,
cultivarea cerealelor, care se desfăşura în părţile inferioare ale bazinelor fluviale, reprezintă participarea la un
act sacru, reprezintă deci un ritual. Spaţiul arat este spaţiul de pe care se reîntrupează zeul asasinat în mod
violent, zeu simbolizat de planta cultivată3. Aşa cum am văzut prin arat se asigura spaţiul protector care
înconjura zidul cetăţii, deci spaţiul arat este spaţiul protejat care asigura viaţa viitoare a comunităţii. De aici se
poate deduce importanţa limitei acestui spaţiu, mai ales inviolabilitatea lui, deci nedepăşirea limitei. Toate
civilizaţiile, civilizaţii bazate pe cultura cerealelor, născute în câmpiile marilor fluvii au respectat această
limită şi această activitate sacră a aratului. Delimitările părţilor de teren cultivate s-a făcut adesea prin
intermediul amenajărilor în vederea irigaţiilor (mesopotamieni, egipteni – cei care au descoperit şi geometria,
chinezi etc.).
Brazda de pământ era un element important al fondării la greci a unui nou oraş – colonie. Sute de
familii de colonişti, sub conducerea unui “fondator” se îmbarcau luând cu ei o brazdă de pământ de acasă şi
foc de pe altarul zeilor lor. Ajunşi la locul hotărât, îngropau brazda de pământ şi ridicau vatra cu focul sacru,
în jurul cărora construiau noul oraş, prevăzându-l cu întărituri.4
Să ne depărtăm puţin de aspectele acestea sacre, pentru a putea trece uşor spre conceptul de frontieră.
Romulus Seişeanu afirma însă următoarele: “Unii cred că noţiunea de frontieră a apărut atunci când omul a
intrat în faza vieţii sedentare… Adevărul este că omul şi în faza vieţii nomade a avut şi are noţiunea
frontierei.”59
În concepţia nostră frontiera reprezintă limita teritoriului aflat sub stăpânirea unei organizări politice,
limită marcată prin posturi cu caracter militar şi de control comercial. Sub această idee va fi analizată şi
conexiunea cu fronturile, forturile, fortificaţiile şi zidurile defensive. Este credem subînţeles faptul că
marcarea limitei prin movile, menhire, stele, temple, sanctuare, nu suplineşte funcţiile militare şi de control
comercial. Aceste funcţiuni sunt îndeplinite de aşezarea, oraşul sau cetatea respectivă.
Limitele se pot marca în multe feluri şi delimitările pot fi multiple. Construcţii pot mărgini, pot marca
limita, pentru spaţiul familial, spaţiul unui grup, spaţiul comunităţii sau chiar spaţiul stăpânit de o organizare
politică. Delimitarea separă o anumită incintă de un spaţiu exterior. Delimitarea se poate face prin intermediul
gardurilor, zidurilor, barierelor, edificate din materiale multiple, care depind de funcţia pe care o îndeplinesc şi
mai ales a tipului de agresiune la care sunt expuse. Evoluţia lor merge mână în mână cu perfecţionarea
metodelor de agresiune. Primele construcţii cu caracter defensiv realizate de om pentru a se proteja împotriva
duşmanilor au avut un caracter temporar. La începutul evoluţiei societăţii omeneşti materialul de delimitare
aparţinea “regnului vegetal”. Pereţii sau gardurile erau facute din lemn sau din materiale vegetale mai
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rezistente. Treptat au apărut pereţii, gardurile şi zidurile de lut, de piatră sau de cărămidă. Zidurile vechiului
Ierihon, probabil cel mai vechi zid de piatră descoperit vreodată, prezintă turnuri unite de ziduri de piatră,
structuri construite pentru apărare acum 10000 – 9000 ani. Practica de a construi ziduri masive a început în
timpul civilizaţiei sumeriene, apariţia acestor ziduri fiind conectată cu dezvoltarea Cetăţilor State. Aceste
ziduri apărau comunitatea respectivă şi nu întregul spaţiu stăpânit de respectiva comunitate.
Un basorelief din Teba, care datează din secolul XIII î. H. prezintă pe egipteni atacând oraşul hitit Dapour şi
escaladând zidurile cu scări. Berbecii pentru asediu apar pentru prima dată într-un basorelief dintr-un palat
asirian din secolul IX î.H. Se mai prezintă în aceeaşi scenă turnuri de asediu şi subminarea unui zid. Toate
civilizaţiile au construit astfel de limite: mesopotamienii, egiptenii, indienii, chinezii, evreii, grecii, tracii,
etruscii, romanii etc. Ziduri extinse pe distanţe mari, ziduri care să protejeze nu doar o aşezare, au fost puţine
în istoria omenirii:
-

“Zidurile egiptene”. O serie de 14 fortăreţe, edificate în timpul Regatului Mediu, având o înălţime
de 5-6 metri, două ziduri de cărămizi de lut, bariere şi terase iar uneori turnuri mobile şi şanţuri,
au fost construite de faraonul Snosert III, cuceritorul Nubiei, între prima şi cea de a treia cataractă
a Nilului. O altă manifestare a acestui stil este “Zidul Prinţului”, de la Sesostris. Construit de
faraonul Amnemhat I, în 1850 î.H., fiind destinat să protejeze Egiptul de neîncetatele incursiuni
ale asiaticilor în Valea Al-Tolombat. Probabil acest stil de fortăreaţă stă la originea mitului care a
circulat până în timpul cuceririi arabe a Egiptului şi care povestea că un rege egiptean a construit
un zid din Sinai până la Heliopolis. Mai târziu, când egiptenii s-au extins în partea asiatică, în
timpul Regatului Nou, ei au adoptat stilul comun al fortăreţelor asiatice.

-

“Marele Zid Chinezesc”. În anul 208 î.H., în timpul Dinastiei Qin începe construcţia Marelui Zid
Chinezesc (însemnând “Oraşul cel lung”). Acesta este un tip de fortificaţie antică, construită în
etape împotriva raidurilor “barbarilor” din Mongolia şi Manciuria. Principalul scop al zidului era
nu atât cel al blocării trecerii de către oameni, cât al stopării cailor acestora. Zidul măsoară 6400
km, plecând de la graniţa cu Coreea pe Yalu Jiang până la Deşertul Gobi. S-au înregistrat patru
etape majore de construcţie şi renovare:
1. Anul 208 î.H. (Dinastia Qin);
2. Secolul I î.H. (Dinastia Han);
3. 1138 – 1198 (Perioada celor Cinci Dinastii şi Zece Regate);
4. 1368 (Dinastia Ming).
În jurul anului 300 î. H. regatele din nordul Chinei, pe lângă obişnuitele fortificaţii urbane şi
ziduri de apărare, încep să construiască ziduri extinse împotriva ameninţării invaziilor nomade.
Yong – Cheng, prinţul care vine la putere în 238 î. H. în regatul Qin, întreprinde cucerirea tuturor
ţinuturilor chineze. După ce a reuşit unificarea teritoriilor cucerite, zidurile construite între
vechile regate sunt distruse, în schimb păstrând şi dezvoltând tronsoanele construite la graniţele
septentrionale ale noului stat, pentru a-l pune pe acesta la adăpost de o invazie din partea
triburilor călăreţilor nomazi care trăiesc mai la nord. Format din pereţi de pietre mari şi mici,
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zidul se ridică la 6 sau 8 metri înălţime şi având o grosime de 8 până la 10 m. Pe creasta lui, un
drum lat de pază permite carelor să circule. La fiecare 200 m se înalţă turnuri de pază, cu două
nivele.
-

“Limesul roman”. Pentru a-şi apăra teritoriile împotriva barbarilor, romanii au construit un zid de
apărare, construit din mici forturi legate prin drumuri strategice. Rolul limesului nu a fost, ca în
cazul Marelui Zid Chinezesc, separarea totală. Zidul Chinezesc permitea tranzitul doar în locurile
în care întâlnea mari drumuri comerciale şi unde s-au creat oraşe cu funcţii comerciale. Limesul
roman a fost proiectat pentru marcarea frontierei imperiului. Scopul său a fost acela de a
împiedica pătrunderea unor grupuri mari de barbari cu scop de jaf. Din acest punct de vedere
Limesul este mult mai permisiv decât Zidul Chinezesc. El diminua numărul de barbari care
penetrau limita dar nu îl stopa cu desăvârşire. Pe de altă parte, el nu putea face faţă unei armate de
mari dimensiuni. De asemenea, limesul avea un caracter dinamic, asemeni frontierei, putând
ocupa poziţii mai retrase sau mai înaintate. Aşa cum observa şi Grigore Stamate60, limes imperii
este o frontieră nouă, dinamică şi variabilă, corespunzătoare împrejurărilor. La început, limesul
era zona de margine a oricărui teritoriu cucerit. Apoi el devine o linie de demarcaţie cu scop
politic.

Să vedem cum s-a ajuns de la o frontieră sacră, tabu, imobilă şi înviolabilă, la caracterul acesta
dinamic, mobil, orientat după mişcările frontierei. Strucurile defensive puteau avea şi caracter temporar,
pentru apărarea taberelor militare. Armatele pornite la război îşi apărau locurile de staţionare cu şanţuri şi
valuri de pământ, adesea având din loc în loc palisade şi turnuri. Legionarii romani erau renumiţi pentru
construcţiile defensive de acest tip. Taberele romane fortificate erau faimoase pentru mărimea şi
complexitatea lor, unele dintre ele formând nucleul viitoarelor oraşe. Romanii sunt primii care pornind de la
nişte structuri temporare de apărare a taberelor militare plecate la război, au marcat în mod constant limitele
stăpânirii lor prin intermediul unor construcţii cu caracter defensiv. Cu perioada cuceririi romane limita
stăpânirii lor devine cu adevărat frontieră. Buni strategi, ei marcau limita prin construcţii defensive. În secolul
al doilea strategia Imperiului Roman era în întregul său defensivă. Sahara, Eufratul, Dunărea şi Rhinul erau
frontierele naturale care doar în mod excepţional erau depăşite prin noi campanii de cucerire. Limesul proteja
frontiera, fiind mult mai întărit în zonele fără frontiere naturale.
Romanii chiar denumesc printr-un cuvânt special zidul de frontieră : “maceria”, deosebindu-l de zidul
oraşului (“murus, moenia”) sau de zidul locuinţei (“paries”). Cezar, în povestirea războiului împotriva galilor,
descrie construirea unui Vallum, “un val de pământ precedat de şanţuri continue, adânci de 1.5 m, în care se
înfigeau ţăruşi din trunchiuri groase, ascuţite la capete şi legate în partea de jos pentru a nu putea fi smulse,
lăsându-se afară doar frunzişul. În faţa lor se săpau gropi, în rânduri oblice şi în grupuri de câte cinci. În gropi
se înfingeau ţăruşi netezi, ascuţiţi şi întăriţi la foc, care nu se lăsau să iasă afară decât 7.5 cm, fiind mascaţi cu
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frunziş şi mărăciniş. În faţă, ţăruşi lungi de 30 cm, în care se înfingea câte un cârlig de fier, erau în întregime
înfipţi în pământ şi semănaţi peste tot şi la intervale apropiate”.
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Limesul Roman a avut începutul în coagularea sistemelor defensive după înfrângerea suferită de
legiuni din partea germanilor în Pădurea Teutoburgică în anul 9 d.H. Iniţial “limita” era reprezentată de fapt
de un drum comercial care treptat a fost nevoie să fie protejat. Dacă la început reprezenta o delimitare dintre
stăpânirea romană şi barbari, treptat a evoluat caracterul său defensiv. Limesul, limita imperiului, “finis
imperii” (din care se va dezvolta urterior “confinul”), va fi apărat de trupele de “limitanei”, trupe auxiliare
pentru paza frontierei. Relaţiile la nivelul limesului erau variabile, uneori triburile din afara lui fiind vasale ale
Imperiului şi fiind folosite ca trupe tampon sau chiar trupe folosite de romani în bătălii în alte zone ale
Imperiului. Triburile puteau însă şi ataca limesul, provocând tulburări şi pagube.
Limesurile romane au fost:
Limesul din Germania Superioară, numit adesea Limes Rhaetia reprezenta graniţa dintre Imperiul
German şi popoarele germanice. El se extinde de la Koblenz pe Rhin la Eining, pe Dunăre, pe o lungime de
568 km, având 60 castele şi 900 turnuri de pază. Împăratul care a început construcţia Limesului a fost
Augustus, la scurt timp după înfrângerea suferită de romani în Pădurea Teutoburgică în anul 9 d.H. Împăratul
a fondat Augusta Vindelicorum ( azi Augsburg), la început ca fortăreaţă pentru legiuni, dezvoltându-se
ulterior ca centru regional pentru ţinuturile până la Alpi, devenind până la urmă capitala provinciei Rhaetia.
De asemenea a fost fondat oraşul Cambodunum. Sub Împăratul Claudius romanii au înaintat pe Dunăre
construind o linie de fortificaţii de lemn, cu valuri de pământ. Câţiva ani mai apoi au construit forturi şi pe
malul drept al Rhinului (Riegel). De asemenea, în lungul Râului Neckar au construit forturile din dreptul
actualelor Ladenburg şi Heidelberg-Neuenheim. În 74 d. Hr., Legiunea a VIII – a construieşte un drum de la
actualul Strasbourg prin Valea Kinzig din Pădurea Neagră spre Dunăre, unde făcea conexiunea cu drumul ce
lega forturile de aici. Pentru protecţie s-au construit forturile de Offenburg-Zunsweier, Rottweil,
Waldmössingen, Sulz am Neckar şi Geißlingen am Riedbach. În anul 80 d.Hr. a fost acoperită zona dintre
Rottweil pe Neckar şi Tuttlingen (cel mai vestic fort pe linia Dunării) prin construcţia fortificaţiilor din Munţii
Suebiei ( Lautlingen, Burladingen). În 83 d.Hr. Domiţian porneşte o campanie împotriva triburilor germanice
din munţii Taunus (Hessen) , ocupând zona Wetterau şi construind acolo o fortificaţie. Î n 85-90 d.Hr. au
înaintat în aval pe Neckar şi au ridicat o serie de fortificaţii la Köngen, Stuttgart-Bad Cannstatt, Benningen,
Walheim, Heilbronn-Böckingen şi Wimpfen. Acestea erau conectate de un drum de patrulare. În acelaşi timp,
romanii au părăsit linia Dunării şi s-au mutat la nord în Munţii Suabiei, construind o nouă linie de fortificaţii :
Lautlingen- Burladingen- Gomadingen- Donnstetten- Urspring- Faimingen (?) şi Heidenheim an der Brenz.
La est ( azi Bavaria), linia continua prin dreptul oraşelor Munningen, Aufkirchen, Unterschwaningen,
Gnotzheim, Weißenburg, şi Pfünz şi întâlnea Dunărea la Eining, de unde începea aşa numitul “limes umed”,
care ajungea până la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Pe Valea Lauter, limesul era format din două şanţuri
poziţionate în faţa unui val de pământ cu gard de lemn. Acest limes a fost în uz până în anul 120. În jurul
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anului 100 a fost închisă partea dintre Wimpfen pe Neckar şi Râul Main. Această linie de legătură între
limesul de pe

Neckar şi linia dintre Wetterau şi Main, trecea prin Munţii Odenwald, fiind construite forturi

la Neckarburken, Oberscheidental şi Obernburg. Între aceste forturi pentru cohorte s-au construit mici forturi
pentru unităţile Numeri (unităţi cuprinzând 200 soldaţi) la Schlossau, Würzberg, Eulbach, Vielbrunn,
Lützelbach şi Seckmauern. În lungul acestui limes, romanii au ridicat turnuri de pază din lemn. În timpul
Împăratului Adrian, începând cu anul 120, drumul de patrulare a fost protejat de un gard iar în timpul lui
Antoninus Pius, turnurile de lemn au fost înlocuite cu turnuri de piatră ( 145-147 d.Hr.). În jurul anului 150,
limesul Odenwald a fost abandonat în favoarea unei frontiere situată la 30 km est de el pe linia Miltenberg,
Walldürn, Osterburken, Jagsthausen, Mainhardt, Murrhardt, Welzheim şi Lorch. Această linie aproape perfect
dreaptă, măsurând 100 km, era protejată de 8 forturi pentru cohorte, minim 9 forturi pentru Numeri şi 267
turnuri de pază. În concordanţă cu această modificare, s-a corectat şi cealaltă parte pe linia Schwäbisch
Gmünd-Schirenhof, Böbingen, Aalen, Buch, Ellwangen-Halheim. Această linie continua în Bavaria cu
Ruffenhofen, Dambach, Gunzenhausen, Theilenhofen, Ellingen, Weißenburg, Pfünz şi Böhming. În paralel cu
limesul din Germania Superioară, romanii au început să ridice turnuri de lemn şi unite de palisade de lemn în
partea de est a limesului din Rhaetia. În partea vestică a limesului din Rhaetia au construit turnuri de piatră. La
sfârşitul secolului al II-lea romanii au edificat Zidul rhaetian, care măsura 3 m înălţime, distrugând palisadele
de lemn şi înlocuind turnurile de lemn cu turnuri de piatră. În zilele noastre Zidul Rhaetian este numit “Zidul
Diavolului “

("Teufelsmauer") sau mai simplu "Pfahl" (de la latinescul "palus" însemnând pilon). În

provincia Germania Superioară, palisada făcea parte din sistemul de fortificaţii. Mai târziu s-au adăugat în
spatele palisadei un şanţ şi un val de pământ întărit cu piatră. Această linie de fortificaţii era denumită "Pfahl"
sau "Pfahlgraben". Mai

multe localităţi din Germania au nume care derivă de la aceste cuvinte care amintesc

de limesul roman: Pfahlbach, Pfahlheim, Pfahlbronn, Pfahldübel, Grab ( "şanţ" în germană este “graben”),
Halheim ( de la -Pfahl- Heim) în Baden-Wuerttemberg

şi Pfahldorf în Bavaria. Limesul era deci, în cea mai

mare parte a lui o construcţie care evolua teritorial. El apăra o cale de legătură între puncte fortificate, care la
început au fost realizate din lemn iar mai apoi din piatră. De asemenea, limesul era construit în principal din
lemn, cel din piatră ridicându-se doar când era necesar din punct de vedere strategic, când era nevoie de o
rezistenţă mai mare contra agresiunilor şi când frontiera se stabiliza pentru o perioadă mai mare. Zidurile de
piatră apar doar când teritoriul roman încetează să se mai extindă. Dar limesul era o structură permisivă,
prezentând numeroase porţi pentru comerţul cu triburile germanice. Limesul a fost abandonat în urma invaziei
germanice din secolul III.
Limesul din lungul Rhinului. Primul stadiu al construirii limesului în Germania Inferioară a fost datată
dendocronologic la începuturile domniei împăratului Traian, 99 – 100 d.H. Atunci s-au reconstruit câteva
forturi şi s-a ridicat un dig în lungul Rhinului. Succesorul său, Adrian, a ordonat o reconstrucţie completă
după vizita avută în regiune.
Limesul Danubian. Era reprezentat de o serie de fortificaţii din piatră, care au fost construite de
romani în paralel cu înaintarea lor pe Dunăre. Partea sa finală, se numea Limes Moesicus sau Limes Sciticus.
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Limesul Britanic. Ca şi în cazul Germaniei, limesul a fost reprezentat la început aici de construcţii de
lemn, ridicate de romani după începutul cuceririlor în Britania (43 d. Hr.). Limesuri de piatră sunt doar două:
a) Zidul lui Adrian. Este o fortificaţie de piatră şi pământ înierbat, construită de romani pe lăţimea
Marii Britanii pentru a preveni raidurile militare are triburilor de picţi. Denumirea este uneori folosită pentru a
desemna eufemistic graniţa dintre Scoţia şi Anglia. Zidul a fost graniţa cea mai de nord a Imperiului Roman,
fiind printre cele mai fortificate. Pe lângă funcţii militare a avut şi rol de vamă pentru taxarea mărfurilor. Zidul
lui Adrian a fost construit în urma unei vizite a împăratului roman Adrian. Acesta, cu experienţa militară
dobândită nu doar în Britania ci şi în Egipt, Iudeea, Libia, Mauritania şi în alte teritorii cucerite de
predecesorul său, Traian, care trebuiau apărate. Construcţia a început în anul 122, fiind încheiată în 10 ani. La
edificare au participat soldaţi legionari. Traiectoria urmează drumul de la Carlisle la Corbridge, deja protejat
de unele “limesuri” şi forturi auxiliare, incluzând Vindolanda.
Iniţial a avut o grosime de 3 m, fiind îngustată la 2.5 m ulterior. Înălţimea a fost estimată la 4 – 5 m. În lungul
său se găseau 14 forturi auxiliare şi 80 mici forturi cu porţi (la fiecare milă romană). Din două în două mile se
construiau foişoare pentru observare şi semnalizare. De la nord la sud, zidul cuprindea :
-

un glacis sau o pantă mărginită de un şanţ cu suliţe;

-

zidul ca atare;

-

un drum militar;

-

Vallum, două valuri de pământ despărţite de un şanţ, pentru delimitarea zonei militare.

Zidul avea garnizoane cu unităţi auxiliare, incluzând infanterie şi cavalerie. Asupra lui s-au concentrat atacuri
majore, în 180 dar mai ales în 196 şi 197, când garnizoanele au fost serios slăbite, fiind necesară o masivă
întărire şi reconstrucţie în timpul lui Septimius Severus. În jurul anului 400 zidul este abandonat, odată cu
decăderea Imperiului.
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b) Zidul lui Antonius. Este o fortificaţie de piatră şi pământ înierbat construită de romani pe mijlocul
terenurilor joase din Scoţia. Construcţia a început în anul 142 în timpul domniei lui Antonius Pius, fiind
finalizată în 144. Se întinde pe 60 km de la Old Kirkpatrick în West Dunbartonshire până la Bo’ness. Scopul
său era acela de a înlocui Zidul lui Adrian, aflat la 160 km sud, însă romanii nu au reuşit să cucerească
triburile de picţi şi celţi, zidul suferind numeroase atacuri din partea acestora. Limesul cuprindea un val de
pământ de aproape 4 m înălţime, cu un şant în partea de nord şi un drum militar în sud. Iniţial au fost
proiectate forturi la fiecare 6 mile dar distanţa a fost redusă la 2 mile, rezultând 19 forturi. Limesul a fost
abandonat după doar 20 de ani, când romanii s-au retras la Limesul lui Adrian, în 164. După o serie de atacuri
în 197, Septimius Severus decide să restaureze părţi din limes în 208 pentru asigurarea durabilităţii frontierei.
Reocuparea a durat doar puţini ani. Cu toate acestea limesul este denumit şi Limesul lui Severus.
Limesul din Dacia. A început să fie construit după cucerirea Daciei de către romani. Singurul limes
din Dacia reprezentat de un zid de piatră se întindea pe o lungime de 4 km în faţa oraşului Porolissum,
actualul Moigrad. Limesul Provinciei Dacia pornea de la vărsarea Tisei în Dunăre, urca pe Tisa până la
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confluenţa acesteia cu Mureşul, urcând apoi pe Mureş până în dreptul castrului de la Micia, mergând apoi spre
nord, peste sau paralel cu culmile Apusenilor, încorporând zona Brad – Abrud – Roşia Montană. Limita
mergea pe linia Bologa – Porolissum, apoi spre Tihău iar de la Ilişua urma rama Carpaţilor Orientali până la
castrul de la Olteni, la nord de Sfântul Gheorghe. În continuare hotarul mergea până la Pasul Oituz iar apoi,
incluzând toată Ţara Bârsei, urma Oltul până la vărsarea acestuia (limes alutanus). De remarcat şi un
aliniament înaintat Râşnov – Bran – Albota – Roşiori de Vede – Fântânele, care este un aliniament de apărare
pentru Olt (limes transalutanus)63.
Limes Arabicus. Diocleţian a construit în jurul anului 300 un număr mare de forturi (castella), turnuri
de pază şi fortăreţe chiar la est de Via Nova, o cale de comunicaţii construită de Traian în 111 – 114, după ce a
preluat controlul regiunii de la est de Râul Iordan. Linia defensivă se extindea de la sud de Damasc până la
Wadi al Hasa. Partea de la Wadi Mujib la Wadi al Hasa cuprindea 4 castella şi o tabără de legionari. Zona de
frontieră la sud de Wadi al Hasa a fost numită Limes Palaestina, fiind extinsă până la Aila, pe malul Mării
Roşii şi cuprinzând 10 castella şi o tabără de legionari.
Limes Africanus. Era reprezentat de o serie de fortificaţii care apărau căile de comunicaţii din nordul
Africii.

Putem constata prin urmare că romanii denumeau la început limitele stăpânirii lor prin cuvântul
“limes”. El reprezenta o serie de puncte întărite, pe o reţea de căi de comunicaţii. Ulterior, în partea de nord a
imperiului, s-a realizat o protecţie suplimentară prin săparea unor şanţuri, modelarea unor valuri de pământ,
ridicarea unor garduri de lemn etc. Când imperiul a încetat să se mai extindă, în această parte, ajungând la “un
profil de echilibru”, locul gardurilor de lemn a fost luat de ziduri de piatră. Limesul roman este prima formă
de frontieră materializată în teritoriu, fiind dinamic, flexibil, fluctuant.
Limesul roman va fi supus unei presiuni constante din partea popoarelor aflate la exteriorul lui. În secolul
III multe limesuri, mai ales cele construite între Dunăre şi Rhin, cele din Britania şi cele din Dacia, decad sau
sunt abandonate. Rezistă în schimb limesurile de pe frontierele naturale, chiar şi după împărţirea Imperiului
Roman în Imperiul Roman de Apus şi Imperiul Roman de Răsărit (395). După căderea Imperiului Roman de
Apus (476), multe din forturile şi aşezările construite de romani aici au fost abandonate.
Se dezvoltă în paralel anumite tipuri de fortificaţii, în jurul aşezămintelor religioase. Iau naştere în acest
mod mânăstirile, construcţii alcătuite dintr-o clădire centrală (biserica) înconjurată de ziduri, în incintă sau în
componenţa zidului înconjurător fiind o construcţie adesea de forma unui turn (clopotniţa) şi alte clădiri
folosite de călugări (chilii, sala de mese, case pentru pelerini etc.). Monahismul a fost reglementat în partea sa
grecească de către Vasile cel Mare (329 – 379) şi în Occident de către Benedict din Norcia (480 – 543),
fondatorul celebrei mânăstiri Montecassino. Mânăstirile şi bisericile întărite au reprezentat adevărate
avanposturi ale credinţei împotriva păgânilor şi veritabile fortificaţii. Ele sunt adevărate bastioane în lupta
dintre creştinism şi păgânism. Creştinismul, devenit cult liber sub împăratul roman Constantin I, în urma
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Edictului de la Milan (313), va evolua spre situaţia de unic cult. La scurt timp însă, încep să apară conflicte
religioase în sânul bisericii. În 325, conciliul ecumenic de la Niceea va condamna erezia lui Arius. Cu ereticii
şi schismaticii, biserica creştină se va afla în relaţii tensionate, ajungându-se uneori chiar la conflicte armate.
Delimitările teritoriale prin “frontiere confesionale”, în cadrul bisericii creştine, se vor evidenţia în cazul în
care se suprapun cu cele politice (ex. Marea Schismă din 1054 dintre catolici şi ortodocşi, care se suprapune
unei divizări politice) şi cele etnice (ex. revolta din 1566 din Ţările de Jos, când olandezii protestanţi se
răzvrătesc împotriva stăpânirii spaniole habsburgice şi catolice).
Urmaşul din răsărit al Imperiului Roman, anume Imperiul Bizantin, elaborează multiple strategii şi tactici
pentru apărarea frontierelor imperiului. Dacă în perioada Imperiului Roman, trupele de frontieră (limitanei)
erau trupe auxiliare ale imperiului, în perioada bizantină trupele de frontieră erau formate din persoane
recrutate din rândurile populaţiilor locale. De asemenea frontiera era apărată de trupe formate din barbarii
aliaţi (foederati), călăreţi având o soldă şi fiind sub comanda ofiţerilor bizantini. Tot aceşti barbari de la
frontiere furnizau corpuri expediţionare (socii) cu comandanţi proprii. Din această perioadă, tratatele bizantine
încep să confere frontierei şi o semnificaţie juridică. În secolul VII, Împăratul Herakleios creează în anumite
provincii de frontieră, pentru a face faţă atacurilor de aici, nişte circumscripţii militare, numite theme, puse
sub comanda unui strateg învestit cu toate puterile civile64.
La începutul secolului al VII-lea, în Penin sula Arabică, Mahomed pune bazele unei noi religii
monoteiste: islamul. Religia cea nouă se va extinde la popoarele arabe, care o vor purta cu ei în teritoriile
cucerite:
-

Siria, Palestina, Egipt, Mesopotamia, Iran (634 – 642);

-

Magrebul (647 – 711) şi Peninsula Iberică (711 – 714);

-

Asia Centrală şi teritoriile până la Indus (700 – 714).
Conflictele dintre islam şi creştinism au dat naştere frontierelor dintre două religii monoteiste. Primele

conflicte au avut loc între cele două religii cu ocazia incursiunilor arabe împotriva Imperiului Bizantin. Ele
ating un maxim în 674 – 678 şi 717 – 718, când arabii s-au aflat sub zidurile Constantinopolului, fiind respinşi
de împăraţii bizantini. Frontiera dintre islam şi creştinismul occidental se stabileşte în urma Bătăliei de la
Poitiers, din 25 octombrie 732, când armata francilor, comandată de Carol Martel înfrânge trupele berbere ale
emirului Spaniei, lângă vechiul drum roman care duce de la Poitiers la Tours. Bătălia de la Poitier este un
punct de cotitură. Prestigiul Carolingienilor creşte foarte mult iar statul francilor ajunge sub urmaşul lui Carol
Martel, anume Carol cel Mare, la o extensie maximă. În anul 800 Carol cel Mare este încoronat la Roma,
devenind împărat al Sacrului Imperiu Roman din Occident.
Acesta aduce şi în domeniul fortificaţiilor schimbări majore. Primele castele medievale apar în timpul
lui, în puncte strategice, controlând o cale de comunicaţie sau în puncte unde existau fortificaţii din perioada
anterioară (chiar numele provine de la latinescul “castella”). Pornind din secolul al XII-lea au fost construite
castele şi în oraşe sau în sate. În primele faze, castelul era o clădire – turn, în vârful unei coline, înconjurată de
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una sau două palisade şi un şanţ. Din secolul X, piatra a înlocuit lemnul în construcţia castelelor. Zidurile
aveau o grosime de 4-5 m şi o înălţime de 6 – 10 m. Şanţul, rareori umplut cu apă, era săpat la 10 m adâncime
şi de 10 – 20 m lăţime. Colţurile incintei prezentau turnuri, de regulă rotunde, pătrate sau poligonale, mai
înalte decât incinta, chiar de 30 m înălţime şi diametru de 6 – 20 m. Structuri însă extinse, pentru apărarea
frontierelor nu se mai construiesc. Poate doar structurile mai puţin masive, numite letzi, structuri folosite de
elveţieni pentru a controla accesul în văile populate, însă ele nu păzesc frontiera. Modelul castelului se va
extinde şi în alte regiuni, mai ales prin intermediul Cruciadelor.
Pentru protejarea frontierei, Carol cel Mare organizează structuri administrative sub forma districtelor
militare, numite “marcă”. Acestea erau similare themelor bizantine. În 803, după războiul cu avarii (791-796),
Împăratul Carol cel Mare fondează Marca de Est "Ostmark" (Ost = est) pe teritoriul actualei Austrii. Aceasta
se va transforma în 996, în "Österreich" (Ost = est + Reich = regat), prin aceasta demonstrându-se că marca
poate să evolueze în structuri superioare.
În perioada carolingiană, conceptul de “marcă” se extinde în toată Europa:
-

Fiul lui Carol cel Mare, Ludovic, a cucerit Barcelona de la emirul maur în 801, stabilind o provincie
de frontieră între stăpânirea sa şi mauri : Marca Hispanica. Andora este singura succesoare în perioada
modernă a mărcii hispanice;

-

Danemarca (Marca danezilor), Anglia (regatul anglo-saxon Mercia), Franţa (Marche Limousine),
Italia (Marca Fermana, Marca Camerinese, Marca Anconitana; cele trei mărci au fost reunite în 1105
într-o singură marcă : Marca Ancona);

-

Germania (triburile germanice cu care s-au războit în secolele I şi II romanii la frontieră au fost
numite simplu “marcomani”, adică “oamenii de la frontieră”; Ostmark, Altmark, Nordmark, Mark
Brandenburg, Neumark).
În cadrul unei Mărci pământul era deţinut şi cultivat în comun de către oameni. Aceştia erau oameni

liberi. Comunităţile din cadrul mărcilor erau independente economic şi politic, la începutul existenţei lor
comunităţile având legături de sânge.
În afara mărcilor, structura politică şi administrativă a Imperiului se baza pe o împărţire a teritoriului în
comitate, puse sub conducerea unui înalt funcţionar imperial, anume contele. Marca, spre deosebire de comitat,
erau organizări de frontieră unde recenta ocupaţie de către serviciu nu se desăvârşise sau grupări de comitate
în scop militar. Deci marca are un caracter militar pe care un comitat obişnuit nu îl deţine65.
Imperiul lui Carol cel Mare se va împărţi în 843, prin Tratatul de la Verdun între urmaşii lui Ludovic,
frontierele carolingiene dezvoltându-şi mai mult şi caracterul juridic:
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-

Carol cel Pleşuv a primit provinciile franceze;

-

Regele Ludovic Germanicul va prelua regiunile răsăritene;

-

Regele Lothar a moştenit părţile centrale.

A se vedea nota anterioară.
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Partea centrală, tăiată de Alpi, se va dovedi cea mai neomogenă şi se va dezagrega repede în mai
multe state mici. Celelalte părţi, mai compacte, vor forma nucleele pentru Franţa şi Germania. Poporul franc
se va diviza acum în naţiuni diferite, vorbind două limbi diferite.
În continuare, mărcile carolingiene se vor păstra şi se vor dezvolta la limita exterioară. În 955, la râul
Lech, Otto cel Mare îi învinge pe ungurii veniţi din răsărit. Momentul este unul nodal în evoluţia lor, ungurii
creştinându-se în anul 1000 şi pornind acţiuni de cucerire spre est şi sud-est. Ei vor acţiona ca un tampon
pentru Imperiu. Echivalentul mărcii germane adoptat de maghiari a fost “Banatul”. Au fost organizate în sudul
regatului maghiar mai multe regiuni “Banat” sau “Banovină”66:
-

Banatul Croaţia (mai târziu numit Banatul Croaţia – Slavonia / Banus von Kroatien, Slawonien und
Dalmatien). Banatul Dalmaţiei şi al Slavoniei au dispărut în timpul înaintărilor turcilor către Ungaria;

-

Banatul Bosnia. Primul conducător al Bosniei care şi-a luat titlul de ban a fost Boris (1154 – 1163). În
timpul domniei regelui maghiar Bela IV al Ungariei (1235 – 1270), partea superioară a Bosniei şi
districtul Posavina au fost organizate în Banatul Bosniei, regiunea din vest în Banatul Usora iar cea
din est, pe Drina, în Banatul de Soli sau Tuzla;

-

Banatul de Matchva / Macsó / Macivei în Bosnia, în SE de Sirmia;

-

Banatul de Ozora, la SV de Sirmia / Banatul de SO / Sói;

-

Banatul de Srem / Srijem; Banatul de Szrebernik; Banatul de Varazdin;

-

Banatul Transilvaniei [în perioada 1258-1261]; ÁKOS Erne / Ernye (Ireneus) a fost unicul Bani
Transilvanie cunoscut în istorie.

În secolul XI, la îndemnurile bisericii catolice se organizează expediţii de eliberare a Locurilor Sfinte de
sub ocupaţia islamului. Cruciadele erau conduse de nobili, uneori chiar de regi, care se puneau în fruntea
armatelor feudale. În această perioadă apar ordinele călugărilor – cavaleri. Teritoriile eliberate de sub ocupaţia
musulmană vor fi apărate de o reţea de peste 100 fortificaţii care erau construite pe modelul castelelor
medievale adaptate la condiţiile de ariditate din zonă. Uneori “krak-ul”, citadela fortificată a Cavalerilor, nu
era decât un mic fort arab (“krad” sau “karat”) modificat. Castelele protejează teritoriile cucerite,
succedându-se de la nord la sud, în lungul coastei mediteraneene a Peninsulei Arabice şi zonei muntoase care
mărgineşte deşertul. Frontiera aceasta nu poate face faţă asaltului arabilor decât până în secolul XIII, când
turcii, porniţi din Asia Centrală în secolul XI, ajung să fie dominanţii lumii islamice: în 1244 musulmanii
cuceresc Ierusalimul, în 1268 ocupă Cezarea, Iaffa şi Antiohia, apoi Tripoli, Tir, Sidon, Beirut şi Acra. Cu
căderea Acrei în 1291, se încheie şi perioada cruciadelor în Peninsula Arabică. Cruciadele au subminat
puternic Imperiul Bizantin, prin devierea frecventă spre atacuri şi chiar ocupări ale Constantinopolului.
Această subminare a permis pătrunderea turcilor în Europa. Ordinele de călugări militari sunt nevoite să se
retragă. Teutonii vor fi aduşi în 1210 de către regele maghiar Andrei al II-lea în Burzenland (Ţara Bârsei)
pentru a lupta împotriva păgânilor (cumanilor şi slavilor) şi schismaticilor (românilor). În 1226, datorită
creşterii puterii lor în regiune, Cavalerii Teutoni sunt alungaţi şi se stabilesc în Mazovia.
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În perioada 1222 - 1241 are loc năvala tătarilor în Europa. În faţa acestei năvale se organizează
structuri care să îi oprească. Rusia Kieveană formează o structură asemănătoare mărcii germane, anume
Ukraina. Structura însă nu a reuşit să ţină piept Hoardei de Aur. Tătarii, după ce distrug Rusia Kieveană,
pătrund adânc în Europa, până în Austria, în ciuda rezistenţei susţinute. În 1241 ei se retrag datorită morţii
Hanului Ogodai, rămânând doar o formaţiune politică la nordul Mării Negre. După retragerea lor regii
Ungariei colonizează germani din Flandra, Saxonia, Rhinul Mijlociu în zonele miniere din Zips (Slovacia) şi
Transilvania şi în zona Siebenbuergen (sudul Transilvaniei), pentru apărarea frontierelor şi dezvoltarea
economică. De asemenea Cavalerii Ioaniţi sunt stabiliţi în Severin în 1247.
Cruciadele dintre creştini şi turcii musulmani au conferit frontierei un caracter special. Un mic trib de
frontieră, călit într-un război permanent cu creştinii (ghazî), condus de Osman I reuşeşte să se impună şi
celorlalte, unind triburile anatoliene. “Ghazî” însemna luptător al islamului, veteran sau luptător contra
necredincioşilor. Fiul său, Orhan (1326 – 1360) stabileşte capitalului la Bursa, organizează sistemul
administrativ (împărţirea în sangiacuri) şi creează trupele de ieniceri. Războiul permanent de la frontieră se va
păstra însă, diferit de “dar al harb” (domeniu de război). Murad I trece în Europa în 1354. În domeniul militar
amintim unele construcţii: havalele (forturi utilizate de turci la asediu în perioada de început) şi parkanele
(care delimitau zona de frontieră, principatul de la frontiera creştină rămânând cel mai important pentru
otomani).
Turcii înaintează rapid în Europa, spre Balcani şi mai apoi spre Dunăre:
-

în 1389 distrug armatele dinaştilor balcanici la Kossovopolje;

-

în 1396 spulberă la Nicopole pe cruciaţi.
Coroana maghiară va încerca să-i ţină departe pe turci, organizând prin Iancu de Hunedoara campanii

până în Balcani, întărind cetăţile de la Dunăre (Belgrad şi Chilia)

şi preluând sub stăpânire Banatul

Severinului. Însă în 1444 Iancu de Hunedoara este înfrânt la Varna iar în 1448 la Kossovo.
În 1453 Mahomed II cucereşte Constantinopolul. Statul se centralizează, beii de la frontieră devin simpli
bei de provincie iar armata depinde de sultan şi-l reprezintă pe acesta în provinciile şi garnizoanele de
frontieră.
În perioada Renaşterii, aşa cum remarca Edgar Papu, limitele stăpânirilor politice se schimbă. Anterior,
“chiar dacă erau vagi, nedeterminate, fluctuante în graniţele lor, ele alcătuiau totuşi unităţi închise. Renaşterea
dă pentru prima dată modelul imperiului discontinuu, întrerupt prin adevărate abisuri de spaţiu. Pe cele mai
îndepărtate ţărmuri africane, navigatorii portughezi coborau din corabie acel stereotip padrao sau stâlp de
hotar, semn că pământul aparţine regelui Portugaliei. Prin aceasta, vechea formă de stăpânire a unui teritoriu
continuu şi-a pierdut exclusivitatea.”67 Explorarea portugheză a coastei Africii şi înfiinţarea de colonii a fost
lentă, progresivă. După ce au depăşit Capul Bunei Speranţe exploratorii s-au lansat într-un ritm mult mai rapid.
La concurenţă cu portughezii, în încercarea de a descoperi un nou drum spre Indii, spaniolii descoperă
America şi încep să o colonizeze, cucerind populaţiile băştinaşe. Curând sferele de cucerire colonială ajung să
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se intersecteze dând naştere la divergenţe. Arbitrajul în cazul litigiilor era de competenţa papei. Tratatul din
Tordesilla (7 iunie 1494, ratificat de Papa Iuliu II în 1506) stabilea limita de demarcaţie dintre sferele
coloniale ale spaniolilor şi portughezilor la 370 leghe vest de insulele Capului Verde. Pentru Pacific,
delimitările acestea erau stabilite de Tratatul de la Zaragoza (1529). După 1520 şi alte naţiuni care deţineau
nave au clamat dreptul de a coloniza : francezi, englezi, olandezi, danezi etc. Ei vor intra adeseori în conflict
unii cu alţii pentru delimitarea sferelor coloniale. Tratatele care se încheiau la sfârşitul conflictelor se semnau
tot pe “Bătrânul Continent”. De asemenea, războaie desfăşurate în Europa, care opuneau şi unele state care
aveau colonii, prevedeau în tratatele de final şi stipulaţii pentru delimitările sferelor coloniale.
În acelaşi timp, după 1500, datorită dezvoltării artileriei, se constată modificări ale fortificaţiilor. În jurul
anului 1530, inginerii şi arhitecţii italieni (Giorgio Martini, Michele Sanmicheli, Antonio de Sangallo etc.)
sunt solicitaţi să construiască fortăreţe din Flandra şi Spania până în Polonia şi Rusia. Zidurile acestora nu mai
erau aşa de înalte, fiind înclinate. Intră în uz bastionul, un fort unghiular cu secţiune triunghiulară poziţionat la
colţurile fortificaţiilor. Toate zonele forturilor sunt acoperite din interior de piesele de artilerie. În faţa
fortificaţiilor se găseşte un şant care poate să fie sau să nu fie plin cu apă. Prezenţa apei împiedică şi mai mult
plasarea unor mine la baza zidurilor.
În 1571, Ivan cel Groaznic construieşte contra tătarilor o linie fortificată şi introduce serviciul militar de
frontieră. Linia fortificată apăra sudul (la contactul cu stepa) şi estul (contactul cu mediul forestier).
Asediul Vienei de către turci în 1683 marchează momentul în care începe să se edifice frontiera militară
dintre Imperiul Habsburgic şi cel Otoman. “Militar Granze”, era formată din mai multe provincii de frontieră
denumite Craina:
-

Craina Banatică. Aici Regimentul Petrovaradin cuprindea o subdiviziune sârbească, germană şi
română;

-

Craina Slavonică (între Serbia şi Croaţia);

-

Craina Croatică (între Croaţia şi Bosnia).

Tot acum, pentru apărarea frontierei, turcii construiesc fortificaţii - palanca. Pe lângă acestea erau
aşezările fortificate : Belgrad, Buda, Timişoara, Gran etc. Între cele două părţi se găsea o zonă neutră.
De asemenea, în urma războaielor dintre Habsburgi şi Otomani se vor încheia tratate, rezultate ale
unor negocieri duse prin intermediul unor mediatori neutri, tratate ce vor conţine clauze teritoriale. Apar în
acest fel, la limita imperiilor, frontierele negociate.
După războiul din 1700 dus de ruşi împotriva turcilor, tratatul de la Constantinopol, care s-a soldat cu
acapararea Azovului de către ruşi, marca în mod clar şi frontiera dintre cele două imperii. Aceasta era o fâşie
care avea o lăţime egală cu distanţa parcursă în 12 ore de mers cu calul la pas, fâşie care se întindea de la
Golful Perekop la Azov.
La jumătatea secolului al XVII – lea, Sebastian le Prestre de Vauban, inginerul lui Ludovic al XIV – lea,
transformă arta fortificaţiilor în ştiinţă. El stabileşte primele grupuri de ingineri militari, dotează bastioanele
cu multiple linii de arme de foc şi artilerie. Totuşi contribuţia sa majoră a fost cea a asediului unei poziţii
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fortificate prin intermediul unor linii concentrice de tranşee dotate gradual cu piese de artilerie, mergând
paralel cu fortificaţiile.
Tratatul de la Belgrad din 1739 dintre ruşi şi turci stabilea în mod clar zona de frontieră, prin aliniamente
de la Bug la Azov, pe direcţia est-vest, patru secţiuni dintre care primele două erau trasate de o comisie mixtă.
În acest fel frontiera devine un element tehnic, politico-strategic, cu rol defensiv pentru turci şi cu rol de
consolidare a cuceririlor pentru ruşi. Frontiera avea aspect liniar şi negociat.
În ultima parte a secolului XVIII are loc un fenomen important în colonii: restrângerea frontierelor
coloniale prin declararea independenţei. Primul moment este naşterea Statelor Unite ale Americii (1776 –
1783), prin emanciparea de sub dominaţia englezilor. Ulterior, printr-o ordonanţă din 1787, s-a deschis calea
cuceririi vestului, frontiera americană înaintând foarte rapid.
În perioada napoleoniană un nou teoretician al armatei franceze, Antoine Henri Jomini, reduce
importanţa conferită tranşeelor, conferind un loc privilegiat atacului frontal. De asemenea, perioada
napoleoniană reprezintă începutul prevalenţei principiului naţional înaintea principiului de trasare a
frontierelor după elementele fizico-geografice.
După 1830 un inginer american, Dennis Hart Mahan, a luat în considerare dezvoltarea puştilor ca
acurateţe şi uşurinţă a folosirii şi a creat în faţa tranşeelor un spaţiu larg central acoperit de acestea. În acest fel
atacul frontal devine o acţiune sinucigaşă.
Carl von Clausewitz în lucrarea sa Despre Război (Vom Kriege) analizează conflictele încercând să
deceleze factorii de succes. El nu produce un sistem de strategie ci subliniază importanţa factorilor psihologici
şi accidentali. Schimbările de ordin tehnic sunt minime. El încearcă să dezvolte un anume tip de judecată
militară capabilă să facă faţă situaţiilor date. El susţine că războiul defensiv este, din ambele puncte de vedere,
militar şi politic, cea mai puternică poziţie68.
După 1865, folosirea puştilor cu magazie de cartuşe a permis acoperirea tranşeelor iar prin utilizarea
betonului armat au apărut structurile îngropate, apărate de tunuri de oţel care se roteau.
Întruniţi la Berlin între 1884 şi 1885, reprezentanţii a 11 monarhii europene, ai Franţei, ai Imperiului
Otoman şi ai Statelor Unite, dezbat soarta teritoriilor din interiorul Africii. Acordurile semnate în anii următori
împart Africa pe criterii arbitrare. Până la acel moment se folosea sistemul “hinterlandului”, principiu prin
care o ţară care ocupă o parte de litoral să stăpânească şi partea corespunzătoare din interiorul continentului,
pe baza în principal a bazinului hidrografic. Frontierele încep să se traseze în mod neconform cu realitatea
locală.
La sfârşitul Primului Război Mondial frontierele se trasau pe principiul rezultatului echilibrului de
forţe şi de putere, ţinând cont de realităţile etnice, pe planul doi fiind aspectele fizico-geografice. Din Primul
Război Mondial până la cel de al Doilea Război Mondial, s-au folosit pe scară largă buncărele, conectate prin
tranşee, protejate de sârma ghimpată şi câmpuri de mine, toate camuflate cu grijă. De asemenea s-au construit
tunele care subminau inamicul dar în aceeaşi măsură şi linii fortificate:
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-

Linia Siegfried a fost construită de germani în Primul Război Mondial la graniţa dintre Franţa şi Germania.
O a doua linie Siegfried a fost edificată în al Doilea Război Mondial în faţa Liniei Maginot;

-

Linia Hindenburg a fost un vast sistem de fortificaţii cu caracter defensiv construit de germani în nordul
Franţei în timpul iernii 1916 – 1917. Ea îşi desfăşura parcursul din zona Arras până la Saint Quentin;

-

Linia Maginot a fost construită de francezi în zilele Primului Război Mondial în lungul frontierei cu
Germania şi Italia (partea din urmă fiind denumită Linia Alpină);

-

Linia Mannerheim a fost construită de finlandezi pe Istmul Karelian împotriva Uniunii Sovietice, în
timpul anilor 1920 – 1930, pornind de la Golful Finic şi sfârşind la Lacul Ladoga;

-

Linia Stalin a fost o linie fortificată construită la graniţa de vest a Uniunii Sovietice cu începere din 1920.
Rolul său în al Doilea Război Mondial a fost neglijabil însă, datorită faptului că Uniunea Sovietică
avansase mult spre vest şi linia a fost neglijată;

-

Zidul Atlantic este un sistem extins de fortificaţii de coastă construit de germani în timpul celui de Al
Doilea Război Mondial pe coasta de vest a Europei între 1942 şi 1944 pentru apărarea împotriva
anticipatei invazii anglo-americane a continentului dinspre Marea Britanie;

-

Cutia Baggush, în timpul celui de al Doilea Război Mondial, a fost o fortificaţie a armatei britanice, a
trupelor din Deşertul de Vest, localizată la est de Mersa Matruh, lângă Marten Baggush, în Egipt;

-

Linia de Iarnă a fost o serie de fortificaţii militare germane din Italia, construită în timpul celui de al
Doilea Război Mondial de către Organizaţia Todt. Fortificaţiile traversează Italia chiar de la nordul
vărsării Râului Garigliano în Marea Tireniană (în vest) trece Munţii Apennini şi se termină la gura de
vărsare a Râului Sangro în Marea Adriatică (în est). Centrul liniei este reprezentat de Muntele Cassino, în
vârful său găsindu-se celebra abaţie Monte Cassino. Linia de Iarnă a fost cea mai puternică linie fortificată
la sud de Roma. Partea sa vestică a fost denumită Linia Gustav. Ea era protejată mai la sud de Linia
Bernhardt;

-

Linia Per Albin a fost o linie de fortificaţii pe o lungime de 500 km, construită în timpul celui de al Doilea
Război Mondial pentru a proteja coasta Suediei faţă de o posibilă invazie a Germaniei;

La sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, folosirea armei nucleare face inutilă construirea de
fortificaţii extinse. În schimb începe construirea de adăposturi antiatomice, se concep planuri de apărare civilă
antiatomică.
Tot la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, în Europa se crease o frontieră extinsă, denumită de
Winston Churchill drept “Cortina de fier”. Grupările de state de o parte şi de cealaltă a acestei demarcări vor
construi sisteme militare şi strategice pentru apărarea ei : Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
(N.A.T.O., în 1949) şi Tratatul de la Varşovia (1955). În paralel, S.U.A. stabileşte împotriva U.R.S.S. o
politică geostrategică prin care încearcă să oprească extinderea sferei de influenţă a U.R.S.S.
În perioada contemporană, atunci când trebuiau separate anumite realităţi, delimitarea se face prin
intermediul unor construcţii masive, de genul barierelor:
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-

Zidul Berlinului. Construit în perioada comunistă pentru separarea părţii RDG respectiv RFG a
Berlinului (care devenea o enclavă cap de pod);

-

Bariera construită de Coreea de Sud pentru obstrucţionarea armatei Coreei de Nord;

-

Liniile de pace din Belfast, construită de Marea Britanie între sectoarele protestante şi cele catolice;

-

Bariera dintre Kaşmirul Indian şi cel Pakistanez, construită de indieni împotriva militanţilor
pakistanezi;

-

Barierele dintre Israel şi populaţia palestiniană pentru prevenirea infiltrărilor;

-

Bariera dintre enclava spaniolă Ceuta şi Maroc, pentru prevenirea imigrării ilegale în Spania,
plănuindu-se una similară între Melilla şi Maroc;

-

Zidul Marocan (zidul de nisip construit în 1980 de Maroc pentru a ţine trupele de gherilă ale lui
Polisario departe de Sahara de Vest);

-

Bariera de separaţie, în lungime de 130 km , între S.U.A. şi Mexic, împotriva imigraţiei din Mexic
spre S.U.A.;

-

Bariera Saudită, construită între Arabia Saudită şi Yemen pentru a preveni

mişcările neautorizate ale

populaţiei;
-

Bariera construită de Turcia între partea turcească şi cea grecească a Ciprului;

-

Bariera construită de Naţiunile Unite între Kuweit şi Irak;

-

Viitoarea barieră Thai – Malay dintre Thailanda şi Malaezia împotriva teroriştilor islamici.
De asemenea după 1989, “Cortina de fier” se prăbuşeşte, U.R.S.S. se dezintegrează. Sistemul politic

mondial se găseşte într-o perioadă de reaşezare şi redefinire, jalonată de următoarele aspecte:
-

redefinirea rolului şi extinderea teritorială a N.A.T.O.;

-

coagularea politică şi economică dar şi extinderea teritorială a Uniunii Europene, care va fi urmată
foarte probabil de redefinire a raporturilor militare cu N.A.T.O.;

-

redefinirea sferei de influenţă a Rusiei şi stabilirea unor enclave – santinelă în faţa N.A.T.O.
(Kaliningrad şi Transnistria);

-

expansiunea unui fenomen care are legătură cu dominaţia şi deci implicit cu aspectele privind
suveranitatea – terorismul.

În prezent frontierele pot fi marcate sau nu în teritoriu. Cu cât “presiunea” exercitată asupra frontierei
este mai intensă şi se desfăşoară pe un perimetru mai mare, cu atât ea este mai subliniată. Pornind de la
marcarea cu borne, se adaugă în acest sens multiple construcţii : bariere, garduri, ziduri, tranşee etc.
Am văzut cum a evoluat frontiera spre îndeplinirea rolurilor strategice, potenţând cât mai mult
calităţile strategice ale elementelor fizico-geografice, cum cum a ajuns apoi să fixeze linia de “echilibru” între
puterea actorilor politici internaţionali. Pe baza acestui “echilibru” s-a trasat ulterior, în funcţie de criteriul
etnic. Însă nici criteriul fizico-geografic, nici criteriul etnic nu este “infailibil” în trasarea frontierelor, ele
ţinând de un aspect care se schimbă în timp : puterea.
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Capitolul IV - ISTORICUL CUNOAŞTERII BAZINULUI DUNĂRII
a. DATE ŞI DESCRIERI
Dunărea a atras din cele mai vechi timpuri interesul. Pentru greci Istros este un râu din Sciţia. Hesiod
în secolul VIII înainte de Hristos îl menţionează în opera sa Teogonia, ca fiind zeu, fiu al lui Oceanos şi al lui
Tethis. Menţionarea Istrului în operele lui Hesiod nu este întâmplătoare, el având informaţii despre acesta de
la navigatorii greci care au abordat la început ţărmul Mării Negre, pentru a urca ulterior pe Dunăre, însă nu
foarte mult. Legendele despre Argonauţi prezintă ascensiunea lor pe Dunăre.
Cea mai veche descriere a Dunării o regăsim la Herodot din Halicarnas (484-425 î.H.) în Istorii :
"Între fluviile care au renume şi care sunt navigabile când vii de la mare este şi Istrul ...". Herodot fixa
izvoarele Dunării mult spre vest. De asemenea el credea că Dunărea împarte continentul în două părţi şi se
despleteşte la vărsare, asemeni Nilului. Tot el credea că Dunărea se varsă prin intermediul a cinci braţe. Dacă
în privinţa izvoarelor fluviului datele au devenit destul de repede exacte, pentru vărsarea Dunării în mare
teoriile sunt ezitante: concepţia lui Herodot este susţinută de Eratostene din Alexandria şi de grecul Polybiu
(272-120 î.H.), contrazisă de Timogestos care afirma că unul din braţe se varsă în Marea Neagră iar celălalt în
Marea Celtică, iar la începutul mileniului I de geograful Strabon din Pont care număra şapte braţe, de romanul
Pliniu cel Batran convins că erau şase, de egipteanul Claudiu Ptolemeu (cca 90-168 d.H.) revenit la şapte braţe
de vărsare ale Dunării în mare, inclusiv "Gura sfântă"; hărţile Evului Mediu nu sunt nici ele mai consecvente,
Dunărea vărsându-se ba în Marmara, ba în Dardanele, iar dacă-şi adună totuşi apele în Marea Neagră are fie
un braţ-două, fie vreo cinci-şase (unul ajungând chiar şi prin portul Constanţa). Abia în 1856 capitanul englez
Spratt întocmeste o hartă mai apropiată de realitate. Dificultatea în a surprinde cu exactitate partea de vărsare
a Dunării rezidă şi din faptul că aceasta s-a aflat într-o continuă evoluţie, chiar în etapele istorice în care au
trăit cei menţionaţi mai sus.
Publius Ovidius Naso (cca 10-15 d.H) remarca şi el că "...Danubiu-i cel mai mare,/Mai jos de Nil să
fie, el nu vrea nicidecum". Aelian, în lucrarea sa de “Despre animale” prezintă Istrul ca cel mai mare fluviu al
Europei, care se îndreaptă către est pentru a întâlni razele soarelui. Alte râuri i se alătură, el fiind ca un rege
pentru toţi, vărsându-se apoi în apele Euxinului. Valerius Flaccus în Argonautica îl descrie şi el, împreună cu
insula Peuce aflată la vărsarea în mare.

b. REPREZENTÃRI CARTOGRAFICE
Dunărea apare figurată pentru prima dată în Tabula Peutingeriana care prezenta căile de comunicație
din Imperiul Roman.
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Ptolemeu încearcă să facă o sinteză privind cunoştinţele geografice. Hărţile făcute de el s-au distrus
însă în timp, rămânând doar coordonatele în cadrul lucrării sale “Geographia”. Pe baza acestora, ulterior,
cartografii au recreat hărţile sale. Hărţile realizate după opera lui Ptolemeu, au luat amploare ca răspândire
odată cu apariţia tiparului, fiind multiplicate chiar până în 1883, cu actualizările de rigoare.
Dunărea drept cale de comunicație apare figurată și pe portulane. Portulanele, servind pentru navigaţie,
au fost realizate mai ales de cartografi ai marilor puteri maritime : italieni, spanioli, portughezi.
Una din cele mai vechi reprezentări ale Dunării, este un portulan realizat în 1447 de către Gabriel de
Vallseca, născut la Barcelona și conectat cu cartografii din Maiorca, însă cursul Dunării folosit pentru
navigație merge de la vărsare până la Vicina.

Ulterior cursul este reprezentat extins în 1466 de către Petrus Roselli, care face parte dintr-o
cunoscută familie de cartografi din Maiorca, familie de origine italiană.
Fragment de portulan prezentând cursul Dunării, autor Petrus Roselli, 1466
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Dunărea apare și în portulanul din 1489 creat de cartograful genovez Albino de Canepa, între
modurile în care este prezentată Dunărea în cele două portulane nefiind diferenţe semnificative.

Abraham Ortelius a revoluţionat tipărirea hărţilor publicând primul atlas modern Theatrvm orbis
terrarvm [Teatrul Lumii] în Anvers în 1570, care abordează asemeni lui Ptolemeu lumea cunoscută,
schimbând centrul de greutate pentru tipărirea hărţilor de la Roma şi Veneţia la Anvers, cel mai mare şi activ
port al Europei la acea vreme. Gravată de Franz Hogenberg şi tipărită de Christoffel Plantijn, prima ediţie
consta în 70 hărţi, bazate pe cele mai bune surse disponibile de informare. Foarte populară pentru o mare
perioadă de timp atlasul a fost tipărit din 1570 până în 1724 în latină, olandeză, franceză, germană, engleză şi
italiană. În reproducere este prezentată partea inferioară a Bazinului Dunării.
Epoca de Aur a cartografiei olandeze, inaugurată de Ortelius şi Mercator atinge apogeul în secolul
XVII prin realizarea unor atlase monumentale în Amsterdam de către Joan Blaeu “Le grand atlas”
(Amsterdam, 1667) şi ediţia spaniolă Atlas mayor (între 1659 şi 1672), Jan Jansson Novus Atlas (Amsterdam,
1658), Claes Janszoon Visscher, Abraham Goos şi Frederik de Wit.
În timpul secolului XVIII editurile olandeze continuă tradiţia publicării de atlase voluminoase, de
exemplu Johannes Cóvens şi Cornelis Mortier - Atlas nouveau (Amsterdam, 1761), Reiner şi Josua Ottens Atlas maior (Amsterdam, 1641 1729), Pieter van der A., the Galerie agréable du monde (1700 şi 1729).
Centrul de greutate pentru cartografie se mută din Ţările de Jos către Franţa, odată cu publicarea în
1654 la Paris a lucrării lui Nicolas Sanson - Cartes générales de tovtes les parties dv monde iar în 1675 a
atlaselor din a sa Géographie universelle, dedicată în manuscris Delfinului, fiul lui Ludovic al XIV-lea.
Succesorii lui au fost Alexis Hubert Jaillot, geograf regal în 1675, care elaborează Atlas françois, Jean
Baptiste Nolin, Guillaume de L’Isle cel mai mare geograf al epocii), Philippe Buache (un geograf teoretician),
Jean Baptiste Bourguignon d'Anville şi Gilles şi Didier Robert de Vaugondy, al căror Atlas universel (Paris,
1757 1758, a se vedea reproducerea) a fost publicat cu susţinerea Doamnei de Pompadur.
Atlase ale lumii au fost tipărite şi de alte şcoli de cartografie:
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-

şcoala britanică - John Speed's A Prospect of the Most Famous Parts of the World, (Londra 1627),
Moses Pitt English Atlas (Oxford, 1680 1683), Thomas Kitchin, Herman Moll, Robert Sayer,
John Cary, Thomas Jefferys, William Faden şi John Arrowsmith.

-

şcolile germană şi italienă - Johann Baptist Homann (geograful lui Carol VI, împărat al Sfântului
Imperiu German, geograf care a revitalizat cartografia germană prin tipărirea lucrărilor Neuer
Atlas la Nuremberg, în 1730 şi Grosser Atlas (Nuremberg, 1737, a se vedea reproducerea),
retipărite ulterior de mai multe ori de urmaşii săi (de exemplu Atlas Compendiarius seu ita dietus
Scholasticus Minor in usum erudiendae juventutis adornatus), Matthaeus Seutter (a se vedea
reproducerea), Vincenzo Coronelli, Franz Anton Schraembl (cel care a publicat primul atlas
austriac al lumii),

Folosirea litografiei şi a altor metode moderne de tipărire a hărţilor a crescut mult numărul atlaselor în
secolele XIX şi XX.
Reprezentările cartografice cu referire la fluviu în principal şi la teritoriile învecinate acestuia, puneau
în comun aspectele de hidrografie şi cele de geografie politică, încă din începuturi:
-

“Tractus Danubii secunda tabula. Gerardus de Jode excudebat. Joannes a Deutecu Lucas a Deutecum
fecerunt”, a lui Gerard de Jode, imprimată la Anvers în 1570 de Joannes şi Lucas van Deutecum.

-

“Maximi Totius Europae Fluminis Danubii Cursus Per Germaniam Hungariamque Nova Delineatio.
Amstelodami, Sumpt. Henrici Hondii.”, cuprinsă în “Atlas ou Representation Du Monde Universel” a lui
Henric Hondius în 1633;

-

'Tractus Danubii, Fluminis In Europa Maximi, A Fontibus, Per Germaniam Et Hungariam, Belgradum
Usque.', a lui Willem Janszoon Blaeu, 1635

-

“Danvbivs, Fluvius Europae Maximus, A Fontibus Ad Ostia. Cum omnibus Fluminibus ab utroque latere.
in illum defluentibus.”, care se regăseşte în Atlas Mayor, din anul 1662, opera cea mai importantă, a lui
Johan Blaeu (1596 – 1636) care împreună cu fratele său Cornelius (? - 1644) continuă activitatea tatălui
lor Willem Janszonn Blaeu (1571-1638) ;

-

“Cours du Danube, de puis Belgrade jusques au Pont Euxin”, publicată la Paris de Sanson Nicolas în
1665;

-

“Maximi Totius Europae Fluminis Danubii Cursus Per Germaniam Hungariamque Nova Delineatio.
Amstelodami, Sumpt. Ioannis Iansonii.”, Janssonius Erben, 1666;

-

“Danubius Fluviorum Europae Princeps. cum omnibus accessoriis Fluminibus, et quae alluit Regnis,
Provinciis, Dynastiis, Urbibus eorumq Nominibus priscis ac recenttioribus. A Fonte Ad Ostia. Ex variis
Historicor &Geographor monumentis operâ ac studio”, realizată de Jacob von de Sandrart în Nürnberg în
anul 1684;

-

Cursul Dunării împărţit în trei secţiuni, tipărite la Amsterdam de Nicolaum Visscher în 1690:
a) Exactissima Tabula, Qua Tam Danubii Fluvii Pars Superior, ab ejus Fontibus ad Posonium Urben et
Minores in eum nfluentes Fluvii, quam Regiones Adjacentes, Austria, Stiria, Carinthia, Carniola,
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Bavava, Suevia, Helvetia Tirolis Maxima Pars Italiae nec non Galliae et Hungariae Confinia
Ostenduntur
b) Exactissima Tabula Qua Tam Danubili Fluvii Pars Media, ab Urbe Lentiae ad Bydenam Urbem, et
Minores in eum influentes Fluvii quam Regiones Adjacentes ut Hungaria, Slavonia, Croatia, Bosnia,
Dalmatia, Servia, nec non Germaniae, Poloniae et Graeciae Confinia Ostenduntur
c) Exactssima Tabula Qua Tam Danubii Fluvii Pars Inferior,a Belgradio Urbe usq ad ejus ostia et
Minores in eum nfluentes Fluvii quam Regiones Adjacentes, ut Transylvania, Valachia, Moldavia,
Bulgaria, Bessarabia et Romonia, Aliiq Ucraniae ac Podoliae Tractus Finitimi Ostenaduntur

-

“Cursul Dunării de la Viena la Nicopole, cu ţinuturile adiacente” P. M. Coronelli, Venezia 1690;

-

“Le Cours Du Danube Depuis Sa Source Iusqu′a ses Embouchures Dressé sur les Memoires les plus
Nouveaux du. P. Coroneli et autres Par le Sr. Sanson, Presenté A Monseigneur Le Dauphin. A Paris Chez
H. Iaillot 1693.”, Nicolas Sanson;

-

“Le cours du Danvbe depuis sa source iusqu'a ses embouchures / dressé sur les memoires les plus
nouveaux du P. Coroneli et autres par le Sr. Sanson ; presenté a Monseigneur le Dauphin.”, tipărită la
Amsterdam de către Pierre Mortier şi Compania în 1696;

-

“Exactissima Totius Danubii Fluvii Tabula et minores in eum influentes Fluvii, cum Omnibus adja ntibus
Regionibus Per. T. Danckerts Amstelodami cum Privilegio.”, a lui Theodorus Danckerts, din 1696;

-

“Danvbivs. Fluvius Europae Maximus. A Fontibus Ad Ostia. Cum omnibus Fluminib. ab utroque latere,
in illum fluentibus.”, de către Valk &Schenk în 1700;

-

“Le Cours du Danube par le. P. Placide Augustin Dechaussé Geographe du Roy. A Paris chez Berey rüe
St. Iâque devant la fontaine St. Severin a la Princesse de Savoye Avec Privileg de sa Maj.te pour 15 ans. C.A. Berey sculp.”. Părintele Placide de Sainte Hélène (1649-1734) călugăr Augustin, geograf al regelui
Ludovic XIV , cumnat cu Pierre Du Val (purtând titlul de “Géographe Ordinaire du Roi”) a publicat un
Atlas, în 1703 cuprinzând cursul Dunării;

-

“Le Cous Du Danube, depuis Straubing, Passaw, Lintz, jusques a Vienne. Par le Sr. Iaillot, Geographe
du Roy, A Paris, joignant les grands Augustins, aux deux Globes, avec Privil. de Sa. Majesté 1705”, de
Jaillot şi cuprinsă în Atlasul francez din 1705;

-

"Fluviorum in Europa principis Danubii cum aiacentibus regnis nec non totius Graeciae et Archipelagi
novissima tabula", a lui J.B. Homann tipărită la Nürnberg în 1710;

-

Cursul Dunării împărţit în trei secţiuni, de acelaşi J.B. Homann, tipărite la Nürnberg în 1710:
a) Pars Superior;
b) Pars Media;
c) Pars Infima;

-

“Totius Danubii nova ... Hungariam, magnam Germaniam, Pene Italiam...Sicilia & Candia complectens” a
lui J. de la Feuille, în 1710;
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-

Cours du Danube Depuis sa Source Iusqu'a ses Embouchures ou sont partie de l'Empire D'Allemagne et
des Estates qui ont este ou qui sont encore de l'Empire du Turcs en Europe; Avec Partie des Estates de la
Serme. Republique De Venice . . . 1716

-

“Theatrum Belli Sive Novissima Tabula Qua Maxima Pars Danubii et Praesertim Hungaria ..., Nec Non
Graecia, Morea, et Archipelagi Insulae”, M. Seutter, Augsburg, 1730 (a se vedea reproducerea);

-

′Danubii Fluminis Pars Infima, In Qua Transylvania, Walachia, Moldavia, Bulgaria, Servia, Thracia et
Bessarab. accuratè distincta â Gottf. Iac. Haupt Calcographo. Aug. Vind. - Temeswar - Belgrad Waradinum als Gros Wardein . - Nissa Nisch – Widin”’ tipărită de Gottfried Jacob Haupt în Augsburg, în
1737,

-

“Tabula Synoptica Totius Fluminis Danubii â Fontibus Usque ad Ostia in qua . Tobiae Conradi Lotteri,
Geographi, et Chalc. Augustae Vindel.”, a lui Tobias Conrad Lotter în Augsburg, în anul 1762;

-

“TOTIUS DANUBII cum ADJACENTIBUS REGNIS nec non TOTIUS GRAECIAE et ARCHIPELAGI
Novissima Tabula ex recentissimis subsidus concinnata et ad Leges Projectionis Stereographicae
legitimae reducta ab AUGUSTO GOTTLOB BOEHMIO” a lui Homann Heirs, tipărită în "Atlas
Compendiarius seu ita dietus Scholasticus Minor in usum erudiendae juventutis adornatus", Nuremberg
1766;

-

“Carte du Cours du Danube depuis Ulm jusqu′a Vienne pour servir à l′Histoire du Maréchel de Saxe.”,
Espagnac, 1775;

În afară de reprezentările cartografice ale Bazinului Dunării în totalitate, sunt importante şi hărţile care fac
referire la teritorii aparţinând domeniului Dunării dar care nu au ca subiect principal fluviul:
-

“Dissegno particolare de Regni, et Regioni, che son da Constantinopoli a Venetia, da Venetia a Viena, et
da Vienna a Constantinopoli”, 1559, Giacomo Gastaldi.

-

Geographia particolare d’un gran parte dell’Europa, Giacomo Gastaldi,1560, Veneția.

-

“Dissegno particolare de Regni, et Regioni, che son da Constantinopoli a Venetia, da Venetia a Viena, et
da Vienna a Constantinopoli”, Paolo Forlani, 1566, Veneția.

-

′“Totius Regni Hungariae Maxim ae que Partis Danubii Fluminis, una cum adjacentibus et finitimis
Regionibus”, cuprinsă de Matthäus Merians în Theatrum Europaeum, în 1672 la Frankfurt;

-

“Nova Totius Graecia, Italiae, Natoliae, Hungariae Nec Non Danubii Fluminis Cum Adiacentib. Regnis
Et Provinc. Tabula Autore Iacobo Sandrart Chalcographo Norico. Neue Land Tafel von Grichenland,
Italien, Natolien Hungarn und ganzen Donau Fluss, sampt”, a lui Jacob von de Sandrart (născut în 1630 la
Frankfurt, mort în 1708 la Nurnberg), din 1680 la Nurnberg;

-

Regni Hungariae, et Regionum, quae ei quondam fuêre unitae, ut Transilvaniae, Valachiae, Moldaviae,
Serviae, Romaniae, Bulgariae Bessarabiae, Croatiae, Bosniae, Dalmatiae, Sclavoniae, Morlachiae,
Ragusanae Reipublicae Maximaeq Partis Danubii Flumini : de Frederick de Wit în Amsterdam, 1680;

46

-

“Regni Hungariae, Graeciae, et Moreae ac Regionum, quae ei quondam fuere Christiani, ut Transilvaniae,
Valachiae, Moldaviae, Bessarabiae, Bosniae, Sclavoniae, Serviae, Bulgariae, Croatiae, Romaniae,
Dalmatiae,

Morlachiae,

Ragusanae

Republicae

maximaeq

Partis

Danubii

Fluminis”,

de

JustinumDanckertum / D. Danckerts, Amsterdam, 1688-1692 (a se vedea reproducerea 2);
-

“ Nova totius / HUNGARIAE / TRANSILVANIAE, SERVIAE, / ROMANIAE, BULGARIAE, /
WALACHIAE, MOLDAVIAE, / SCLAVONIAE, CROATIAE, / BOSNIAE, DALMATIAE / Maximaeq.
partis / DANUBII FLUMINIS / Descriptio / emendata a F. de Wit.”,

a lui Frederik de Wit, tipărită în

Amsterdam în 1686;
-

“Totius Regni HUNGARIAE, MaximAEque Partis DANUBII FLUMINIS, una cum adjacentibus et
finitimis REGIONIBUS Novissima Delineatio, per Nicolaum Vißcher”, Amsterdam 1700;

c. STUDII ŞI LUCRÃRI TEHNICO-ŞTIINŢIFICE
În secolul XVIII, lucrările de inginerie hidrotehnică desfăşurate în Bazinul Dunării, îmbogăţesc
imaginea existentă cu elemente şi date valoroase. Toate investigaţiile privind Bazinul Dunărean, începând cu
secolul XVIII pănă în ultima jumătate a secolului XIX, au fost iniţiate şi coordonate de la Viena. Cu cât
Imperiul Otoman se retrăgea din Bazinul Dunării, extinzându-se în schimb influenţa Curţii Vieneze, cu atât
cunoaşterea ştiinţifică se acumulează şi cuprinde noi teritorii din bazin69.
Una din cele mai importante realizări din această perioadă este lucrarea lui Marsigli din 1726, “Danubius
Pannonico-mysicus”, analizând condiţiile de pe Dunăre, de la Viena la Marea Neagră.

69

The Danube and its catchment – A hydrographic monograph, 1999, Regional cooperation of the Danube Countries in
the framework of the International Hydrological Programme of UNESCO
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Lucrarea, cuprinzând şase volume, însumează aproape întreaga cunoaştere relevantă la acel moment.
Luigi Ferdinando, conte de Marsigli, împreună cu cartograful său Johann Christoph Müller din Nuremberg, la
cererea lui Leopold I, a condus comisia austriacă de trasare a graniţei de 800 km, în urma războiului dintre
austrieci şi turci care s-a încheiat prin Pacea din 1699. A rezultat astfel prima descriere ştiinţifică a Dunării şi

prima prezentare a hidrografiei Bazinului Carpatic.

Monopolul vienez asupra cunoaşterii Dunării s-a încheiat prin apariţia statelor naţionale, care treptat şi-au
stabilit propriile institute naţionale, cu competenţe totuşi limitate la nivel regional. Au fost efectuate cercetări
detaliate, însă în cele mai multe cazuri ele au fost limitate la nivelul unui stat. Aceste studii au fost publicate
mai ales în limba naţională a cercetătorului. Din cauza acestor aspecte, la care se adaugă şi condiţiile politice
care s-au reflectat şi în domeniul ştiinţific, s-a realizat o izolare a eforturilor ştiinţifice. Recent, prin lansarea
unor programe bilaterale sau multilaterale, se încearcă atenuarea unor astfel de lipsuri.
Totuşi în fiecare epocă s-au făcut încercări repetate de a se centraliza rezultatele obţinute în mai multe
ţări. Din păcate, aceste încercări analizează în detaliu doar o parte din bazinul hidrografic, pentru restul
bazinului trasându-se doar ipoteze. Un astfel de studiu este cel al întemeietorului geologiei ştiinţifice ungureşti,
Szabo, care în 1860 cercetează geneza Câmpiei Panoniei, oferind de asemenea o teorie privind evoluţia reţelei
hidrografice din întreg Bazinul Carpatic, precum şi o scurtă analiză a Dunării Superioare şi a Dunării
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Inferioare. Această lucrare poate fi considerată ca fiind prima încercare de a cuprinde într-o viziune unitară
Bazinul Dunării.
În 1863, Suess va publica o lucrare detaliată care abordează geneza pentru întreaga Dunăre, bazându-se
pe rezultatele geologilor germani, austrieci şi unguri70. Este prima lucrare care cu adevărat sintetizează
cunoştinţele privind aceste aspecte, rămânând pentru multă vreme un efort neegalat.
În a doua jumătate a secolului XIX un interes deosebit s-a canalizat pre cercetarea regiunii alpine. În
primă instanţă, glaciaţiunile din Cuaternar au fost investigate de geologii germani, austrieci, elveţieni şi
francezi, rezultatele fiind sintetizate de Penk şi Bruckner (1901 – 1909)71.
La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, cercetările privind Bazinul Dunării s-au înmulţit şi
s-au diversificat foarte mult, iar după cel de al Doilea Război Mondial, datorită dezvoltării ştiinţelor
geonomice, au putut apărea noi lucrări de sinteză.
A fost creată Asociaţia Internaţională pentru Cercetarea Dunării (IAD). Fondată în 1956 cu scopul de a
promova şi coordona cercetarea în domeniul limnologiei, managementului apelor şi protecţiei apelor în
Bazinul Dunării, asociaţia are în prezent 12 ţări membre ale : Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Elveţia,
Germania, Moldova, Romania, Serbia şi Muntenegru, Slovacia, Ucraina şi Ungaria
Amintim de asemenea aici lucrarea austriacului Fink din 1966, “Paleografia Dunării”72, o primă
încercare de a sintetiza cercetările ştiinţifice din ţările dunărene. De asemenea “Atlasul Ţărilor Dunărene”
(Atlas der Donaulander, 1989, Wien). Monografia Dunării (Regionale Zusammenarbeit der Donaulander, Ed.
HSchiller, 1986) este o importantă contribuţie de sintetizare a cunoştinţelor despre Bazinul Dunării.
Ca urmare a noilor evoluţii politice de după 1989 s-au iniţiat programe care abordează problematica la
nivel de bazin hidrografic, cumulând eforturile ştiinţifice în cadrul cooperării regionale73. O asemenea
încercare este şi opera de cooperare regională a ţărilor danubiene în cadrul Programului Hidrologic
Internaţional al UNESCO, început în 1972 dar dezvoltat în întreaga sa plenitudine după 1989. În 1999 apăreau
actualizările şi adăugirile la Monografia hidrografică a Dunării şi Bazinului Dunării, monografie publicată în
1986. Chiar şi această cooperare regională se poate periodiza în două părţi:
-

faza I şi II (1972 – 1992). Faza I (1972 – 1986) a fost cea în care specialişti din Cehoslovacia, Ungaria,
Bulgaria şi Uniunea Sovietică lucrau pentru compilarea Monografiei Hidrografice, punct inclus pe agenda
Grupului de Lucru pentru Hidrologie al Comisiei Dunării, sub conducerea Institutului pentru Resursele de
Apă de la Bratislava. Aceeaşi activitate, performată însă de specialişti din Germania, Austria, Iugoslavia şi
România, a fost coordonată de un Secretariat Tehnic instalat în acest scop la Belgrad. Faza a II-a (1987 –
1992) a cooperării s-a desfăşurat sub coordonarea Comitetului Naţional German al Programului
Hidrologic Internaţional şi s-a lansat la Budapesta, punând împreună eforturile tuturor acestor specialişti.
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-

faza III şi IV (din 1993). Planul de lucru pentru faza III (1993 – 1998) a fost coordonată de Comitetul
Naţional Austriac al Programului Hidrologic Internaţional iar faza IV a fost lansată în 1999, sub
coordonarea Comitetului Naţional Slovac al Programului Hidrologic Internaţional. Aceste faze au avut ca
rezultate publicarea unor alte părţi de sinteză ale monografiei.

Capitolul V - COMPLEXITATEA FIZICO - GEOGRAFICĂ
a. DATE GENERALE
Dacă direcţiile fireşti de curgere a fluviilor europene se îndreaptă spre mările nordice sau sudice,
îndesindu-se în Europa apuseană şi lungindu-şi cursul în cea răsăriteană, Dunărea străbate Europa de la vest
către est, abătându-se de la regulă. Ea se îşi desfăşoară cursul în Europa peninsulară, ca mărime a bazinului
hidrografic având caracteristicile unui fluviu din Europa continentală.
Râurile din Europa atlantică nu sunt foarte lungi (1000-1200 km), climatul umed atlantic, cu ploi
frecvente, asigurâdu-le un regim constant, un debit crescut dar dimensiuni ale bazinelor hidrografice reduse.
Navigatia pe cursurile lor se poate desfăşura tot timpul anului, datorită faptului că nu

îngheaţă iarna.
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Mareele oceanice au creat la vărsarea lor estuare largi unde s-au dezvoltat porturi importante .
Râurile din Europa mediteraneană sunt mai scurte, cu regim torenţial, imprimat de ploile abundente şi
rare, construind la finalul drumului lor spre mare edificii deltaice.
Râurile din Europa continentală sunt mai lungi, peste 1500 km, se îndreaptă spre nordul arctic (Dvina)
sau spre sud, spre Marea Neagră (Nipru, Don), având un debit variabil şi un regim caracterizat de îngheţ iarna
şi de revărsări primăvara.
Dunărea preia caracteristici din cadrul fiecărei grupe: de la cea atlantică a împrumutat debitul bogat,
de la cea mediteraneană – delta de final, de la cele continentale – lungimea.
Dunărea parcurge Europa având o lungime de 2857 km şi o medie multianuală a debitului de 6855
m3/s, fiind pe locul 21 în lume. Bazinul de recepţie al Dunării măsoară 817000 km2, ocupând 8,35% din
suprafaţa continentului, ceea ce îl situează pe locul 24 în lume şi pe locul doi în Europa. Bazinul Dunării se
desfăşoară în suprafaţă pornind de la 8°09’ longitudine est în Munţii Pădurea Neagră şi terminând la 29°05’
longitudine est în Marea Negră, în timp ce în latitudine se extinde de la 50°15’ nord la izvoarele Moravei până
la 42°05’ nord în Munţii Rila, la izvoarele Iskarului. Altitudinea medie a Bazinului Dunării este de 475 m
deasupra nivelului mării.
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b. COMPONENTELE BAZINULUI DUNÃRII
Lanţurile muntoase care se articulează în Bazinul Dunării (Alpii, Carpaţii, Dinaricii şi Balcanii) îl
împart în câteva unităţi caracteristice:
-

Regiunea Superioară, situată între izvoare şi Poarta Devin (între Dealurile Hainburg şi
Carpaţii Mici). Partea cea mai înaltă din această regiune este cuprinsă între izvoare şi Ulm,
reprezentând cursurile nenavigabile ale Dunării;

-

Regiunea Centrală sau Mediană, între Poarta Devin şi Porţile de Fier;

-

Regiunea Inferioară, de la Porţile de Fier la Marea Neagră. În cadrul acestei regiuni,
începând de la Galați se desfăşoară Delta Dunării.

Bazinul Dunării îşi construieşte cumpenele de apă principale în Europa septentrională şi în cea
mediteraneană. Aceste cumpene de apă se pot împărţi în mai multe sectoare.
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Cumpăna septentrională cuprinde:
-sectorul hercinic, lung de aproximativ 1300 km, între culmea Munţilor Pădurea Neagră şi Poarta
Moravă, despărţind Dunărea de Rin. Lungimea acestui sector este maximă, ca şi complexitatea sa. Dunărea
curge către est iar Neckarul şi Mainul, afluenţi ai Rinului, curg spre nord, pe văi mai adânci decât cea a
Dunării, fapt ce conduce la împingerea cumpenei spre sud, cel mai aproape de Dunăre. Nodul hidrografic
Fiechtel Gebirge (1051 m) constituie şi punctul de legătură între trei cumpene de apă între bazine hidrografice:
Dunărea, Rinul şi Elba. Cumpăna de ape trece apoi peste Colinele Moravei, până la Poarta Moravă. Între
Snezka (1603 m) şi Poarta Moravă, cumpăna desparte Dunărea de Odra, atingând cota minimă de 310 m în
Poarta Moravă;
-sectorul carpatic, lung de circa 700 km, între Poarta Moravă şi izvoarele Prutului, despărţind Dunărea
de bazinul baltic al Vistulei şi de cel pontic al Nistrului. În acest sector cumpăna de ape se găseşte la cea mai
mare depărtare de cursul Dunării, distanţa fiind în medie de 500 km. Cumpăna se desfăşoară la altitudini de
peste 1000 m, urcând în Tatra până la 2655 m dar trecând şi câteva pasuri, dintre care cel mai jos este Dukla,
de 502 m altitudine. Între izvoarele Prutului şi Marea Neagră, pe o lungime de aproape 700 km, cumpăna
separă bazinul dunărean de cel al Nistrului.
Cumpăna meridională se întinde pe trei sectoare:
-sectorul alpin, lung de 900 km, între Munţii Pădurea Neagră şi zona carstică Postojna. Sectorul alpin
este cel mai accidentat ca relief şi fragmentat ca traseu. Din această cauză, cumpăna de ape înregistrează
altitudini crescute, de peste 3000m (Alpii Retici) dar şi joase, sub 1000m (Munţii Pădurea Neagră, Postojna).
Pe prima portiune de 120 km Dunărea este cuprinsă din trei părţi de Bazinul Rinului dar puţin mai departe, în
Podişul Bavariei şi prin Valea Innului - întâiul afluent principal, bazinul dunărean se înt5inde mult spre sud.
Pasul de culme Majola (1817 m) din Alpii Retici marchează un nod hidrografic dar şi unul al cumpenelor de
apă pentru Dunăre, Pad şi Rin. Spre vest porneşte cumpăna dintre bazinele Dunării şi Rinului iar spre est
cumpăna dintre Dunăre şi Pad. În Alpii Retici, Engadin, Otztaler (3774 m) cumpăna de ape urcă la limita
gheţarilor pereni iar în Alpii Carnici ea desenează spre est, pe creastă, pe o distanţă de 250 km, frontiera de
stat dintre Austria şi Italia. Trecând apoi prin Alpii Julieni, cumpăna coboară în zona carstică Postojna.
-sectorul dinaric, lung de 900 km, între Postojna şi Presevo din culoarul Morava-Vardar. Cumpăna
este înaltă de peste 1500 m, aflându-se la o distanţă de 50 km depărtare de Marea Adriatică şi de 250-300 km
de cursul fluviului, datorită faptului că, în majoritate, apele curgătoare provin din Munţii Dinarici. În nordul
masivului sar Planina se găseşte un nod orografic şi de cumpene de apă pentru Marea Adriatică la vest, Marea
Egee la sud şi Dunăre la nord.
-sectorul balcanic, lung de 850 km, între culoarul Morava-Vardar şi Marea Neagră, între Braţul Sfâtul
Gheorghe şi Razelm. Prima parte separă bazinul danubian de cel egeic (râurile Struma şi Mariţa) iar a doua
parte de afluenţii pontici. Nodul cumpenelor de apă se găseşte, nu într-un nod orografic, ci într-o trecătoare de
culme: Pasul Vratnic (1101 m).
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Bazinul Dunării este asimetric dezvoltat, în sectorul superior având o suprafaţă extinsă pe dreapta, în
sectorul median fiind echilibrat proporţionat iar în cel inferior evoluând ca suprafaţă pe partea stângă.
Cumpăna de ape are o lungime totală de 5400 km şi este echilibrat împărţită între porţiunea nordică şi cea
sudică. Lungimea Bazinului Dunării este de 1630 km iar lungimea fluviului este de 2860 km. Punctul cel mai
vestic se găseşte pe meridianul de 8° E iar cel mai estic pe cel de 30° E. Lăţimea bazinului se desfăşoară pe 8°
latitudine, talvegul evoluând doar pe 6° latitudine între Regensburg (49° latitudine nordică) şi Zimnicea (43°
latitudine nordică). Punctul cel mai nordic al bazinului se află peste paralela de 50° N în Munţii Sudeţi, la
izvoarele Moravei Cehe iar cel mai sudic punct se găseşte la 42° N în Crna Gora, la izvoarele Moravei, între
aceste puncte extreme distanţa fiind de 600 km. Fluviul coboară cu o pantă de 0,27 ‰ de la o cotă maximă de
679 m. Pe trepte altitudinale 36% din suprafaţa bazinului se află la peste 1000 m, iar 64% sub 1000 m,
altitudinea medie fiind de 475 m. 34 din cei 120 afluenţi mai importanţi ai Dunării sunt navigabili, dintre
aceştia cei cu debitul cel mai mare fiind: Sava (1800 m³/s), Tisa (920 m³/s) þi Innul (m³/s).
Putem diferenţia în cadrul Bazinului Dunării un sector superior (16,36% din suprafaţa totală) cu un
pronunţat caracter alpin, un sector mijlociu (54,52%), cu cea mai întinsă câmpie a Europei Centrale şi un
sector inferior (29,12%), care colectează apele de pe ambii versanţi ai lanţului carpato-balcanic.

Reliful pe care-l traversează Dunărea se împarte în trei categorii de regiuni: hercinice, alpine şi de
câmpie.

c. REGIUNILE HERCINICE

Formaţiunile hercinice sunt rămăşiţe ale unor munţi vechi, paleozoici, apăruţi în urma cutărilor
hercinice. Soclurile acestea au caracter de horst sau munţi-bloc, datorat orogenezelor hercinice din carbonifer.
Şisturile cristaline şi nucleele granitice sunt acoperite de o cuvertură de depozite calcaroase, puţin cutată, de
vârstă triasică sau jurasică. Înălţimile lor sunt modeste şi au aspect de peneplenă. În zonele cu altitudine de
peste 1200-1400 m, cum este cazul în Pădurea Neagră sau în Pădurea Boemiei, eroziunea ulterioară a scos la
zi parţial peneplena hercinică. În zonele cu altitudine sub 1000 m, Munţii Jura, cuvertura calcaroasă s-a păstrat.
Mişcările tectonice generate de orogeneza alpină au dus la mişcări verticale crustale ale blocurilor hercinice,
în cazul ridicărilor sau basculărilor producându-se o uşoară întinerire a reliefului, fapt care a condus la
adâncirea văilor şi la apariţia unor versanţi convecşi.
Munţii Pădurea Neagră (Schwarzwald), locul de unde izvorăşte Dunărea, este un bloc granitic unitar,
orientat sud-nord, asemeni perechii sale de la vest de grabenul Rinului, masivul Vosgi. Cele două masive au
formă ovoidală şi înălţimi maxime în partea de sud şi spre Rin. Altitudine maximă în Pădurea Neagră se
atinge în vârful Feldberg, 1493 m. Apoi, înălţimile descresc spre nord şi est, pănă la cuvertura mezozoică,
masivul granitic tabular puternic basculat, cu versanţii asimetrici, fixând cumpăna hidrografică deasupra
Rinului. Dacă Dunărea porneşte prin două pârâiaşe (Brege şi Brigach), în schimb Rinul vine după un drum
mai lung, pe fundul uni şanţ tectonic, la 200 m altitudine, deci cu 700 m sub cele două pâraie. Eroziunea
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înlesnită de debitul mare al Rinului şi de talvegul mai adânc, deplasează cumpăna de ape spre acesta, printr-o
serie de captări cuaternare, chiar confluenţa celor două pâraie la Donaueschingen (821 m) fiind ameninţată de
Neckar la nord şi prin Wutach la sud.
Masivul Boemiei, un alt scut hercinic, conturează importanta latură de sud-vest a Patrulaterului
Boemiei, alungindu-se de la NV la SE, cu un versant prelung spre Bazinul Elbei şi cu un versant scurt şi
abrupt, dislocat spre Dunăre, între Regensburg şi Passau. Masivul Boemiei este încadrat la extremităţi de mici
scuturi hercinice:
la NV
-

Pădurea Palatinatului (Oberpfalzer Wald, de 939 m) prin pasul de culme de sub 500 m
altitudine Furth;

-

Pădurea de Molid (Fichtel Gebirge, de 1051 m), întreită cumpănă de ape pentru

Dunăre,

Elba şi Rin;
la SE – Colinele Moraviei (Ceskomoravske Mezihori, de 837 m) prin pasul de culme Gmund de sub
500 m altitudine, cu înălţimi fragmentate de numeroase văi dintre care majoritatea se îndreaptă spre Morava.

Bazinul hidrografic al Dunării este închis spre nord de Jura Suabă şi Franconiană, între Pădurea
Neagră şi Pădurea Boemiei, cu aspecte total deosebite de aceşti doi nuclei granitici, având şi înălţimi mult mai
modeste.
Jura Suabă (Schwabische Alb) de 1015 m şi Jura Franconiană (Frankische Alb) de 657 m, închid prin
intermediul unei forme arcuite, cu deschiderea spre nord, o mare arie depresionară drenată de afluenţii
Rinului : Neckar şi Main.
Aria depresionară conturează bazinul Suabiei şi Franconiei, ţinut aproape tabular, având cueste
calcaroase, triasice şi jurasice, adev a rată "ţară a coastelor" - Stufenland. Marginea sudică a acestui bazin
morfologic, răsfrântă şi mai înaltă, domină valea Dunării printr-un abrupt structural. Culmea Jurei este un
platou tabular calcaros jurasic, în lungul căruia curge cumpăna apelor Dunăre-Rin. Talvegul Dunării fiind la
cote mai înalte (+500 m) decât afluenţii Rinului (+300 m), cumpăna apelor a evoluat tot timpul în defavoarea
ei. Procesul este în curs de desfăşurare şi a fost mult înlesnit de prezenţa calcarelor care conferă peisajului
toată suita fenomenelor carstice. Afluenţii Rinului trag din subteran o parte din debitul apelor Dunării. Într-o
singură zonă, doi afluenţi apropiaţi ai Dunarii : Wornitz şi Altmuhl îşi mai pastrează încă izvoarele dincolo de
culmea de platou calcaros a Jurei, aici fiind locul de despărţire a celor două Jure.
Îndoindu-se mult spre nord, Jura Franconiană pătrunde la est, ca şi Pădurea Palatinatului, în nodul
orografic din Fichtel Gebirge. În partea opusă, la vest, Jura Suabă se lipeşte de Pădurea Neagră ca depozit de
cuvertură.
Fragmentarea şi varietatea depozitelor hercinice provoacă mari contraste climatice. Influenţele climatului
oceanic, marcat destul de puternic, se manifestă prin diminuarea precipitaţiilor spre nord şi est, masivul
Pădurea Neagră primind mai multe precipitaţii decât masivul Pădurea Boemiei, situat mai la est. Rama sudică
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a munţilor hercinici este mai umedă decât rama nordică a acestora. Pe culmi cad peste 1000 mm anual, pe
când în depresiuni, sub 800 mm pe an. Regensburg este considerat atât "cetatea ploilor" dar şi "oraşul de pe
Regen".
Masivele hercinice sunt încă bine împădurite, de aici decurgând şi denumiri ca Pădurea Neagră sau
Pădurea Boemiei. Pădurile de foioase şi răşinoase sunt bine reprezentate. Arborele specific este fagul, lui
alăturându-se dintre conifere pinul, iar dintre foioase stejarul, mai ales spre est.

d. REGIUNILE ALPINE
Al doilea tip de relief întâlnit în valea Dunării şi a afluenţilor ei este cel alpin, treapta cea mai înaltă. Este
tipul de relief cel mai important, prin dimensiunile lui şi prin teritoriul pe care îl acoperă în cuprinsul bazinului
Dunării. Dunărea şi afluenţii ei drenează patru din principalele sisteme muntoase ale Europei: Alpii de Est, cu
excepţia versantului sudic, cea mai mare parte a Munţilor Dinarici, Carpaţii în întregime şi versantul nordic al
Balcanilor. Marii afluenţi ai Dunării sunt râuri alpine, dinarice, carpatice ori balcanice. Prezenţa acestor munţi
explică lungimea fluviului, traseul pe care-l urmează şi debitul pe care-l poartă. Marile câmpii pe care fluviul
le traversează ori le ocoleşte, s-au format din material alpin şi carpatic depus în zonele dintre munţi de către
Dunăre şi afluenţii ei. Râurile alpine au format Podişul Bavariei, cele alpine şi carpatice au format Câmpia
Panonică, râurile carpatice au format Câmpia Română.
Alpii se întind pe 1200 km lungime între Nisa şi Viena. Ca aşezare geografică, Alpii se divid transversal
în Alpii de Est sau Orientali şi Alpii de Vest sau Occidentali. Limita între aceste două mari grupe alpine este
dată de o linie N-S, unind lacurile Boden cu Como. Alpii se împart longitudinal în trei ansambluri de culmi,
trei şiruri despărţite prin văi longitudinale, mai evidente în Alpii de Est, pe direcţia V-E. Zona centrală, axială,
cristalină, este flancată la nord şi sud de două zone calcaroase. Ceea ce diferenţiază Alpii de toate celelalte
sisteme muntoase tinere din Europa este structura lor zonală, în benzi longitudinale. Mai mult decât în Carpaţi,
în Dinarici sau în Balcani, în Alpi se poate vorbi de un lanţ cristalin (Alpii Centrali) sau de lanţuri calcaroase
(Alpii Nordici şi Sudici) cunoscuţi şi sub denumirea de Alpii Dolomitici.

Deci în Alpii de Est putem diferenţia Alpii Nordici, Alpii Centrali şi Alpii Sudici. Cumpăna sudică a
bazinului Dunării trece oblic prin Alpii Sudici. Vestul lor aparţine, prin râul Adige, bazinului adriatic, Alpii
Carnici delimitează Bazinul Dunării de cel Adriatic, iar în punctul unde Alpii Carnici se leagă de Karawanken
şi de Alpii Iulieni, cumpăna se mută pe aceştia din urmă, spre izvoarele Savei. Extremitatea vestică şi sudică
sunt singurele porţiuni din cadrul Alpilor de Est care nu aparţin Bazinului Dunării.
Sistemul alpin, format într-o perioadă geologică de peste 60 milioane de ani, a fost desavârşit în
înfăţişarea actuală în epoca glaciară a cuaternarului, mai ales în ultimul milion de ani. Innul, afluentul Dunării
cu cele mai pronunţate caractere alpine, izvorăşte din Pasul Majola, dominat de singurul vârf de peste 4000 m,
Bernina (4055 m), trecând apoi prin mijlocul Alpilor, printr-o vale longitudinală numită valea Engandinei,
printre Alpii Retici şi Alpii Engandin.
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Podişul subalpin al Bavariei desparte Alpii de cursul Dunării. Afluenţii alpini puternici provoacă o
asimetrie bazinului hidrografic, împingând cumpăna spre sud, până în Alpii Centrali, în nord cumpăna
urmărind spinarea tabulară a Jurei hercinice, aproape de Dunăre75.
Alpii de Est, dirijaţi de la V la E, delimitează climatul de nuanţă mediteraneană, în sud, de cel de nuanţă
continentală în nord. Putem vorbi şi de un climat alpin, cu mari variaţii termice zilnice, cu diferenţieri între
versanţii nordici şi cei sudici, cu inversiuni de temperatură, cu vânt uscat din est şi foehn. Ploile cad mai ales
în zonele periferice ale Alpilor, în partea centrală fiind mai reduse, acest fapt conducând la trasarea limitei
zăpezilor perene în Prealpi la sub 2800 m iar în centrul Alpilor de Est la peste 2800 m. În Alpii de Est se
întâlnesc provincii floristice diferite: mediteraneană, atlantică, panonică. În Alpii de Est se întâlneşte o etajare
completă a vegetaţiei, de la plantele mediteraneene din sud la stepa alpină iar spre Podişul Bavariei, la pădurea
de foioase central europeană. Limita superioară a pădurii se înalţă în Alpii Sudici la peste 2000 m iar în Alpii
Nordici cu greu peste 1500 m.

Carpaţii, al doilea sistem muntos din Bazinul Dunării, este singurul care aparţine aproape în întregime
bazinului. Carpaţii se conectează cu Alpii, colegii lor de generaţie, la Bratislava şi Viena, intercalându-se între
Alpi şi Balcani, arcuindu-se pe o lungime de 1300 km între Bratislava şi Valea Timokului, distanţa în linie
dreaptă între aceste puncte fiind de doar 500 km lungime. Din punct de vedere geografic, Carpaţii se divid în
Carpaţii de NV şi Carpaţii de SE, prin Pasul Dukla (502 m), între Depresiunea Tisei Superioare şi
Depresiunea Sanului.
Carpaţii de NV, între Bratislava şi Pasul Duckla, descriu cumpăna de ape între bazinul nordic, baltic, şi
cel sud estic, pontic, respectiv între Vistula şi Dunăre. Carpaţii de NV marchează trecerea de la sistemul alpin
la cel carpatic, reprezentativul masiv Tatra având pronunţate caractere alpine, concretizate în orientarea de la
V la E, masivitatea pronunţată, altitudinile cele mai mari din Carpaţi (vârful Gerlach 2655 m) şi formele
glaciare abundente. În rest, deci în majoritate, Carpaţii de NV sunt formaţi doar din fliş cretacic paleogen
(Beschizii Apuseni, de Vest sau Occidentali, munţi mijlocii, de 1300 până 1500m), acompaniat spre
hinterland de o pătură subţire, întreruptă de eruptiv.
Carpaţii de SE, între Pasul Duckla şi Timok, sunt, prin lungime şi suprafaţă, partea principală a Carpaţilor,
râurile care îi drenează fiind toate afluenţi ai Dunării. Carpaţii de SE nu se clasifică în funcţie de caracterele
structural geologice, cum este cazul Alpilor sau Carpaţilor de NV, ci din punct de vedere al poziţiei geografice.
Astfel Carpaţii de SE se împart în Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali, încercuind
Podişul Transilvaniei. Trecerea spre vorland o fac Subcarpaţii, care se întind de la Valea Moldovei la Valea
Motrului, cu înălţimi medii cuprinse între 300 m şi 600 m, având un relief

accidentat, datorat fragmentării

sculpturale şi tectonice care a afectat rocile slab rezistente. Climatul continental caracterizant pentru întreg
lanţul carpatic se îndulceşte uşor de la nord la sud, cu diferenţieri între versanţii nordici şi cei sudici, cu
inversiuni de temperatură. La înălţimi de peste 1800 se poate întâlni un climat alpin, mai ales prin repartiţia
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altitudinală a precipitaţiilor. Din vest se simt influenţele oceanice, caracterizate prin abundenţa precipitaţiilor,
din est cele continentale care accentuează diferenţele iar din sud cele mediteraneene. În Carpaţii de NV
vegetaţia alpină se poate observa de la 1400 m altitudine, în cei de SE la 1750 m, cerealele în Carpaţii de NV
se cultivă la altitudini de sub 600 m, în timp ce în cei de SE porumbul urcă la chiar 1000 m altitudine. Viile
apar sporadic în Dealurile Slovaciei, pe când în Subcarpaţi ele sunt foarte răspândite. Pădurea de conifere şi
foioase, specifică întregului lanţ carpatic, mai ales prin prezenţa fagului, se etajează la altitudini tot mai
crescute, în desfăşurare de la nord la sud.

Balcanii (Stara Planina), al treilea sistem muntos din Bazinul Dunării, se găseşte în continuarea lanţului
carpatic, de la Valea Timokului la Marea Neagră (Capul Emine) pe o lungime de 450 km, în lungul paralelei
de 43º. Balcanii, în comparaţie cu celelalte sisteme muntoase analizate se prezintă

modest, atât ca lungime

c â t şi ca î nălţime sau lăţime. Ei se derulează paralel cu Dunărea inferioară, prezent â nd o asimetrie a
versanţilor spre Valea Dunării. Spre Dunăre se succed: un pov â rniş prelung, cu o pantă domoală, care dă
naştere la poale unei fâşii prebalcanice de dealuri analoage Subcarpaţilor, urmând un podiş calcaros, denumit
Podişul Prebalcanic (Platforma Bulgară). Pe versanţii opuşi panta este mai accentuată, form â nd o serie de
depresiuni longitudinale intramontane tectonice, închise spre sud de un şir muntos mai scund dar mai vechi
(Sredna Gora). Stara Planina conturează cumpăna de ape între Bazinul Dunării şi cel mediteranean. Aceasta
cumpănă de ape este străpunsă într-un singur loc de către Iskar şi izvoarele lui care pornesc din Munţii Rila,
prelungire nordică a î naltului masiv Rodopi. Înălţimile î n Stara Planina sunt sub 2000 m altitudine, cu
excepţia V â rfului Botev care măsoară 2376 m. Climatul care caracterizează Balcanii este unul continental,
mai îndulcit decât în Carpaţi, prezentând veri fierbinţi cu ploi torenţiale şi ierni secetoase cu geruri nu foarte
aspre. Precipitaţiile mai reduse dec â t î n Carpaţi datorită influenţei Mediteranei, determină o lipsă aproape
totală a zonei alpine şi o reducere a pădurii de stejar şi fag. Podişul Prebalcanic capătă caractere aproape
stepice.

Munţii Dinarici (Alpii Dinarici), ultimul sistem muntos tânăr aparţinând Bazinului Dunării, sunt orientaţi
NV-SE, pe 500 km î ntre Alpii Iulieni şi Munţii Albaniei, în lungul Mării Adriatice. Sunt alcatuiţi din mai
multe şiruri paralele care includ multiple formaţiuni calcaroase, conduc ând la apariţia unei mari varietăţi şi
abundenţe de forme carstice. Sâmburii cristalini formează în peisaj vârfurile: Durmitor (2522 m) în Crna Gora
şi Iezerce (2560 m) din Munţii Albaniei. Din cadrul Munţilor Dinarici doar o fâşie îngustă în lungul ţărmului
adriatic nu se î nscrie î n cadrul Bazinului Dunării, porţiunea aceasta purt â nd numele istorico-geografic de
Dalmaţia. Dintre râurile care izvorăsc din Alpii Dinarici, doar râul Neretva se varsă în Adriatica, restul fiind
adunate de râul Sava, cel mai puternic afluent al Dunării. Fiind poziţionaţi paralel cu ţărmul adriatic, Munţii
Dinarici formează un ecran pentru influen t ele climatice mediteraneene, creând î ntre versan tii lor contraste
climatice puternice. Influenţele mediteraneene nu pot trece peste Alpi î n nord iar peste Dinarici sunt abia
perceptibile. La mijlocul lunii ianuarie în timp ce pe coasta dalmată temperatura urcă la 7-8ºC, peste munţi ea
ajungând doar la 0ºC. Acelaşi scenariu îl urmează şi precipitaţiile care datorită ploilor de relief pot ajunge pe
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coasta dalmată la 2000-3000 mm pe an, peste munţi ele având caracterul climatului continental. De asemenea
vegetaţia mediteraneană este î nlocuită la trecerea peste munţi de vegetaţia central-europeană, cu pădure de
foioase cu frunze căzătoare.

d. REGIUNILE JOASE

Incluse î n cadrul Bazinului Dunării mai sunt şi două zone î ntinse cu relief jos: C â mpia Panonică şi
Câmpia Română.
Câmpia Panonică, cea mai mare câmpie dunăreană şi a Europei Centrale, are aspectul unei extinse incinte
circulare care atinge în centru altitudini de 100-150 m, înconjurată de un relief înalt care coboară în trepte: în
nord şi est - Carpaţii, î n sud - Dinaricii iar î n vest - Alpii. C â mpia Panonică se desfăşoară î n lăţime pe
maximum 400 km, pe axa Tisei, extremităţile sale din nord şi sud, Cop şi Belgrad, fiind zone de lăsare
subsidentă. Ultima treaptă în această câmpie de hinterland, formată pe un fundament alpino-carpatic, sunt în
nord - Bakony şi Matra iar în sud - Fruska Gora. Alpii şi Carpaţii se bifurcă unii spre ceilalţi la Bratislava şi
Viena, în timp ce munţii insulari merg pieziş pe Dunăre, acestea conducând la împărţirea marii depresiuni a
Dunării de mijloc în trei compartimente succesive:
-bazinetul intramontan alpino-carpatic al Vienei;
-bazinetul intramontan alpino-carpatic al Bratislavei;
-depresiunea internă cea mai amplă, C â mpia Panoniei propriu-zisă, de la cheile Porţii de la V á c la
defileul de la Porţile de Fier, împărţită de Dunăre într-o câmpie vestică, înaltă, vălurită, acoperită cu loess,
denumită Felf ö ld (adevărata Panonie) şi una estică, netedă, joasă, de luncă, denumită Alf ö ld (marea stepă
central-europeană).

Câmpia Română, o câmpie de vorland pe un fundament carpato-balcanic, situată la nord de Dunăre, este
mai mică decât Câmpia Panonică şi se întinde în lungime pe 400 km, între Drobeta Turnu Severin şi Galaţi,
iar în lăţime creşte mereu până la 150 km. La nord se învecinează cu Podişul Getic, Subcarpaţii şi Podişul
Moldovei iar la sud cu lunca Dunării. Dunărea continuă spre mare cu Delta Dunării. Altitudinal C â mpia
Română coboară în trepte spre est, în funcţie de cursul Dunării şi de lăsarea subsidentă de la Siretul inferior,
toate râurile care o traversează, de la Olt spre est, curbându-se spre aceasta arie de subsidenţă76.

În cadrul c â mpiilor dunărene interferează influenţele climatice mediteraneene şi cele continentale,
pronunţate spre răsărit transformând estul câmpiilor respective în adevărate stepe (Pusta şi Bărăganul). Iernile
sunt reci şi continentale, primăverile sunt scurte şi

în general ploioase, verile sunt fierbinţi şi secetoase cu

ploi în aversă, toamnele se lungesc şi sunt mai ales sărace în precipitaţii. Câmpiile dunărene sunt regatul
gramineelor, în porţiunile stepice apărând şi plante cu caracter xerofil. Stepele au fost desţelenite şi acum sunt
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cultivate, atât Pusta, unde domină molisolurile şi cernoziomurile cambice freatic umede, cât şi Bărăganul cu
solul tipic de cernoziom. Pădurea de quercinee scade treptat ca întindere spre est în ambele câmpii.
Porţiunea ultimă din Bazinul Dunării este Podişul Moldovei, drenat de Siret şi Prut, desfăşurându-se de la
Carpaţii Orientali, Subcarpaţi şi Câmpia Română spre est, dealurile extracarpatice monocline fiind evidenţiate
de reţeaua hidrografică principală consecventă. Depozitele argilo-nisipoase şi marno-gresoase cu intercalaţii
de strate calcaroase determină o înclinare generală uşoară pe direcţia NNV-SSE dând naştere la formele
structurale şi sculpturale cele mai evidente din Bazinul Dunării. Clima din Podişul Moldovei are şi ea cel mai
accentuat caracter continental, cu ierni geroase şi ninsori abundente dar viscolite, dar şi cu veri fierbinţi.
Pădurea s-a redus la simple petece care apar doar pe spinările dealurilor înalte, fapt demonstrat şi de prezenţa
luvisolurilor albice, mult mai răspândite astăzi.
Lungimea fluviului şi vastitatea bazinului conferă peisajului din Bazinul Dunării caracteristici specifice
conturând un adevarat peisaj dunărean, cu elementele peisajului alpin (cu gheţari şi forme glaciare), peisajului
carpatic (cu plaiuri de culme şi păduri bogate), peisajului dinaric (cu forme carstice), peisajului balcanic (cu
vegetaţie săracă), peisajului hercinic (cu relief divers), peisajului stepic (arid) şi celui deltaic (cu îngemănarea
unică de pământ şi apă).
Asemeni diversităţii reliefului sau climei, varietatea peisajului vine să argumenteze complexitatea care
caracterizează Bazinul Dunării, complexitate fizico-geografică ce se va reflecta şi asupra factorului uman, aşa
cum vom vedea în cele ce urmează.

Capitolul VI - BAZINUL DUNĂRII ÎN ANTICHITATE ŞI EVUL MEDIU
Aşa cum am prezentat anterior, frontierele în adevăratul sens al cuvântului, cu conotaţiile lor militare,
politice, administrative şi economice, apar în Bazinul Dunării începând cu înaintarea militară romană, dinspre
Mediterana spre Dunăre.

a. Înaintarea romană
Dar să vedem care este situaţia pe teritoriul dunărean în momentul avansării romane. Primele înfruntări
militare pe care le au romanii în Bazinul Dunării se produc în partea inferioară a bazinului, la nordul
Provinciei Romane Macedonia după formarea ei în anul 146 î.H. Hotarele provinciei sunt atacate constant de
triburile trace, ilire şi celtice. La vărsarea Dunării în Marea Neagră grecii stabiliseră o serie de colonii.
Întemeiate mai întâi, pornind din secolul VII î.H., pe ţărmul vestic al Mării Negre pentru a controla comerţul
naval ca o continuare firească a celui din Mediterana şi apoi urcând tot prin intermediul comerţului naval pe
calea atât de lesnicioasa pentru bunii navigatori greci a Dunării, aşezarile greceşti au reprezentat puncte
comerciale şi implicit puncte strategice. Este vorba despre: Tyras (pe malul de vest al limanului Nistrului) şi
Axiopolis (Cernavodă). În lungul Dunării apar antrepozite comerciale la Barboşi si Hârşova. Grecii, porniţi să
colonizeze marginile căilor navigabile datorită sporului demografic, a sărăciei resurselor de pe continent sau
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de pe insule, precum şi din cauze politice (lupte interne care duceau la exiluri), au întemeiat o civilizaţie
deschisă spre mare, căci pământul nu le oferea prea multe, o civilizaţie bazată deci pe navigaţia maritimă şi
implicit pe comerţ. Specializarea în navigaţia maritimă i-a împiedicat probabil să urce mai mult in susul
Dunării. Totuşi acolo unde au ajuns au stabilit relaţii comerciale (bazate pe cereale şi peşte) şi de dominaţie
prin comerţ cu populaţiile băştinaşe. În această perioadă în bazinul Dunării se găseau neamurile tracice,
începând din Cadrilaterul Boemiei şi sfârşind spre Bug, ele dominând aproape în întregime bazinul dar nefiind
însă organizaţi politic într-un ansamblu unitar. Tracii se învecinau la est cu cimerienii (care după unele
cercetări sunt tot triburi tracice) şi cu sciţii (provenind din Podişul Iranului şi dominând partea de nord a Mării
Negre), în nord-est cu slavii, în nord-vest cu germanii, în vest cu germanii şi celţii, în Câmpia Panonică şi la
sudul Dunării cu ilirii (aceştia prezentau unele asemănări cu tracii dar erau un grup etnic deosebit, cu o limbă
diferită). De la Morava spre est până la vărsarea Dunării se întindea neamul tracic al moesilor77.
Romanii au înaintat în Bazinul Dunării mai ales pentru a asigura pacea la hotare, prin acţiuni de
pedepsire :
-

în 114 î.H. consulul Marcus Aemilius Scaurus întreprinde prima expediţie în Bazinul Dunării,
împotriva Tauriscilor, între Triest şi Laybach;

-

în 113 î.H. Gaius Porcius Cato a fost surprins de Scordisci în nordul Macedoniei şi armata sa
distrusă. Primul care ajunge până la Dunăre este generalul roman Marcus Livius Drusus în 112 –
111 î.H.

-

în perioada 106 – 109 î.H. Proconsulul Roman al Macedoniei, Minucius Rufus respinge atacurile
întreprinse de daci şi scordisci.

-

în 74 î.H. Scribonius Curio, Proconsul Scribonious Curio va atinge Dunărea în regiunea Porţilor
de Fier.

-

Lucullus Varro va întreprinde în 72-71 î.H. cucerirea tracilor dintre Dunăre şi Balcani şi a
oraşelor greceşti de pe ţărmul vestic al Mării Negre, de la Apollonia la Histria, rupându-le din
vasta uniune antiromană condusă de Mithriades regele Pontului şi obligându-le să se alieze cu
Roma.

Dominaţia romană va slăbi prin răscoala bastarnilor şi cetăţilor din vestul Mării Negre împotriva
abuzurilor Proconsulului Antonius Hybrida în 61 î.H. şi prin războiul civil declanşat la Roma. De asemenea
tracii, celţii şi ilirii sunt slăbiţi de continua înaintare romană. Profitând de situaţie, regele dac Burebista va
subordona triburile dace. El va întreprinde campanii împotriva celţilor, celorlalte triburi trace şi ilirilor în 60
î.H. El îşi va impune de asemenea dominaţia cetăţilor greceşti de la ţărmul Mării Negre în 55-48 î.H. În anul
44 î.H. este asasinat însă Burebista, stăpânirea sa decăzând atât ca putere cât şi ca întindere.
Puterea romană, odată cu Octavian Augustus (63 î.H. – 14 d.H.), trece de la republică la imperiu.
Strategii romani fixează ca limite ale imperiului frontiere uşor de apărat. Pentru partea de nord este vorba de
Dunăre şi de Rhin.
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În anul 25 î.H. romanii se aflau încă în afara Bazinului Dunării, treptat atingând linia fluviului (a se
vedea harta următoare). Chiar dacă au fost multiple probleme în privinţa succesiunii la conducerea imperiului,
înaintarea spre Dunăre a continuat.

Dar să vedem cum ajung romanii la Dunăre:
-

12-9 î.H., Octavian Augustus cucereşte Panonia şi îi învinge pe bastarnii din Dobrogea, protejând
cetăţile greceşti şi Delta Dunării de atacurile tracilor de la nordul Dunării şi ale sciţilor de la
nordul Mării Negre. În nou înfiinţata provincie Panonia sunt aduşi iazigii sarmaţi, ca tampon între
lumea romană şi cea dacică;

-

9 î.H., celţii din Noricum sunt ocupaţi de romani, aproape fără rezistenţă;
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-

9-6 î.H., Illyricum slăbit în urma unei revolte, este transformat în provincia Dalmaţia;

-

5 d.H., Aelius Catus mută la sud de Dunăre 50000 de geţi în urma unei expediţii;

-

9 d.H., legiunile lui Varus sunt distruse în pădurea Teutoburgică de triburile germanice;

-

15 d.H., se înfiinţează provincia romană Moesia. Dobrogea va rămâne parte a regatului clientelar
al Traciei;

-

46 d.H., regatul Traciei este transformat în provincie romană iar Moesia se întinde până la gurile
Dunării, încorporând Dobrogea;

-

74 d.H. sunt cucerite teritoriile Agri Decumates;

-

sec.I d.H., Domiţian cucereşte Germania Inferioară şi Superioară;

Imperiul Roman ajunge să stăpânească la sfârşitul secolului I întreaga parte dreaptă a Bazinului
Dunării, la început prin dominaţie iar apoi prin anexare teritorială. Momentul apariţiei romanilor în cadrul
Bazinului Dunării reprezintă şi momentul în care apar adevăratele frontiere. Dacă limitele oraşelor colonie
aveau unele atribute ale frontierei, dacă stăpânirea lui Burebista se întemeia pe dominarea unor fortificaţii şi a
teritoriilor înconjurătoare acestora, în perioada romană apar cu adevărat frontiere în Bazinul Dunărean.
Romanii şi-au stabilit graniţa pe fluviu, o frontieră mai uşor de apărat, continuându-se spre vest prin frontiera
naturală a Rinului. Aceste frontiere naturale asigurau apărarea romanilor dinspre nord. Trebuia ca această
putere ce-şi întindea stăpânirea cu precădere în jurul Mediteranei să caute în nord o frontieră naturală uşor de
apărat, pentru ca toată energia romană să se poată “canaliza” în linişte în ceea ce se numea centrul lumii
romane: Mediterana. Rinul şi Dunărea puteau reprezenta această frontieră naturală, porţiunea aflată între
izvoare pe linia fluviilor fiind consolidată de un sistem de fortificaţii numite “limesuri” (şanţuri şi palisade
unind fortificaţii), încheind sistemul defensiv roman.
Pentru asigurarea securităţii frontierei, sunt strămutaţi la sudul Dunării între 57 şi 67 d.H. peste
100.000 de trans-danubieni, în special daci. Guvernatorul Moesiei ajunge să-şi asigure liniştea la Dunăre
subordonând pe dacii, bastarnii şi sarmaţii riverani. În perioada războiului civil din Imperiul Roman datorat
morţii lui Nero, multe trupe vor părăsi Moesia. Profitând, roxolanii şi dacii atacă linia Dunării, punând
stăpânire la sud de aceasta. Evenimentele din 68 – 69 l-au determinat pe Vespasian să ia nişte măsuri pentru
apărarea frontierei la Dunărea de Jos:
-

o nouă amplasare a legiunilor şi un nou echilibru între Rhin şi Dunăre;

-

construirea flotilei romane de război pe Dunăre (Classis Flavia Moesica);

-

construirea castrelor care apărau linia Dunării78.

O breşă în sistemul defensiv dunărean se creează şi în iarna 85 – 86 d.H., când dacii atacă şi pradă
Moesia, sub conducerea lui Duras-Diurpaneus şi a nepotului său Decebal. Dacii erau încătuşaţi de puterea
romană în expansiune, atât în partea dobrogeană, transformată în Provincia Moesia, cât şi în partea estică,
unde romanii îi colonizaseră pe iazigii sarmaţi în spaţiul dintre Tisa şi Dunăre. În iarna 85 – 86 d.H. dacii vor
decima armata guvernatorului Moesiei Oppius Sabinus, ucigându-l pe acesta.
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Domiţian ripostează în 87 d.H. pornind împotriva lui Decebal. Se va opri însă în oraşul Naissus din
Moesia (Niş). Va fi trimisă înainte armata condusă de generalul Cornelius Fuscus. Armata romană va trece
Dunărea şi va înainta pe Valea Oltului. Trupele lui Cornelius Fuscus vor fi zdrobite însă de daci în dreptul
trecătorii de la Turnu Roşu. În 88 o altă armată, condusă de Tettius Julianus, trece Dunărea pe la Viminacium
(Costolaţ) şi este victorioasă în Banat, prin Poarta de Fier a Transilvaniei (Tapae), în urma acestei victorii
romane încheindu-se o pace de compromis, o pace ruşinoasa pentru romani prin care Decebal era aliatul
Romei primind în schimb constructori de maşini de război. Decebal foloseşte timpul câştigat pentru a se dota
împotriva romanilor, însă nu face decât să accelereze procesul de pătrundere a elementelor romane şi de
slăbire a autenticităţii şi forţei dacilor. Chiar dacă Decebal stăpâneşte un teritoriu destul de întins (mult redus
decât cel al lui Burebista), forţa şi puterea stăpânirii sunt slăbite de “infiltrările” romane. Prin pacea cu
Domiţian, chiar dacă ruşinoasă, dacii se află sub “ascultarea” Romei.
Urmează o perioadă de linişte datorată domniei bătrânului Nerva. Însă urmaşul său, Traian, îndată
după urcarea sa pe tron ( anul 98 ) iniţiază o serie de campanii militare împotriva dacilor. Întrebările care se
nasc aici vizează motivele campaniilor romane. În afară de ruperea unei păci ruşinoase pentru romani şi
răzbunarea mândriei imperiale, există si raţiuni pragmatice :
-

aurul Daciei, bun pentru redresarea economică a imperiului ;

-

necesitatea de a asigura o mai uşoară aparare a imperiului, anihilând atacurile devastatoare mai
ales în timpul iernii ;

-

cucerirea unui popor despre a cărui extindere teritorială romanii aveau date certe, spre deosebire
de întinderea triburilor germanice ;

-

încercarea de a supune triburile germanice pornind din est, folosind ca bază de pornire Dacia, din
moment ce tentativa de a le supune pornind din vest s-a soldat cu înfrângerea din pădurea
Teutoburgică, ţinând cont că Decebal, chiar dacă era supus al Romei, nu i-ar fi ajutat pe romani ;

-

încercarea de a transforma Marea Neagră într-un « lac roman », cucerind şi Armenia ;

-

dorinţa de a forma un avanpost care să domine spaţiul de la nordul buclei Dunării
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Situaţia frontierelor din anul 100 (a se vedea harta anterioară), deci chiar înainte de ofensiva pornită
de Traian, arată o dominaţie netă a părţii din dreapta a Bazinului Dunării de către romani.
Traian va concentra pentru campania împotriva dacilor, forţe masive :
-

nouă legiuni erau staţionate la Dunărea de Jos, la care se3 adaugă două legiuni din Germania;

-

detaşamente din alte colţuri ale imperiului79.

În 101 Traian va trece Dunărea pe drumul ultimei victorii romane asupra dacilor, învingându-i pe daci.
Înaintarea romană se va opri la Poarta de Fier a Transilvaniei, loc în care dacii se vor întări. Pe timpul iernii
Decebal, împreună cu un corp de luptători sarmaţi, va trece Dunărea, luptându-se cu armatele romane din
Moesia până în dreptul Zimnicei. Traian va coborî în jos pe Dunăre şi va respinge atacul. În primăvara lui 102
se va relua ofensiva romană, înaintându-se acum şi pe Jiu, Olt şi Ialomiţa. Romanii vor ajunge până la
Sarmizegetusa. În aceste condiţii Decebal va cere pace. O pace înrobitoare care îl pune pe Decebal în
imposibilitatea de a o respecta : Banatul, Oltenia, Muntenia şi sudul Moldovei supuse, garnizoane romane în
centrele cele mai importante, politica externă supusă imperiului. Traian întăreşte linia Dunării cu castre care
79
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puteau reprezenta atât avantposturi de apărare a imperiului cât şi baze de plecare pentru viitoarele campanii
împotriva dacilor. Vor fi inaugurate castrele de la Carsium şi de la Barboşi, unde era în acelaşi timp şi o
staţiune a flotilei romane de pe Dunăre. Se vor spori numărul garnizonelor în oraşele Durustorum şi Troesmis.
Se vor funda centre noi urbane precum Nicopolis, Marcianopolis (Devnja) şi Abrittus (Razgrad). Pentru
legatura rapidă între cele două maluri se construieşte un pod la Drobeta după planurile arhitectului Apolodor
din Damasc, construcţia fiind definitivată în primăvara anului 105.
În vara aceluiaşi an Traian începe a doua campanie împotriva dacilor, romanii trecând Dunărea prin
două locuri ( Drobeta şi Oescus ), regrupându-se în Oltenia şi înaintând pe Valea Oltului. După lupte
sângeroase Sarmizegetusa cade în mâinile romanilor iar Decebal se sinucide. Puterea politică a dacilor îşi
încheie existenţa, în locul său apărând provincia romană Dacia.
Limitele Provinciei Dacia porneau de la vărsarea Tisei în Dunăre, urcau pe Tisa până la confluenţa
acesteia cu Mureşul, urcând apoi pe Mureş până în dreptul castrului de la Micia, mergând apoi spre nord,
peste sau paralel cu culmile Apusenilor, încorporând zona Brad – Abrud – Roşia Montană. Limita mergea pe
linia Bologa – Porolissum, apoi spre Tihău iar de la Ilişua urma rama Carpaţilor Orientali până la castrul de la
Olteni, la nord de Sfântul Gheorghe. În continuare hotarul mergea până la Pasul Oituz iar apoi, incluzând toată
Ţara Bârsei, urma Oltul până la vărsarea acestuia. De remarcat şi un aliniament înaintat Râşnov – Bran –
Albota – Roşiori de Vede – Fântânele, care este un aliniament de apărare pentru Olt. De la Pasul Oituz,
cuprinzând Moldova de Sud şi Muntenia, teritoriile aflate între limitele Provinciei Dacia şi Dunăre erau
încorporate Provinciei Moesia80.
Provinciile imperiului erau administrate de guvernatori (cele secundare ca importanţă: provinciile
alpestre, Tracia, Rhaetia, Norricum), legaţi (numiţi pe o perioadă de trei ani de către împărat, în Dalmaţia,
Germania Inferioară si Superioară, Pannonia, Dacia, Moesia) şi proconsuli (numiţi pe o perioadă de un an, în
provinciile vechi). Aşezările întemeiate de romani în teritoriile cucerite erau: coloniile, canabae (tabere
militare şi cu populaţie indigenă), vici (doar cu populaţie indigenă). Minele din Dacia, Norricum şi Dalmaţia
consolidau stabilitatea imperiului în timpul întinsei Pax romana. Rinul şi Dunărea asigurau comunicaţiile pe
apă, apărate de lanţul de fortificaţii din lungul lor, legate la rândul lor printr-o reţea de căi de comunicaţii
terestre, dar şi de flotila care patrula şi supraveghea permanent comerţul fluvial, marina îndeplinind aceeaşi
funcţie în Marea Neagră, Mediterana şi Atlantic. Comerţul cu vin, miere, peşte şi cereale din Dacia, deci cu
aceleaşi produse cu care se făcea comerţ în trecut cu coloniile greceşti. Însă aşa cum am mai afirmat comerţul
înlesneşte şi altfel de schimburi : culturale, religioase, tehnice, ştiinţifice etc. Asistăm astfel în perimetrul
Imperiului roman la accentuarea sincretismului religios, la generalizarea cultului împaratului, la dezvoltarea
unei producţii orientate spre consum cu predilecţie, la extinderea unui habitat omogen. Paralel cu aceste
fenomene de omogenizare şi generalizare, au loc şi intrări în sistemul Imperiului roman: cultul matern de la
Dunăre, elenismul, cultele orientale (cultul lui Mithra foarte dezvoltat în aşezările cu caracter militar),
creştinismul incipient. Împăratul Antoninus va încerca să realizeze o unitate lingvistică între limba greacă
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(folosită preponderent în estul imperiului) şi limba latina (folosită în partea de vest) dar şi o unitate juridică.
Un alt moment în tendinţa de asigurare a unităţii imperiului prin măsuri de omogenizare a fost şi cel al
declarării tuturor liberţilor drept cetăţeni romani, în anul 212 de către Caracalla. Graniţele imperiului dar mai
ales cele mult mai expuse ale Daciei romane, se vor găsi în intervalul de timp dintre cucerirea traiană şi
retragerea aureliană (106-275) sub o permanentă presiune din partea neamurilor migratoare care antrenau în
mişcarea lor din est spre vest triburile întâlnite, inclusiv pe dacii liberi. În perioada împăratului Hadrian, au loc
răscoale ale iazigilor din Câmpia Tisei, ale roxolanilor din estul Provinciei Dacia şi ale dacilor din provincie.
Hadrian îi va birui pe iazigi şi îi va linişti pe roxolani cu bani. După restabilirea situaţiei în această parte a
Imperiului Roman, în anul 119, Hadrian va evacua Muntenia şi Moldova de Sud iar Provincia Dacia se va
împărţi în Dacia Inferioară şi Dacia Superioară, delimitate de o cumpăna de ape care porneşte de la Drobeta şi
continuă pe Meridionali. Dacia Inferioară se întindea de la Olt până la această limită iar Dacia Superioară se
desfăşura la nord de această limită. În 123 Dacia va fi împărţită administrativ şi militar în Dacia Porolissensis
(la nord de Mureş, cu centrul administrativ la Porolissum – Moigrad), Dacia Apulensis (cu centrul
administrativ la Apulum – Alba Iulia) şi Dacia Malvensis (pe teritoriul Daciei Inferioare, cu centrul
administrativ la Malva – Romula), cu rolul clar de a apăra sectoarele de limes corespunzătoare.

b. Năvălirile barbarilor şi migratorilor ; Scindarea Imperiului Roman
În perioada lui Marc Aureliu (161-180) frontierele aflate la nordul Imperiului Roman vor fi atacate de
triburile germanice. Sub presiunea acestora, neamul dacic al costobocilor care locuiau în nordul Moldovei, va
face o incursiune devastatoare prin Moesia. Marc Aureliu va restabili ordinea în regiunea limesurilor
străpunse de triburile marcomanilor şi la limita Provinciei Dacia, întărind apărarea frontierelor acesteia. Din
cauza instabilităţii la graniţa de nord prin intensificarea presiunilor “barbarilor”, comerţul se mută de la
Dunăre în Marea Neagră. Acest fapt accelerează criza economică a imperiului prin generarea unei crize
monetare. La acestea se adaugă o profunda criză religioasă. Războiul cu triburile germanice se isprăveşte abia
în vremea lui Commodus, succesorul lui Marc Aureliu. Popoarele de la graniţa Imperiului Roman se vor
răscula mereu iar presiunile asupra frontierelor vor fi permanente. Carpii aflaţi la răsărit de Provincia Dacia
vor realiza o coaliţie cu goţii care s-au aşezat la nordul Mării Negre, atacând Dacia în timpul lui Caracalla
(211 – 217).
În jurul anului 200, Bazinul Dunării era dominat de Imperiul Roman (a se vedea harta următoare) care
se întinsese şi pe stânga fluviului în partea sa inferioară.
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În 233, barbarii din lungul limesului pornesc şi ei o acţiune împotriva romanilor. Popoarele
migratoare ale alamanilor şi francilor, după ce îşi dispută supremaţia asupra teritoriilor din partea superioară a
bazinului respectiv la vest de aceasta, pornesc contra romanilor. Alamanii trec frontiera în Germania
Superioară şi Raetia, atingând Mosela şi Alpii. Când soldaţii participanţi la războiul împotriva parţilor au aflat
despre evenimente, ei l-au forţat pe împărat să încheie pace cu parţii şi să pornească în apărarea frontierelor de
nord. Împăratul Severus va începe însă negocierile cu alamanii. Soldaţii din regiune îl vor asasina şi îl vor
înlocui cu împăratul Maximinus care va respinge pe barbari refăcând frontiera. În Imperiu va începe o
perioadă de tulburări şi lupte intestine. Profitând de acestea şi de presiunile parţilor, alamanii vor ataca în mai
multe rânduri Raetia şi Noricum, dar fără succese.
În acest timp, în partea inferioară a bazinului, carpii şi goţii vor întreprinde în continuare împreună
campanii pustiitoare în Imperiul Roman : în Moesia în anul 238, în Dacia din nou în 242 iar în 245 goţii cu
toate triburile înconjurătoare Provinciei Dacia vor ataca în Tracia, Dacia şi Moesia, ca şi în perioada
următoare81. De asemenea alamanii vor forţa zona limesului iar francii vor trece Rinul.
Graniţele de nord vor fi restabilite, alamanii devenind aliaţi ai romanilor dar sub presiunile goţilor şi
carpilor, Aurelian va abandona Provincia Dacia pentru a stabili graniţa pe Dunăre, o frontieră naturală mai
uşor de apărat, întărind malul drept cu numeroase aşezări. Imperiul şi-a retras doar armata, aşa cum afirma
Iordanes82. Părăsirea Daciei s-a făcut treptat, în două faze :
81
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-

în 275 s-au retras legiunile din Banat şi Oltenia peste Dunăre, păstrând capetele de pod de pe
malul stâng dunărean.

În acest fel pe stânga Dunării pe toată lungimea ei se instituie stăpânirea triburilor germanice,
împreună cu triburile de daci pe teritoriul vechiului regat al lui Decebal şi cu triburile sarmate de origine
iraniană din răsăritul Munteniei.
Carpii vor ataca linia Dunării în perioada 295 – 297. Ei vor fi înfrânţi de romani şi vor fi colonizaţi în
Pannonia şi Sciţia Minor.
Goţii vor cuprinde treptat sub stăpânirea lor teritoriul de pe stânga Bazinului Inferior al Dunării (a se
vedea harta următoare), Imperiul Roman continuând să domine în mod clar partea dreaptă

a Bazinului

Dunării ca şi până la aşezarea goţilor.

În 332 se desfăşoară Campania lui Constantin cel Mare la Dunărea de Jos contra triburilor germanice
de goţi care până în acel an stăpâniseră în linişte malul drept al Dunării. Se construieşte Brazda lui Novac şi
unele castre de apărare a acesteia. Goţii erau împinşi din spate de hunii veniţi din stepă, astfel încât aceştia
pornesc spre Constantinopol. Constantinopolul devine capitala Imperiului roman din dorinţa lui Constantin cel
Mare. Conferirea rangului de capitală a imperiului vechii colonii greceşti, demonstrează mutarea centrului
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strategic al imperiului către posesiunile din Orientul Apropiat, în scopul apărării cu predilecţie a cuceririlor de
aici. De asemenea Bizantionul reprezenta un punct nodal al comerţului din cuprinsul Imperiului roman.
Constantin este cel care legiferează creştinismul drept religie oficială. Vizigoţii (goţii de vest) stabiliţi în estul
Germaniei împreună cu vandalii cad la înţelegere cu Constantin pentru recunoaşterea teritoriilor lor, vizigoţii
obligându-se să dea soldaţi în schimb. În acest timp Wulfila, gotul arian îi evanghelizează pe aceştia.
Constantin asigură astfel la hotare o armată de campanie condusă de ofiţeri de cavalerie şi infanterie care
treptat încep să fie de origine germanică. Goţii, forţaţi din spate de huni, ajung sub zidurile Constantinopolului
dar pornesc să cucerească Roma.
În Europa au avut loc mai multe năvăliri ale popoarelor barbare, acestea împărţindu-se în trei grupuri :
-

triburile germanice de goţi (ostrogoţi şi vizigoţi), franci, alemani, burgunzi şi vandali ;

-

triburile iraniene ale alanilor nomazi ;

-

triburi mongole de huni.

În 375 are loc pătrunderea hunilor în Bazinul Dunării dinspre est, la 100 de ani distanţă de retragerea
aureliană. Ostrogoţii şi vizigoţii sunt învinşi şi încearcă să scape la sud de Dunăre. Ajungând la sud de Dunăre
ei se războiesc cu Bizanţul, ca până la urmă să ia calea apusului şi să întemeieze regate în Italia şi Spania,
primind titluri de înalţi funcţionari ai imperiului. Toţi locuitorii din Panonia şi din regiunile înconjurătoare
s-au refugiat în sudul Italiei. Singurii care au rămas sub domnia hunilor au fost daco-romanii, produsele
agricole pe care aceştia le obţineau fiindu-le necesare năvălitorilor. Hunii au supus neamurile alanilor, cele
germanice ale ostrogoţilor şi gepizilor pe care le întâlniseră în cale, împingându-I în drumul lor spre apus, sau
alte neamuri care fugiseră din calea lor şi se aşezaseră în Dacia. Toate aceste popoare s-au supus hunilor şi
mai ales celui mai de seamă rege al acestora, lui Attila. Imperiul roman de Răsărit întreţine cu ei relaţii
paşnice, ajutându-i parese să se stabilească în Panonia. Şi Imperiul roman de Apus îi tolerează, chiar
folosindu-i ca auxiliari. Ajung să-şi creeze un adevarat stat, cu o aristocraţie puternică, cu o forţă de şoc
eficientă. Din

433 Attila, temutul conducator al unui imperiu care se întindea din China până la Viena,

coalizându-se cu neamurile germanice străbate Europa, la început spre apus unde transformă în ruine oraşe
înfloritoare şi mai apoi Grecia

până în Peloponez. S-au răsucit şi şi-au dat întâlnire sub zidurile

Constantinopolului pe care nu l-au putut cuceri. Se întorceau după aceste expediţii de pradă în Panonia şi
Dacia încărcaţi. Chiar împăraţii Bizantului se obligau să le plăteasca hunilor dări în bani pentru a asigura
liniştea în imperiu.
Imperiul roman este împărţit la moartea lui Teodosius (395) în scopul unei mai bune apărări a
graniţelor dar şi din cauza unor neînţelegeri interne privind succesiunea, în Imperiul roman de Apus cu
capitala la Roma şi Imperiul roman de Răsărit cu capitala la Constantinopole, după o axă nord-sud care are pe
Dunăre limita la Sirmium. (a se vedea harta următoare),

69

În 451, îndemnat fiind şi de împaratul de la Constantinopol, Attila porneşte să cucerească Imperiul
roman de Apus. Dupa ce a străbătut Germania care se afla sub ascultarea lui, Attila pustieşte întregul apus. În
Italia, doar vârsta papei care implora iertare, bogăţia darurilor şi superstiţia l-au împiedicat să nu prade. După
această expediţie Attila moare în toiul unei petreceri. Urmaşii săi nu reuşesc să păstreze moştenirea lăsată,
aceasta pierind după înfrângerea hunilor de triburile germanice răsculate, în anul 454.
În 496 Imperiul roman de Apus dispare, slăbit de pustiirea hunilor, sub loviturile germanilor,
dispărând din Bazinul superior al Dunării. Oficial Imperiul roman de Apus dispare în acest an (496, când
ultimul împărat Romulus Augustus, în vârstă de 13 ani, este detronat de generalul barbar Odoacru, care îşi ia
titlul de rege) dar dezintegrarea lui începuse mult mai devreme, sub Diocletian (293), a fost definitivată în 395
de Theodosius.
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Iustinian restabileşte unitatea imperiului dar parţial (fără a intra în Bazinul Superior al Dunării) şi
pentru scurt timp (a se vedea harta următoare),

Căderea Imperiului roman de Apus a fost cauzată de un cumul de factori:
-criza politică (autoritatea imperiala fiind efectivă doar pe teritoriul Italiei, în rest treburile imperiului
fiind conduse de funcţionarii locali care deveneau atotputernici);
-criza economică (pierzând provinciile din Orient, Imperiul roman de Apus pierdea multe din
resursele sale economice, fiscalitatea excesivă sufoca orice activitate economică, schimburile comerciale se
orientau spre mărfuri de lux etc.);
-criza socială (se va accentua aservirea faţă de marii proprietari);
-criza culturală (învăţământul, arta şi ştiinţa decad);
-criza morală şi spirituală (ca o consecinţă a tuturor acestora);
Un al doilea val de popoare migratoare (secolele V si VI) îi aducea în Bazinul Superior al Dunării pe
bavarezi care pătrund pe teritoriul actual al Bavariei încă din anul 488, ajutaţi şi de longobarzi, rămânând până
la sfărşitul secolului VII sub protectoratul francilor. În 788 Carol cel Mare îi încorporează în regatul său.
Al treilea val migrator îi aduce în Occident pe longobarzi (cel mai devastator popor germanic) şi pe
avari. Anul 566 reprezintă momentul în care neamul germanic al gepizilor stăpânitori în Bazinul inferior al
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Dunării este supus de migraţia longobarzilor germanici care-şi continuă drumul spre Italia. În urma lor
cuceresc Bazinului Inferior al Dunării, un neam asiatic al avarilor, care vor domina Panonia şi regiunile
înconjurătoare. De aici vor întreprinde numeroase jafuri atât înspre Italia şi Germania cât şi spre
Constantinopol. Statul avar avea o capitală nomadă (ring), o curte cu activităţi diplomatice şi monedă proprie.
Localnicii erau forţaţi să le plătească dări periodice în schimbul liniştii. Avarii percepeau taxe şi pentru
protecţia drumurilor comerciale în ale căror puncte strategice se instalau83. Deşi puţini ca număr, foate bine
organizaţi în “ringurile” lor întărite unde adunau prăzi fabuloase, avarii îşi menţin stăpânirea aproape 200 de
ani, până în anul 796 când sunt distruşi de Carol cel Mare, venit până în Panonia.
În secolul VI începe să se desfăşoare un fenomen foarte important, şi anume, migraţia slavilor pornită
din ţinutul cuprins între Vistula şi Nipru. Primele formaţiuni ale slavilor sunt aduse de huni, apoi de către
avari. Slavii s-au diferenţiat în mai multe popoare: ruşii pe marele şes la răsărit de Nistru, polonii în ţinutul
Vistulei, cehii şi slovacii înspre Carpaţi şi Patrulaterul Boemiei, sârbii cu croaţii şi slovacii în vestul
Peninsulei Balcanice, sclavinii şi anţii în răsăritul Bazinului Dunării (stăpânind şi în Dacia). Din 591 bizantinii
stăpânitori în dreapta Dunării organizează expediţii pentru anihilarea slavilor de la nordul Dunării. Treptat
masa stăpânitoare slavă a fost asimilată de populaţia daco-romană din această parte. La rândul lor slavii din
regiunile încojurătoare Panoniei erau dominate de avari. Slavii, prin deplasarea lor taie masa de populaţie
romanică în două părţi, izolându-le una de cealaltă : daco-romanii şi populaţia romanică din sud. Aceste două
părţi de romanitate nu au mai putut juca un rol politic dominant în regiune, energia lor consumându-se în
asimilarea slavilor (pentru daco-romani) şi în încercarea de a se afirma politic (pentru cei din sud). Ruperea
legăturilor daco-romanilor de restul lumii romanice a reprezentat momentul în care începe procesul de
etnogeneză românească, în urma careia va rezulta un popor nou, poporul român.
În secolele VII-XI din stepele eurasiatice ajung în Europa popoare nomade sau seminomade
turco-mongole: bulgarii, chazarii, ungurii, pecenegii şi cumanii. Pornind din centrul Asiei neamul turc al
bulgarilor se stabileşte în Bugeac. Constantin al IV-lea va iniţia o expediţie contra lor dar fără succes.
Bulgarii vor porni în 643 din Bugeac, sub

conducerea hanului Asparuh, oprindu-se în Peninsula Balcanică.

Ajunşi aici sunt slavizaţi de populaţia asupra căreia îşi întindeau stăpânirea. Ei vor construi o primă
formaţiune politică, recunoscută de bizantini în 681.
În secolul VII chazarii vor lua locul avarilor la nordul Mării Negre. Ei se vor alia cu Bizanţul,
devenind supuşi ai bizantinilor.
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La anul 800 Carol cel Mare, regele frac, se încoronează împărat cu binecuvântarea papei, stăpânirea
sa (a se vedea harta următoare) întinzându-se din Bazinul Superior al Dunării până la Pirinei, în urma unei

serii de campanii militare în Italia, Spania, contra bavarezilor şi avarilor din Bazinul Dunării.
Carol cel Mare proclama stăpânirea sa drept Imperiul Roman din Occident, cu evidenţierea
tendinţelor hegemonice, nemulţumind Bizanţul. Carol cel Mare începe negocieri cu Bizanţul, pentru
recunoaşterea imperiului său, intimidându-i pe bizantini prin alianţa sa cu Harun al-Rasid, califul care îi oferă
regelui franc protectoratul asupra Palestinei.
Singurul fiu al lui Carol cel Mare, Ludovic, îi va păstra moştenirea intactă dar după moartea acestuia,
prin Tratatul de la Verdun din 843, Imperiul este împărţit în trei, fiecare parte revenind câte unui fiu din cei
trei pe care Ludovic i-a avut:
-Carol cel Plesuv(cel care va moşteni şi titul de împarat) – provinciile franceze;
-Lothar – Ţările de Jos, Alsacia, Lorena, Provence, Elveţia şi Italia până la Roma;
-Ludovic Germanicul – regiunile răsăritene germanice, incluzând Dunărea Superioară.
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Împărţirea aceasta conferea multiple imperfecţiuni în privinţa unităţii pentru partea moştenită de
Lothar. Regatul său avea două capitale (Roma şi Aachen) şi mari diferenţe etnice, sociale, culturale. Celelalte
regate, mai omogene, se vor menţine şi se vor dezvolta (a se vedea harta de mai sus).
În 802 bulgarii îşi întemeiază un stat propriu iar în 864, sub cneazul Boris se creştinează, sub protecţia
bizantină. În 917 Simeon îşi ia titlul de ţar, ameninţând Constantinopolul. Bizantinii cer ajutor ruşilor. Aceştia
coboară pe Nipru spre Marea Neagră, ameninţând cetăţile bizantine din nordul Mării Negre. Cu puţin timp
înaite este creştinată în secret Olga, mama lui Vladimir şi soţia lui Sviatoslav. Sviatoslav este chemat în ajutor,
îi zdrobeşte pe bulgari dar nu mai vrea să plece ameninţând la rândul său Constantinopolul. După unele lupte
date la Silistra se încheie în 971 pace, bizantinii având grijă ca pecenegii să-i zdrobească pe ruşi. Bulgaria de
răsărit cade sub stăpânire bizantină, bulgarii fiind nevoiţi să se retragă mai spre vest. Statul bulgar se reface în
Macedonia în 977, din 998 extinzându-şi dominaţia asupra Muntenegrului care se organizase ca formaţiune
feudală condusă de un arhonte din anul 969. Ţarul bulgar Samuil va face prizonier pe arhontele Muntenegrului,
redându-i tronul în 998, în schimbul recunoaşterii suzeranităţii bulgare asupra Muntenegrului şi a înrudirii prin
căsătorie cu familia ţarului bulgar (a se vedea harta de mai jos).
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În secolul IX sârbii încep să se organizeze politic, dominând litoralul Dalmaţiei în paralel cu
creştinarea treptată cu originea în răsăritul creştin, prin discipolii lui Metodiu. Simţind pericolul unei creşteri a
puterii sârbeşti, bizantinii încearcă să-i supună dominaţiei lor politice. Până în secolul XII politica cnezilor
sârbi alternează între recunoaşterea suzeranităţii bizantine şi lupta armată împotriva ei. De asemenea relaţiile
sunt similare cu ţaratul bulgar vecin care dorea, în perioada lui de ascensiune, să-şi extindă dominaţia asupra
cnezilor sârbi. Nucleul statului feudal sârb l-a constituit regiunea muntoasă între râurile Morava şi Drin. Sârbii
vor fi conduşi de cneji încă înainte de anul 800. Între anii 854 şi 860 cnejii sârbi vor lupta împotriva bulgarilor.
Aceştia vor domina formaţiunile sârbeşti între 923 şi 927. În 927 Klonimirovic, trăind la curtea de la Preslav a
ţarului bulgar Simeon, după moartea acestuia (27 mai) a scăpat din captivitate şi, cu ajutorul bizantinilor, a
dobândit conducerea Serbiei, la care a adăugat regiunile istorice Soli, Bosnia şi Trebinje. Va urma din 950 o
perioadă de dominaţie bulgară şi apoi bizantină, perioadă în care sârbii au fost conduşi de jupani84.
Din 830 se organizează Marele Cnezat al Moraviei care cuprinde şi importante regiuni ale Boemiei şi
Slovaciei şi care adoptă creştinismul adus de misionarii Chiril şi Metodiu (863). Marele Cnezat al Moraviei
atinge apogeul puterii în timpul domniei lui Svatopluk (870 – 894). Nucleul statului era reprezentat de
Moravia Răsăriteană şi Slovacia Apuseană, în vreme ce Boemia i-a fost anexată pentru mai puţin de
cinsprezece ani (880 – 894)85.
Croaţii îşi organizează propria formaţiune politică de tipul cnezatului, în 878 recunoscând
suzeranitatea Bizanţului, după ce anterior se plasaseră sub autoritatea francilor, perioadă în care adoptă
creştinismul în haină romană.
Din 830 are loc deplasarea din regiunea dintre Don si Nipru, unde sosiseră din mijlocul Asiei, a
neamurilor de unguri. În 889 ungurii se stabilesc în Bugeac. În 895 ei vor fi chemaţi de Bizanţ contra
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bulgarilor. Dar în urma atacului bulgarilor şi pecenegilor, ungurii părăsesc Bugeacul şi se stabilesc în Câmpia
Tisei, de unde întreprind numeroase jafuri spre vest, sub conducerea regelui Arpad (a se vedea harta
următoare). În 906 ei distrug cnezatul Moraviei.

Din 895 încep să pătrundă în partea inferioară a Bazinului Dunării pecenegii, după ce-i înving împreună
cu bulgarii pe unguri. Din nordul Europei încep să coboare spre sud varegii scandinavi, care îi împing pe
chazari, aceştia împingându-i la rândul lor pe pecenegi. Varegii scandinavi, împreună cu ramura răsăriteană a
slavilor, vor alcătui primele cnezate ruseşti. Din anul 860 până în 941 varegii vor ataca constant Bizanţul. Sub
presiunea lor, pecenegii vor ajunge până în Panonia. Pecenegii se vor alia succesiv cu ungurii, cu bulgarii şi cu
ruşii, constituind obiectul de manevră diplomatică al Bizanţului. Necreştinaţi sau sedentarizaţi, ei domină
Bazinul Inferior al Dunării mai mult în partea sa stângă.
Cneazul Tomislav al Croaţilor a purtat lupte cu ungurii şi cu bulgarii şi a lărgit hotarele statului croat,
la care a adăugat Croaţia panonică (până la râul Drava) şi unele oraşe de pe coasta dalmată. El se va încorona,
cu binecuvântarea papalităţii, rege în 925. Existenţa regatului croat va fi subminată de numeroasele presiuni
externe şi de luptele interne pentru putere.
În partea germană, deci şi în Bazinul Superior al Dunării, organizările politice (ducatele) se vor face
pe baze etnice, în mod mai hotărât şi mai radical. Aici nobilii, deţinând proprietăţi extinse şi având putere
extinsă, aleg dintre ei pe rege. Totuşi dorinţa de a purta o coroană imperială s-a moştenit la regii germanici.
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După ce îşi asigură pacea în răsărit prin învingerea ungurilor în 955, Otto I, respectând vechile ducate, le
supune autorităţii centrale şi obţine în 962 titlul de împărat, după ce trece Alpii şi se încoronează rege al Italiei.
Urmaşii lui vor coborî repetat spre Roma pentru a se incorona ca împăraţi, în paralel cu creşterea autorităţii şi
a extinderii teritoriale pe care o înregistra imperiul.
Aşa cum am spus, ungurii sunt învinşi categoric în 955 la râul Lech de împaratul german Otto cel
Mare, eforturile lor cuceritoare îndreptându-se din acel moment spre răsărit, după pacea încheiată de regele
maghiar Gesa. Ungurii vor acţiona ca agenţi ai papei dar şi ca supuşi romano-germani. Teritoriile cucerite de
ei şi aflate anterior sub stăpânire germană revin sub influenţa împăraţilor germani. Tot de atunci încep şi
eforturile de cucerire a organizărilor politice din Transilvania, acestea însă, chiar supuse, păstrându-şi
organizarea internă. În anul 1000 regele Ştefan e recunoscut de papă, el fiind şi cel care îi creştinează pe
unguri, începând să lupte împotriva “necredincioşilor şi schismaticilor” (adică împotriva pecenegilor şi
populaţiei româneşti). Acţiunile acestea au grăbit omogenizarea organizării politice în Transilvania, din mici
voievodate sau ţări (cu predilecţie în depresiunile carpatice) într-un unui unic voievodat. În Maramureş şi în
Severin se vor păstra organizările de tip voievodat. Regele Ştefan a cucerit voievodatele din centrul
Transilvaniei, din sud-estul Transilvaniei şi din Banat (a se vedea harta următoare).

În 1018, dispare şi restul ţaratului bulgar sub loviturile împăratului bizantin Vasile al II-lea, bizantinii
extinzându-şi dominaţia şi asupra muntenegrenilor. Aceştia vor deveni independenţi faţă de bizantini în 1035,
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Muntenegrul fiind recunoscut drept regat de către papalitate în 1077 şi existând ca atare până în anul 1142
când stăpânii Muntenegrului capătă numele de principi. În 1162 jupanul Desa al sârbilor a fost luat prizonier
de bizantini. Abia în 1183 sârbii se folosesc de gravele tulburări interne din Imperiul Bizantin pentru a se
emancipa de sub dominaţia bizantină. În 1189 Muntenegrul va fi încorporat Serbiei de către marele jupan sârb
Ştefan Nemanja86.
Regatul Croaţiei este nevoit să facă faţă tendinţelor expansioniste ale Veneţiei şi Ungariei în paralel
cu luptele interne pentru putere. În 1091, regele Ungariei, Ladislau I l-a numit pe nepotul său Almos rege al
Croaţiei, pentru o scurtă perioadă, în care Petar de Knin, susţinut de aristocraţia dalmată, a luptat împotriva
dominaţiei ungare. În 1102, cu adeziunea clerului catolic dalmatin Croaţia acceptă un acord de uniune
personală cu Ungaria (Pacta conventa), în faţa pericolului cuceririi veneţiene. Teritoriul se va organiza sub
forma unui Regnum Tripartitum constituit din Croaţia, Slavonia şi Dalmaţia, şi va fi condus de un ban sau
vicerege.
În 1025 ungurii ocupă teritoriile slovace pentru o lungă perioadă. Pentru apărarea teritoriilor aflate sub
stăpânirea lor, regii unguri au aşezat la frontiere din răsărit diferite grupe etnice: secuii (ei erau un amestec
etnic : maghiar, oriental, turcic), saşii (prin 1141, colonişti germani provin din Flandra, Rinul de mijloc şi
Saxonia, pentru exploatarea bogăţiilor miniere, dezvoltarea meşteşugurilor şi comerţului, aceştia plătind sume
de bani ca dare pe fiecare an şi alte privilegii), chiar populaţie românească transilvăneană.
În anul 1046 Henric III este încoronat împărat, cu toată pompa. În timpul său Imperiul ajunsese la o
extensiune maximă, cuprinzând Germania, Italia şi Burgundia, în timp ce Boemia, Ungaria şi Polonia îi
recunoşteau suveranitatea. În acelaşi timp va urma scăderea puterii imperiale ca urmare a luptei pentru
investitură cu coroana imperială (a se vedea harta de mai jos).
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În secolul XI încep să pătrundă în spaţiul din estul Carpatilor, cumanii. Presaţi de cumani, pecenegii
vor trece Dunărea în anul 1064, atacând Grecia dar vor fi înfrânţi de bizantini şi ca urmare a izbucnirii unei
epidemii. Ei vor ataca Constantinopolul în 1091, în înţelegere cu turcii selgiucizi, dar vor fi învinşi de
bizantini prin intermediul cumanilor, pecenegii dispărând astfel de pe harta politică a Europei iar bizantinii
reluând dominaţia la Dunărea de Jos (a se vedea harta următoare). Cumanii care la început erau un popor de
nomazi care locuia în corturi, au trecut treptat, pe măsura întinderii dominaţiei lor asupra populaţiei româneşti
din sudul şi estul Carpaţilor, la o viaţă sedentară. Fără a renunţa cu totul la păstorit, ei devin stăpânitori de sate
şi pământuri. Mulţi trec treptat la creştinism.

c. Cruciadele ; Evoluţia organizărilor politice
Începând din secolul XI, în spaţiul european şi cel al Orientului Apropriat au loc marile expediţii
militare denumite cruciade. Ele au pornit din considerente multiple : de a opri înaintarea turcilor din Orientul
Mijlociu, de a prelua din mâinile lor Locurile Sfinte, de a extinde autoritatea bisericii occidentale asupra
acestora şi a Bizanţului în continuă decădere, care nu mai putea menţine controlul în zonă cerând mercenari
din occident, dar şi din nevoia nobililor de noi posesiuni aducătoare de venituri. De asemenea s-au înfiinţat o
serie de organizări militaro-religioase noi : ordinele cavalereşti de călugări militari care aveau ca scop
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asistarea pelerinilor în drumul lor spre Locurile Sfinte şi apărarea posesiunilor cucerite. Se vor înfiinţa în acest
fel ordinele Cavalerilor Teutoni, Cavalerilor Templieri şi Cavalerilor Ioaniţi.
Cruciadele se vor succeda în mai multe etape:


« cruciada săracilor », după 1095, desfăşurată mai mult ca o acţiune de jaf, ea s-a stins fără să-şi
atingă scopul. O primă grupă de cruciaţi o traversat Germania, apoi Ungaria, a intrat în Imperiul
Bizantin prin Serbia, continuând prin Bulgaria şi ajungând pe malurile Bosforului. Pe teritoriul
imperiului s-au dedat la jafuri repetate, chiar dacă guvernatorul imperial le asigura hrana. Această
primă grupă a dispărut în imperiu ca urmare a foamei, bolilor şi ciocnirilor cu populaţia locală. O altă
grupă a pornit din nordul Franţei, urmând acelaşi itinerar şi jefuind periferiile Constantinopolului.
Neaşteptând trupele de cavaleri ei cer Împăratului Bizanţului să-i ducă să cucerească Niceea de la
turci. Ajunşi aici ei sunt masacraţi. Mulţimi asemănătoare au pornit concomitent din Germania, au
masacrat populaţia evreiască din oraşele întâlnite în cale, pentru a fi la rândul lor decimate în Ungaria.
Evreii din oraşele occidentale vieţuiau aici din perioada Imperiului Roman.



o primă cruciadă propriu-zisă s-a organizat în anul 1096, cu trupe din Lorena, Brabant, regiunea
renană, nordul Franţei, Provence şi sudul Italiei. Cei din Lorena, Brabant şi regiunea renană au mers
pe acelaşi drum cu prima cruciadă, masacrând populaţia evreiască din Ratisbona (Regensburg).
Trupele de cavaleri s-au reunit la Constantinopol în 1097 şi au avut o serie importantă de cuceriri în
drumul spre Ierusalim, întemeind aici state creştine.



« o cruciadă eşuată » pornită în urma cuceririi ducatului Edessa de către emirul din Mossul (1144).
Cruciada a fost pornită din îndemnurile Sfântului Bernard, călugăr cistercian sfătuitor al Papei, care a
creat o miliţie din călugări soldaţi, templierii, având ca scop protejarea populaţiei creştine din Ţara
Sfântă. La cruciadă au participat regele Franţei Ludovic VII şi împăratul german Conrad III, o parte
din trupe parcurgând acelaşi traseu ca prima cruciadă.



« o cruciadă a regilor » în urma cuceririi Ierusalimului de către sultanul Egiptului, generalul kurd
Saladin, în 1187. La cruciadă participă împăratul german Frederic Barbarossa, regii Franţei Filip
August şi Angliei Richard Inimă de Leu. Trupele împăratului german au parcurs acelaşi drum ca
traseul primei cruciade. Cruciada a recuperat aproape întreg litoralul ocupat odinioară, fără a elibera
însă Ierusalimul.

Au urmat o serie de cruciade care au ocolit însă în traseul lor Bazinul Dunării, luând doar forma
drumurilor maritime, care facilitau o deplasare mai sigură şi mai rapidă87 :
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« cruciada reprobabilă » care pornită în scopul de a elibera Ierusalimul sfărşeşte prin a asedia
Constantinopolul în anul 1204. Mihail VIII Paleologul va recuceri oraşul dar se va organiza o
cruciadă organizată de Carol de Anjou, suveranul Siciliilor, căruia împăratul latin îi cedează drepturile
asupra Impariului Bizantin (paplitatea, Veneţia, statele slave din balcani şi majoritatea principatelor
greceşti şi latine din Orient. Tentativa este oprită de izbucnirea răscoalelor împotriva Francezilor
denumite Vecerniile Siciliene.



cruciada din 1212, neorganizată, pornită cu oameni din Köln şi din nordul Franţei, la îndemnul unor
vizionari, dar care se pierde în sudul Europei.



cruciada împăratului german Frederic al II-lea, excomunicat datorită tergiversării pornirii unei
cruciade promise papei, este o cruciadă care eliberează Ierusalimul în 1229 prin diplomaţie mai mult
decât prin fapte de arme.



cruciadele eşuate ale regelui Franţei, Ludovic al IX, în jurul anului 1270.

Împăratul german Frederic I Barbarossa reuşeşte să restabilească prestigiul şi forţa Imperiului,
atribuind o importanţă egală celor trei mari regiuni imperiale (Germania, Italia şi Burgundia), având însă
numeroase conflicte cu papalitatea, cu comunele italiene, cu normanzii şi cu bizantinii. După ce a fost învins
de Liga lombardă în bătălia de la Legnano (1176), Frederic s-a ocupat de organizarea politică a Germaniei
căreia i-a dat forma de monarhie feudală.
În sudul Bazinului Inferior al Dunării, pe rama Balcanică, populaţia de origine romanică s-a organizat
în structuri politice de mici dimensiuni numite “vlahii”, care se adăposteau din calea revărsării slave în
depresiunile montane, după modelul “ţărilor” din Carpaţii Româneşti. Populaţia romanică din Balcani se
îndeletnicea cu creşterea vitelor şi oilor, trăind în sate compacte. În 1185 ei se răscoală împotriva stăpânirii
bizantine care îi împovăra cu taxe tot mai crescute pe animale, ultima taxă fiind ocazionată de cheltuielile
pentru cununia unui rege al Ungariei cu o prinţesă bizantină. Momentul răscoalei a fost bine ales, în acel an
imperiul fiind atacat de normanzi, pe fondul unor intense lupte interne pentru putere. Încă de la început,
vlahilor din Balcani li s-au alăturat bulgarii. Înfrânţi la început de trupele imperiale nu au abandonat lupta. Doi
dintre liderii lor, Petru şi Asan, s-au refugiat la nord de Dunăre cerând ajutor de la români şi cumani. Cu acest
ajutor ei reuşesc să înfrângă armatele bizantine şi să domine spaţiul dintre Balcani şi Dunăre. Prin Ioniţă
organizarea politică creşte (a se vedea harta următoare).
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La început el îi ajută pe unii principi răsculaţi împotriva Bizanţului, în 1201 trecând la ofensivă în
sudul Balcanilor. În 1202, marele jupan Vuk al sârbilor reuşise să cucerească tronul cu ajutorul papalităţii şi al
regelui Ungariei, pe care-l recunoaşte drept suzeran. În 1203 Ştefan Nemanja, sprijinit de Ioniţă Caloianul
preia tronul Serbiei şi îi emancipează pe sârbi de sub dominaţia maghiară.
După însemnate succese Ioniţă Caloianul încheie pace cu Bizanţul. După încheierea păcii el face
demersuri pentru a fi recunoscut de către Papă drept ţar, deci “cezar”, titlu ce desemna rangul de împărat.
Papalitatea însă îi recunoaşte doar titlul de rege. Între timp Imperiul Bizantin trece prin momente dificile din
cauza cruciaţilor. Aceştia deturnează scopul cruciadei şi cuceresc Constantinopolul. Este vorba de « cruciada
reprobabilă ». Occidentalii plăteau astfel jocul duplicitar al bizantinilor din timpul cruciadelor anterioare. Ei
au fost sprijiniţi de Republica Veneţiană care avea un interes major în a prelua controlul strâmtorilor, noduri
ale căilor de comerţ pe apă şi pe uscat. Această cruciadă a avut consecinţe importante datorită faptului că
oraşul Constantinopol cade în mâinile cruciaţilor în 1204. Oraşul este jefuit, fiind afectat profund întreg
imperiul. Profitând de diminuarea puterii bizantine, Veneţia va pune bazele imperiului său colonial în Orient,
cucerind litoralul dalmatin şi tăind în acest mod ieşirea Ungariei la Marea Adriatică. Imperiul Bizantin înceta
să mai deţină monopolul în Marea Neagră. De asemenea ruptura dintre biserica din Occident şi cea din Orient
devine ireparabilă.
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Nerecunoscându-i-se stăpânirea, Ioniţă îndeamnă grecii la răscoală. Imperiul Latin de Răsărit porneşte
să-l pedepsească dar este învins de armata comună a bulgarilor, populaţiei romanice, cumanilor şi românilor.
În anul 1217 Ştefan Nemanja al Serbiei a primit din partea papalităţii coroana, Serbia fiind în acest fel
recunoscută drept regat de papalitate. Lupta pentru afirmare politică a populaţiei romanice de la sudul Dunării
va continua şi după moartea lui Ioniţă, prin urmaşii lui la tron. Regatul Asăneştilor se întindea pe toată partea
sudică a Bazinului Inferior al Dunării, energia lor de dominare îndreptându-se spre Adriatica (a se vedea harta
următoare).

În apărarea graniţelor coroanei maghiare vor fi aduşi Cavalerii Teutoni în anul 1211 primind în
stăpânire Ţara Bârsei. Ei încearcă să-şi întindă dominaţia şi peste munţi, prin părţile Muscelului, Dâmboviţei,
Prahovei şi Buzăului, fiind siliţi să plece în Prusia Orientală după puţină vreme, în 1225, datorită creşterii prea
mare a puterii lor şi a ameninţării care începuseră să o reprezinte chiar pentru coroana maghiară. Datorită
cuceririlor pe care teutonii le-au făcut la sudul Carpaţilor, regii Ungariei s-au considerat stăpânii cumanilor,
luându-şi titlul de regi ai Cumaniei.
O nouă cruciadă se organizează dar cu slabe speranţe. Este vorba despre cruciada împăratului german
Frederic al II-lea din anul 1229. Fără a scoate măcar sabia din teacă, cruciaţii eliberaseră în urma acestei
cruciade Sfântul Mormânt.
În 1233 Severinul se va organiza administrativ-teritorial sub formă de banat, în urma conflictului
dintre unguri şi bulgari. Organizarea administrativă va cuprinde partea de răsărit a Banatului şi cea de apus a
Olteniei. În acest fel i se reducea autonomia în mod semnificativ de către coroana maghiară, supunându-se
unui control mai sever. În aceeaşi perioadă, în urma stăruinţelor regelui maghiar pe lângă papalitate su va
înfiinţa pe Milcov un episcopat al cumanilor.

83

d. Năvălirea mongolilor
Începând cu anul 1222 are loc năvălirea mongolă în Europa. Tătarii pornesc în efortul lor cuceritor din
Mongolia, supun o parte din China, Asia Centrală, Persia. Ruşii şi aliaţii lor cumanii sunt învinşi în 1223 în
lupta de la Kalga. Trei ani după aceea, moare Gengis-han, iar în locul lui vine Ogodai, având ca reprezentant
în partea apuseană a imperiului pe Batu-han. Sub conducerea lui tătarii vor zdrobi cnezatele ruseşti. Apoi se
vor împărţi în două ramuri din care una înaitează spre vest prin Polonia spre Germania coborând prin Boemia
spre Ungaria unde urma să se întâlnească cu cea de a doua ramură pornită să traverseze Carpaţii. Cumanii care
dominau partea de la estul Carpaţilor cer permisiunea de a se refugia în regatul Ungariei. Li se va permite să
se aşeze în partea dintre Tisa şi Dunăre88. Mongolii se despart în două ramuri : una care ocoleşte Carpaţii pe la
nord iar alta care traversează Carpaţii. Expediţiile mongole au succes deplin. Regele Ungariei Bela al IV-lea
se refugiază într-o insulă din Adriatica. Polonia, Silezia, Moravia, Ungaria, Austria, teritoriile românilor, ale
asăneştilor şi ruşilor sunt devastate. Din Caucaz până la Balcani şi Carpaţi, uneori chiar şi în Panonia,
mongolii stăpânesc în voie. Dar la sfârşitul lui 1241 murea marele han Ogodai. Batu va da ordin pentru
retragere generală pentru a putea fi prezent acolo unde se alegea noul stăpânitor. Tătarii vor constitui în nordul
Mării Negre o formaţiune politică importantă, dominând spaţiul până la Carpaţi şi oprind în acest fel
înaintarea spre răsărit a regatului maghiar. Tătarii se organizează în Imperiul mongol al Kâpciacului sau
Hoarda de Aur. În lupta ei cu Persia, Hoarda de Aur se va alia cu Egiptul şi Bizanţul. Pe rivalitatea ei cu
Persia se va construi si conflictul din Marea Neagră dintre Genova şi Veneţia.
Regele Ungariei revine pe tron dar îngrijorat de slăbiciunea regatului pustiit de tătari şi a graniţelor
destul de penetrabile, porneşte o acţiune strategică de întărire în primul rând a graniţelor şi apoi de
reconstrucţie a regatului. El va aduce în Banat Ordinul Ioaniţilor în 1247 şi va reîncepe acţiunea de
subordonare a formaţiunilor politice româneşti de la exteriorul Carpaţilor, întâmpinând chiar de la început o
rezistenţă fermă din partea românilor. În 1272 maghiarii vor cuceri Haţegul de la voievodul Olteniei. Din
1240 coroana maghiară intervine în luptele pentru putere la conducerea banatului Bosnia.
La moartea împăratului german Frederic al II-lea, în 1250, Imperiul intră într-o perioadă de
instabilitate, datorată luptelor pentru putere dintre reprezentanţii dinastiilor Hohenstaufen, Plantagenet şi
Burgundia.
În 1258 dinastia Asăneştilor se stinge, la conducerea statului de la sudul Dunării Inferioare venind
nobilimea bulgară, renăscută, cu experienţa anterioară a conducerii şi cu preponderenţa numerică. Statul
devine treptat în acest fel dominant bulgar89.
În jurul anului 1270 au loc cruciadele eşuate ale regelui Franţei, Ludovic al IX, fără rezultate clare şi
notabile. Erau ultimile cruciade care vizau eliberarea Locurilor Sfinte. Ele au însemnat începutul expansiunii
musulmane în Europa şi declinul Imperiului Bizantin. Posesiunile creştine din Orient au intrat sub dominaţia
oraşelor Veneţia, Genova şi Pisa. Coloniile acestea vor fi folosite pentru comerţ, între ele desfăşurându-se un
permanent conflict pentru hegemonie. Coloniile cad treptat sub stăpânirea musulmanilor, cucerirea oraşului
88
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Acra în 1291 reprezentând sfârşitul acestei serii de cruciade. Începând din acest moment cruciadele nu vor mai
viza eliberarea Locurilor Sfinte ci apărarea creştinătăţii europene de pericolul expansionist musulman.
În 1273 Rudolf I de Habsburg devine împărat şi va încerca, la concurenţă cu dinastiile de Luxemburg
şi Wittelsbach, să dea un caracter ereditar tronului imperial. Rudolf de Habsburg îl învinge pe Ottokar al II-lea
al Boemiei şi îşi va extinde stăpânirea. După moartea lui Rudolf I la conducerea imperiului vor fi aleşi
împăraţi care nu îşi puteau impune autoritatea.

Atâta timp cât formaţiunile politice româneşti nu aveau o întindere sau putere mai mare (a se vedea
harta de mai sus), regii Ungariei nu s-au îngrijorat. După moartea regelui Ştefan al V-lea al Ungariei, pe
timpul în care urmaşul său la tron era minor, voievodul Litovoi se va răzvrăti împotriva dominaţiei coroanei
maghiare. El va fi înfrânt în urma unei expediţii de pedepsire. Totuşi, mai târziu, Basarab Vodă reuşeşte să
unească mici voievodate şi să îşi extindă stăpânirea asupra formaţiunilor politice de la sudul Carpaţilor,
stabilind legături strategice cu ţarul bulgarilor Mihail. Momentul politic extern era favorabil, dinastia
maghiară arpadiană se stingea, începând convulsii interne pentru stabilirea regalităţii. În cele din urmă pe
tronul Ungariei va fi adus un rege angevin : Carol Robert de Anjou. Voievodul Transilvaniei se va opune
iniţial desemnării lui Carol Robert ca rege dar la insistenţele Papei va ceda. Carol Robert va consolida mai
întâi coroana maghiară şi apoi se va ocupa de clarificarea situaţiei şi raporturilor stabilite între Ungaria şi
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vecinii săi. Se va incorpora în regatul maghiar Slovacia care până atunci fusese autonomă. Spre sud Carol
Robert îşi va stabili ca linie de sprijin graniţa naturală a Savei şi Dunării, fără a încerca să domine litoralul
dalmatin, aflat sub ascultarea veneţienilor. Dar regele îşi va îndrepta atenţia şi la sud de Carpaţi. Statul care se
întindea de la Severin la Brăila, cuprinzând gurile Dunării şi sudul Basarabiei, va începe să-l incomodeze din
ce în ce mai mult datorită creşterii puterii lui. În 1330 se va ajunge la un conflict armat. Cetatea Severinului
cade şi atunci Basarab cere pace. Ostilităţile continuă cu lupta de la Posada unde Basarab iese învingător
într-un mod zdrobitor pentru maghiari. Prin această victorie Basarab se emancipează de sub dominaţia
maghiară, întemeind statul Muntenia (numit şi Valahia sau Ţara Românească), de consolidarea statală
ocupându-se urmaşii săi dinastici. Emanciparea aceasta a avut şi un important sprijin din partea Hoardei de
Aur, dornică de a îşi menţine dominaţia în această parte. În 1330 românii, alanii şi bulgarii, sub conducerea
tătarilor vor ataca pe sârbi pentru a-i readuce pe aceştia la ascultare. Din 1331 se încoronează ca rege al
Serbiei, urmând tatălui său, regele Muntenegrului, Ştefan Duşan. În timpul său Serbia va cunoaşte
expansiunea maximă, Ştefan Duşan proclamându-se în 1345 în capitala sa de la Skopje, împărat al sârbilor şi
grecilor. El va fi încoronat ca împărat în 16 aprilie 1346 de propriul său patriarh. Din acelaşi an îl va desemna
pe fiul său ca rege al părţii septentrionale a imperiului.
Hoarda de Aur întreţinea legături comerciale foarte prospere, dovadă fiind continuarea colonizării
germanilor în Transilvania şi Galiţia. Însă în anul 1343 are loc o schimbare tactică extrem de importantă a
Hoardei de Aur prin asediul Caffei, cetatea genoveză din Crimeea, care a însemnat şi iniţierea unei politici
antioccidentale. Cei doi regi înrudiţi ai Ungariei şi Poloniei vor porni o adevărată cruciadă creştină împotriva
Lituaniei păgâne şi a Hoardei de Aur, la campanie participând şi români maramureşeni sub comanda
voievodului Dragoş. Slăbind dominaţia tătară, Ţara Românească se va afla sub suzeranitatea Ungariei şi sub
presiuni care vizau creşterea influenţei catolice. Ungurii îşi extind dominaţia în partea de nord a Moldovei şi
vor crea un posibil culoar pe Milcov unde vor stabili un episcopat catolic, amintire celui al cumanilor90.
Lituania şi Hoarda de Aur vor riposta la această cruciadă printr-o serie de campanii în urma cărora şi
Ţara Românească se va supune iar tătarilor. La estul Carpaţilor, dominat din răsărit de mongoli, regele
Ungariei, Ludovic, a dorit să construiască o provincie-tampon pentru în faţa năvălirilor destul de frecvente.
Astfel, în 1352, voievodul maramureşan Dragoş reuşeşte să întemeieze provincia Moldova, prin unirea sub o
singură stăpânire a formaţiunilor politice existente la estul Carpaţilor. În 1354 Hoarda de Aur, pentru a se
concentra în războiul cu Persia, face pace cu Ungaria, Ţara Românească reintrând sub dominaţia regilor
maghiari. Voievodul Ţării Româneşti Nicolae Alexandru se înrudea cu ţarul bulgar, cu cel sârb şi cu palatinul
maghiar, fapt care atestă legăturile stabilite în regiune. La insistenţele sale, patriarhia de Constantinopol va
accepta ca Mitropolitul ortodox de Vicina să îşi mute scaunul mitropolitan la Curtea de Argeş. În acelaşi timp
a doua soţie a lui, Doamna Clara, din neamul banilor unguri de Severin, va încerca să sporească propaganda
catolică. În 1366 Severinul împreună cu Mărginimea şi Ţara Oltului, care alcătuiau Ducatul Amlaşului şi
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Făgăraşului, vor fi date ca feude în stăpânirea Ţării Româneşti, recunoscându-se în acest mod suzeranitatea
Ungariei asupra Ţării Româneşti.
În Maramureş exista însă un conflict între voievodul Bogdan şi regele Ungariei, cu o motivaţie
economico-socială şi religioasă. În 1359 el trece în Moldova şi îl sileşte pe Sas, urmaşul lui Dragoş, să îl
numească pe el la conducerea Moldovei. Regele maghiar întreprinde o expediţie de pedepsire dar este învins
de Bogdan, Moldova emnacipându-se de sub suzeranitatea maghiară în acest fel, în 1365.

e. Înaintarea otomană
Hoarda de Aur va regresa, în ciuda victoriei asupra Persiei. În lupta desfăşurată între tătari şi coroana
maghiară pentru a domina statele feudale care existau în partea inferioară a Bazinului Dunării, tătarii vor ceda
treptat locul, retrăgându-se spre est, unei alte puteri care înainta dinspre sud : turcii. Turcii vor începe
înaintarea în Europa treptat iar în 1370 îşi fac simţită prezenţa în Bazinul Dunării. Aceştia vor cuceri teritorii
extinse, vor cuprinde Marea Neagră în perimetrul stăpânirii lor, vor înainta treptat în Bazinul Dunării până în
1683, când după asediul eşuat al Vienei, Înalta Poartă Otomană se va retrage pas cu pas.
În paralel cu înaintarea turcilor în Bazinul Dunării, se constată o creştere a dominaţiei Ungariei în
regiune, puterea ei extinzându-se spre statele italiene, spre statele slave din sud, bazându-se pe legăturile
dinastice cu regatul Neapolelui şi cu Polonia, fiind ales rege al polonilor în 1370. Ludovic de Anjou se va
îndrepta şi împotriva litoralului dalmatin pe care îl va cuceri în 1381 dar pentru o scurtă perioadă de timp.
Regatul maghiar va susţine lupta antiotomană, rămânând singura putere capabilă să organizeze un front în
Bazinul Dunării. În urma unirii personale a Ungariei şi Poloniei sub conducerea regelui Ludovic, se vor face
concesii importante catolicismului de către domnitorii Moldovei. În acest timp turcii ies învingători pe Valea
Mariţei în 1371 contra sârbilor, începând înaintarea în Bazinul Dunării. În urma acestei înfrângeri formaţiunile
slave aflate în faţa înaintării otomane se vor destrăma91. În paralel pe litoralul dobrogean al Mării Negre se
iscau conflicte generate de dorinţa de dominaţie genoveză. Despotul Dobrogei, Dobrotici, va lupta contra
genovezilor dar urmaşul său va pune capăt conflictului. Ţaratul bulgar se va sparge în două

sub acţiunea

turcilor : un ţarat cu capitala la Târnovo şi un altul cu capitala la Vidin, retrăgându-se spre Dunăre. Regatul
sârbesc suferă acelaşi tip de transformări, fiind împărţit în mai multe formaţiuni lipsite de coerenţă şi forţă, din
care în Bazinul Dunării : Muntenegrul, Bosnia şi un cnezat sârbesc mult diminuat, retras din faţa otomanilor
spre Dunăre, între Novo Brdo la sud şi ţinutul Belgradului la nord, cu reşedinţa la Krusevac. În 1368 ţarul
bulgar de Târnovo, care se plasase sub suzeranitate otomană, va veni cu ajutor turcesc să cucerească cetatea
Vidinului. În cetate se găseau trupe maghiare. Voievodul Ţării Romăneşti, Vlaicu Vodă, împreună cu trupele
ungureşti vor învinge. Însă are loc o revoltă a populaţiei locale care nu voiau să primească pe misionarii
catolici, veniţi împreună cu oastea ungară. Vlaicu Vodă va ocupa Vidinul, acest lucru nemulţumind pe regele
Ungariei care va trimite oaste împotriva lui. Vlaicu Vodă va ieşi victorios din confruntarea cu regele maghiar,
la Vidin rămânând stăpân ţarul Straţimir, cel care stăpânise cetatea înaintea maghiarilor, cumnat cu domnul
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muntean şi frate cu ţarul de la Târnovo. Voievozii Ţării Româneşti vor duce lupte atât cu coroana maghiară
cât şi cu ţarul bulgar supus turcilor. În această perioadă va dispărea culoarului controlat de maghiari şi care
separa Moldova şi Ţara Românească. Aceasta din urmă se va extinde la nordul Gurilor Dunării, incluzând şi
Bugeacul. Despoţii sârbi Vukasin şi Ugliesa se unesc împotriva turcilor, cu ajutor din Ţara Românească, dar
sunt înfrânţi de turci la Cirmen, pe Valea Mariţei în 1371. Despotul Dobrogei, Dobrotici se va lupta cu
genovezii, dorind apoi să pună pe tronul Trapezuntului, în alianţă cu bizantinii şi cu veneţienii, pe ginerele său,
fiul împăratului bizantin. Banul Bosniei Tvrtko I se proclamă rege în 1377, Bonia devenind în timpul său un
regat cu o putere şi strălucire cum nu au avut-o niciodată teritoriile bosniace. Regalitatea se va dezvolta în
perioada următoare, sub ameninţarea permanentă a puterii otomane.
La moartea lui Ludovic de Anjou, în 1382, polonezii temători de a nu avea pe tron un rege german,
Sigismund de Luxemburg căsătorindu-se cu fata cea mare a lui Ludovic, se vor orienta spre alegerea unei alte
fete a lui Ludovic, Jadwiga. În 1385 Polonia a încheiat cu Lituania înţelegerea de la Krewo, marele duce
Jogaila căsătorindu-se cu Jadwiga, încoronându-se ca rege al Poloniei. Dinastia Jagiello va stăpâni uniunea
statală polono-lituaniană, în luptă continuă cu germanismul. În 1387 Moldova recunoaşte suzeranitatea
Poloniei, primind drept răsplată spre administrare Pocuţia, în acelaşi timp garanţie a împrumutului acordat în
vederea nunţii care se realizase. În Ungaria va ajunge pe tron din 1387 Sigismund de Luxemburg care se va
înfrunta tot cu un reprezentant al dinastiei de Luxemburg, Jobst, markgraf de Moravia, pentru ocuparea
tronului imperial.
În acest timp turcii înaintau în Bazinul Dunării, în 1386, Ivanco, urmaşul lui Dobrotici închinându-se
lor, stabilind apoi relaţii bune cu genovezii. În 1387, Murad I se va opune atacului oştilor Principatului
Karaman fiind ajutat de vasalii lui : împăratul bizantin, despotul sârb şi alţi principi creştini92. Anul următor
sârbii, bulgarii şi bosniacii vor învinge pe otomani la Plocnikdar. Aceştia vor riposta energic printr-o
campanie fulger care supune Bulgaria în acelaşi an. Armatele sârbeşti şi bosniace se unesc dar sunt învinse în
1389 la Kossovopolje, chiar dacă sultanul Murad va pieri în cursul acestei bătălii. Locul lui Murad va fi luat
de Baiazid, fiul lui, care a avut rolul decisiv în cadrul victoriei otomane.
În 1386 ajunge pe tronul Ţării Româneşti domnul Mircea cel Bătrân. Domnia lui Sigismund în
Ungaria va determina alianţa între Mircea cel Bătrân şi regele Poloniei în 1391, alianţă mijlocită de Petru I
Muşat al Moldovei care recunoscuse suzeranitatea poloneză. Mircea cel Bătrân va ajuta pe Straşimir să
reocupe ţaratul de Vidin, împotriva încercărilor otomane de a-l alunga. Ţaratul bulgar al Târnovoului este
ocupat, Ivan Şişman este acuzat de trădare şi omorât iar ţaratul este transformat în paşalâc (1393), turcii
ajungând la Dunăre. Cneazul sârb Ştefan Lazarevici va fi recunoscut de Baiazid I în urma achitării haraciului
şi a participării haraciului şi a participării cu trupe la luptele sultanului. În 1394 turcii trec Dunărea şi atacă
Ţara Românească însă chiar respinşi la Rovine ei înaintează spre Carpaţi. Mircea cel Bătrân se va retrage. Pus
în locul său, Vlad I va recunoaşte suzeranitatea otomană, Ţara Românească plătind haraci. Pe tronul Moldovei
va ajunge Ştefan I care va recunoaşte suzeranitatea polonezilor contra tendinţelor de dominaţie ale lui
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Sigismund de Luxemburg. Regele Ungariei va acorda ajutor lui Mircea cel Bătrân împotriva otomanilor în
1395. Atunci Vlad I recunoaşte suzeranitatea regelui polon în urma unei înţelegeri mijlocită de Ştefan I.
Turcii sunt respinşi peste Dunăre iar oraşele dunărene eliberate de Mircea cel Bătrân. Vlad I va mai
rezista însă până la sfârşitul lui 1396. Regele Sigismund va hotărî organizarea unei cruciade antiotomane,
capacitând cavalerii francezi, burgunzi, germani şi englezi, flota veneţiană şi Bizanţul. Coaliţia, la care se va
alătura şi Mircea cel Bătrân, va înainta de la Vidin spre Nicopole. Aici vor riposta turcii lui Baiazid, alături de
sârbi, reuşind să zdrobească armatele coalizate. Participarea lui Mircea la luptă l-a determinat pe Baiazid să
întreprindă o expediţie de pedepsire peste Dunăre în Ţara Românească dar este învins. Turcii vor mai organiza
o expediţiede jaf în Ungaria în 1400, la întoarcere fiind atacaţi de Mircea.

Alexandru cel Bun va veni pe tronul Moldovei cu ajutorul lui Mircea cel Bătrân, cu care stabileşte în
bună înţelegere graniţa care despărţea Moldova de Ţara Românească. Pentru asigurarea hotarelor, Moldova
cucereşte de la genovezi Cetatea Albă (a se vedea harta de mai sus). În 1402 Alexandru cel Bun recunoaşte
suzeranitatea polonă, stăpânind în schimb Pocuţia în bună înţelegere cu polonezii.
Tot în 1402 turcii sunt atacaţi de mongoli şi expansiunea lor în Europa încetează pentru un moment.

Baiazid este înfrânt de Timur-Lenk şi se deschide lupta lupta pentru succesiune între fii săi. Profitând de
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momentul prielnic Mircea cucereşte Dobrogea. Regele Ungariei le cedează sârbilor Belgradul, cu condiţia
recunoaşterii suzeranităţii maghiare. Principii creştini îl sprijină pe unul din urmaşii lui Baiazid.
Moldovenii vor participa la luptele victorioase pe care polonii le vor purta la Grunwald în 1410,
împotriva Cavalerilor Teutoni. Regele polon şi cel ungar însă vor încheia un tratat secret prin care urmau să
împartă Moldova între ei.
În lupta pentru succesiunea otomană iese învingător Mehmed. Acesta uneşte partea europeană cu cea
asiatică a stăpânirii tuceşti şi reia luptele de expansiune. În 1416 cucerind Dobrogea, Giurgiul şi Turnul el îl
va sili pe Mircea să se supună autorităţii otomane şi să plătească haraci.
Sigismund de Luxemburg va anexa în 1419 de la Ţara Românească ţinutul Severinului, întărindu-l
împotriva turcilor. El va prelua şi coroana Boemiei în perioada 1419-1421, la începutul domniei lui pornind şi
mişcările de revoltă husite.
În Ţara Românească moartea lui Mircea cel Bătrân deschide lupta pentru succesiune între Radu
Prasnaglava şi Dan al II-lea, încercând fiecare să-şi atragă atât sprijinul turcesc cât şi cel unguresc, fapt care
conduce la numeroase conflicte. În 1420 Dan al II-lea al Ţării Româneşti, a provocat atacul turcilor asupra
Cetăţii Albe, atac însă nereuşit. Era primul moment în care turcii şi moldovenii se întâlneau într-o confruntare.
Alexandru cel Bun va participa din nou la luptele polonezilor cu teutonii la Marienburg. Cu Dan al II-lea,
domnul moldovean Alexandru cel Bun va purta în 1429 şi 1430 două războaie victorioase, cucerind cetatea
Chiliei de la Ţara Românească, pentru a-şi asigura apărarea la hotarul sudic. Aflând de tratatul secret dintre
regele polon şi cel maghiar, care viza împărţirea Moldovei, va rupe legăturile cu polonii, participând chiar
împreună cu lituanienii şi tătarii la un conflict împotriva lor în 1431.
Turcii însă îşi continuă expansiunea în Bazinul Dunării. În 1428 regatul Bosniei le plătea haraci93. Un
an mai târziu, coroana maghiară reia Belgradul, dându-i despotului sârb titlul de duce al Rasciei şi al Albaniei,
pentru a întări linia Dunării, din ce în ce mai ameninţată de pericolul otoman. Urmaşii lui Alexandru cel Bun
se vor lupta pentru putere, fiecare încercând să obţină acceptarea polonilor şi pace la hotarul cu Transilvania.
În Ţara Românească continuă marea instabilitate internă datorată luptei pentru putere, adesea recunoscându-se
suzeranitatea turcilor dar şi cea maghiară. Astfel Vlad Dracul participă alături de trupele turceşti la o expediţie
în Transilvania în 1438, după ce anterior primise ajutor contra turcilor de la maghiari. În 1439 turcii cuceresc
toată Serbia cu excepţia Belgradului, oraşul fiind stăpânit de unguri. În faţa turcilor, coroana ungară încearcă
să organizeze un sistem defensiv prin Iancu de Hunedoara. Acesta ocupă în 1438 poziţia de ban al Severinului
iar în 1441 pe cea de voievod al Transilvaniei. Iancu sprijină în Ţara Românească şi în Moldova domnitori
care să-l ajute împotriva turcilor. În 1442 el învinge două armate turceşti, una la Poarta de Fier a Transilvaniei
şi alta pe Ialomiţa. Iancu de Hunedoara organizează campanii antiotomane până în inima Balcanilor, asigură
apărarea cetăţilor strategice pentru flancul Dunării : Belgrad şi Chilia (unde plasează o garnizoană ungurească
cu acordul domnului Moldovei drept mulţumire). De asemenea Banatul Severinului va intra sub stăpânirea
directă a coroanei maghiare. În 1443 Iancu va ajunge cu armata sa în inima Balcanilor, la această acţiune
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participând şi Vlad Dracul. În 1444 Iancu de Hunedoara este înfrânt la Varna iar în 1448 la Kossovo.
Gheorghe Brancovic, despotul sârb, va media pacea între coroana maghiară şi otomani, Serbia redevenind
autonomă din 1444. În cadrul procesului de fărâmiţare feudală, însoţit de puternice persecuţii religioase, în
1448 s-a creat în partea de sud a regatului Bosnia, Ducatul Herţegovina, care îşi afirmă independenţa faţă de
regatul vasal turcilor. În harta de mai jos

se poate observa întinderea Imperiului Otoman la 1450.

Mehmed al II-lea întreprinde o serie de acţiuni care transformă decisiv destinul otomanilor :
-sileşte Moldova în 1451 să plătească haraci, profitând şi de luptele interne pentru succesiune ;
-cucereşte Constantinopolul în 1453, mutând capitala aici şi numind oraşul Istambul;
-asediază Belgradul în 1456 Belgradul însă fără succes, în asediu pierzându-şi viaţa Iancu de
Hunedoara ;
-intervine în 1459 când Bosnia încearcă o unire dinastică cu Serbia, cucerind total Serbia care este
anexată Imperiului Otoman;
-asediază Chilia în 1462 dar fără succes şi porneşte o campanie împotriva lui Vlad Ţepeş al Ţării
Româneşti;
-cucereşte Bosnia în 1463 la refuzul acesteia de a plăti haraci. În acelaşi an include în imperiu o
treime din Herţegovina, celelalte două treimi fiind tot sub stăpânirea sa ;
În Ungaria va urma după moartea lui Iancu de Hunedoara o perioadă de tulburări şi agitaţie internă, care
a accentuat şi instabilitatea din Ţara Românească şi Moldova. Coroana maghiară va fi obţinută în cele din
urmă de Matei Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara. Acesta va trebui să facă faţă încercărilor împăratului
german Frederic III de a ocupa tronul Ungariei. El va ieşi învingător din aceste lupte, atacând Cehia şi
anexând Moravia. Asemeni tatălui său încearcă să stăvilească asaltul otoman şi prin intermediul Ţării
Româneşti şi al Moldovei. El îl va sprijini la început pe Vlad Ţepeş dar nu şi ulterior, turcii aducând din 1462
pe tronul Ţării Româneşti domni fideli lor. Matei Corvin va prelua de la Ţara Românească, în stăpânire
nemijlocită Ducatul Amplaşului şi Făgăraşului.
În Moldova ajunge la tron Ştefan cel Mare, cu ajutor de la Vlad Ţepeş, după îndelungate lupte de
succesiune. În semn de revoltă împotriva lui Matei Corvin care sprijinea un contracandidat la tronul Moldovei,
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Ştefan va ataca ţinuturile secuieşti în 1461 şi Chilia în 1462, cetatea fiind încă păzită de garnizoanele
ungureşti aduse aici de Iancu de Hunedoara. În 1465 va cuceri Chilia iar în 1467 va sprijini o răscoală în
Transilvania împotriva lui Matei Corvin. Acesta va încerca o expediţie de pedepsire la sfârşitul anului 1467
dar fără izbândă. Pentru a-şi consolida şi mai mult poziţia Ştefan va prăda în 1468 Transilvania. În Ţara
Românească în locul lui Vlad Ţepeş va domni fratele său, Radu cel Frumos, favorit al sultanului, care
stabileşte bune relaţii şi cu coroana maghiară. El va încerca să-l înlocuiască pe Ştefan cel Mare de pe tronul
Moldovei dar fără succes. Din 1473 până în 1482 Ştefan va încerca să aşeze pe scaunul Ţării Româneşti
domni prieteni lui dar turcii nu vor îngădui, în 1475 organizând o campanie împotriva lui soldată cu victoria
moldovenilor la Vaslui. În 1476 Mehmed al II-lea iese învingător în lupta de la Războieni. Ştefan şi cu regele
Ungariei vor interveni în toamna lui 1476 şi vor repune pe tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş dar pentru
puţin timp. Ştefan va mai încerca să intervină în lupta pentru tronul Ţării Româneşti până în 1482, când va
cuceri cetatea Crăciuna pentru întărirea graniţei pe Milcov.
Turcii încheie o serie de tratate care asigură o relativă linişte :
-1476 cu Polonia ;
-1479 cu Veneţia, otomanii preluând controlul asupra Muntenegrului prin ocuparea regiunilor de şes
şi recunoaşterea suzeranităţii otomane asupra restului Muntenegrului;
-1483 cu Ungaria, preocupată de lupta cu Imperiul German.
Otomanii se pot concentra în acest fel asupra punctelor cheie Chilia şi Cetatea Albă, pe care le vor
cuceri în 1484. De asemenea ei vor anexa oficial Herţegovina în 1482 iar Muntenegrul în 1499. Polonii, deşi îi
făgăduiseră lui Ştefan protecţie în schimbul recunoaşterii suzeranităţii lor, încheie în 1489 un tratat de pace cu
turcii, recunoscând stăpânirea otomană a Chiliei şi Cetăţii Albe. Ştefan va primi drept compensaţie de la Matei
Corvin cetăţile Ciceu şi Cetatea de Baltă, relaţiile devenind bune între ei. Pentru a evita o încercuire jagiellonă
a Moldovei, Ştefan va sprijini în lupta pentru coroana maghiară pe reprezentanţii dinastiei de Habsburg. În
1492 Moldova era nevoită să plătească haraci. Însă în 1497 polonezii atacă Moldova. Atacul se sfârşeşte cu un
adevărat dezastru pentru polonezi, în anul următor Ştefan prădând Cracovia şi punând în Pocuţia pârcălabii săi.
În acest timp, în 1499, Muntenegrul este anexat oficial Imperiului Otoman94. Urmaşul lui Ştefan cel Mare,
Bogdan al III-lea va restitui Pocuţia regelui polon în dorinţa de se căsători cu sora acestuia. Dorinţa lui însă nu
se va îndeplini. Urmaşul lui Bogdan, Ştefăniţă nu va dori să semneze un tratat de alianţă cu Polonia, va lupta
contra tătarilor şi va refuza să dea urmare cererilor repetate ale turcilor de a trimite trupe moldovene asupra
Transilvaniei şi de a sprijini în acest fel ofensiva otomană împotriva Ungariei.
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Între 1514 şi 1528 face parte din sangeacul cu tendinţe de independenţă sub Iskander Beg, incluzând
şi teritoriul actual al Albaniei. După această perioadă Muntenegrul este încorporat efectiv în Imperiul Otoman.
După 1515 se desfăşoară în Europa, pornind de la izvoarele Dunării un fenomen religios cu mari
conotaţii sociale şi economice : Reforma. Declanşarea ei a fost înfăptuită de Martin Luther. Iniţial tendinţa a
fost de a-l « îndrepta pe papă pe drumul cel bun », de a-l readuce la respectarea rânduielilor sacre. Rezultatul a
fost naşterea unei noi biserici – protestantă. Ideile lui Martin Luther sunt îndreptate împotriva privilegiilor de
care se bucurau reprezentanţii bisericii, a sistemului indulgenţelor, a tainelor, precum şi a altor aspecte
teologice şi ale cultului. Tezele lui capătă tot mai mulţi aderenţi. Conflictul dintre susţinătorii bisericii catolice
şi cei ai lui Martin Luther va căpăta treptat tente politice şi sociale. Antagonismul între reformaţi şi catolici
creşte, aceştia împărţindu-se în două tabere. Împăratul Carol Quintul, catolic fervent, îşi propusese să reprime
mişcarea luterană dar ameninţarea turcilor care înaintau pe Dunăre în sus, războaiele cu regele Franţei
Francisc I şi aliaţii lui, neîncrederea în faţa intrigilor politicii papale, toate acestea îl siliră să-şi amâne
hotărârea. Pentru principii protestanţi Reforma luterană era o armă eficientă împotriva principilor catolici şi
chiar împotriva împăratului. În paralel s-a declanşat în 1524 în partea superioară a Bazinului Dunării, o mare
răscoală ţărănească, cu o largă desfăşurare, căpătând caracteristicile unui război. În 1525 războiul ţăranilor
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este încheiat. Reforma continuă să se extindă în ţările catolice. În Bazinul Dunării ea se va propaga rapid în
ţările cu credincioşi catolici dar mai ales cu populaţie germană.
În 1521 cade sub atacul otoman cetatea Belgradului. Peste trei ani este ocupat Banatul Severinului,
Timişoara este transformată în paşalâc, turcii înaintând tot mai mult spre Ungaria. Coroana maghiară se va
dezmembra în urma victoriei turcilor la Mohacs în 1526. În 1529 turcii vor ajunge chiar să asedieze Viena dar
fără succes. În această perioadă, la conducerea Ţării Româneşti se vor succeda o serie de domnitori, dintre
care de mai mare importanţă este Neagoe Basarab, ajuns domn cu ajutorul turcilor. Domnitorul Radu de la
Afumaţi va fi cel care ţine piept între 1522 şi 1529 tendinţelor otomane de transformare a Ţării Româneşti în
paşalâc.
În acest timp se duceau lupte acerbe pentru putere în Ungariei între cei loiali habsburgilor şi cei loiali
turcilor. Profitând de starea de fapt Soliman Magnificul va ataca regatul maghiar. În 1526, în urma înfrângerii
de la Mohacs, regatul Ungariei îşi pierde nu doar regele, înecat într-o mlaştină în timpul retragerii, dar şi
unitatea teritorială, dezmembrându-se începând cu acel moment în trei părţi (a se vedea harta următoare):
-partea vestică, cu capitala la Presburg, guvernată de Casa de Austria, preluând teritoriul actual al
Slovaciei şi părţile la vest de Zagreb ;
-partea centrală ;
-partea la est de Tisa.

Ferdinand I Habsburg, Împărat al Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană, fratele lui Carol
Quintul, va fi desemnat ca purtător al coroanei maghiare, sperând că se va opri înaintarea otomană cu ajutorul
imperiului. Totuşi acest lucru nu s-a întâmplat. Voievodul Transilvaniei, Ioan Zapolya, ajutat de Petru Rareş şi
de Soliman al II-lea, va reuşi să devină rege al Ungariei între 1526 şi 1540.
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Drept mulţumită, Zapolya dărui lui Petru Rareş oraşele Bistriţa şi Rodna, precum şi cetatea Unguraşul,
întărindu-i posesiunile vechi asupra Ciceului şi Cetăţii de Baltă. Petru Rareş va încerca fără izbândă să
cucerească Pocuţia care revenise Poloniei după moartea lui Ştefan, va fi înlăturat în urma intervenţiei sale în
Transilvania împotriva unui principe ostil lui dar supus turcilor, Aloisio Gritti. El era trimis în misiune de
Soliman al II-lea dar nutrea în secret gândul de a lua locul lui Zapolya, de a pune în Ţara Românească pe fiul
său iar în Moldova pe un prieten. În urma intervenţiei lui Petru Rareş şi a transilvănenilor Aloisio Gritti îşi va
pierde viaţa, fapt care îl va nemulţumi pe sultan şi va determina alungarea lui Rareş de pe tronul Moldovei.
Rareş se va refugia în Transilvania, în locul său fiind pus ca domn Ştefan Lăcustă. În perioada de absenţă a lui
Petru Rareş (1538-1541), Tighina va deveni raia iar Bugeacul va fi anexat în întregime. Petru Rareş va reveni
pe tronul Moldovei după ce îi va convinge pe turci de loialitatea sa. În 1540, în timpul domniei în Ţara
Românească a lui Radu Paisie, Brăila e cucerită. Brăila va fi transformată în raia în 1542, împreună cu ţinutul
înconjurător. După domnia lui Ioan Zapolya ca rege al Ungariei, va urma fiul său minor Ioan Sigismund
Zapolya, sub tutela mamei sale Isabela. În 1540 turcii vor ocupa Buda şi vor transforma partea centrală a
Ungariei în paşalâc, lui Ioan Sigismund Zapolya, « rege ales al Ungariei », conferindu-i-se în fapt stăpânirea
Transilvaniei. Aceasta devine principat, cu Dietă proprie şi cu statut asemănător Ţării Româneşti şi Moldovei,
plătind şi ea haraci Înaltei Porţi după 1541. Deoarece Buda, împreună cu întreaga parte centrală a Ungariei se
va organiza ca posesiune otomană, Transilvania a putut să se desprindă şi să acţioneze autonom. Guvernarea
Transilvaniei o va exercita în realitate prelatul catolic George Martinuzzi, până la asasinarea acestuia în 1551,
cu complicitatea lui Ferdinand I. Între 1551 şi 1556 imperialii chiar stăpânesc efectiv Transilvania, prin
intermediul lui Andrei Bathory, urmat de Ştefan Dobo şi Francisc Kendi. Dar deoarece stăpânirea austriecilor
era foarte grea, dieta a hotărât readucerea familiei Zapolya la conducerea Transilvaniei, fapt care s-a împlinit
cu ajutorul domnului Ţării Româneşti, Pătraşcu cel Bun şi al Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu. Alexandru
Lăpuşneanu va fi pus în scaunul Moldovei de turci dar va trebui să se lupte cu boierii nestatornici. Domnia lui
va fi întreruptă de Despot Vodă cu sprijin polonez95. Se va forma un complot al boierimii nemulţumite,
condus de hatmanul Tomşa, care după ce îl va omorî pe Despot Vodă va fi nevoit să se refugieze în Polonia
din cauza revenirii lui Lăpuşneanu. Tomşa va fi însă executat în Polonia, imputându-i-se pieirea unui grup de
poloni, în frunte cu Dimitrie Wiszniewicki, care urmărise şi el tronul Moldovei.
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În anul 1562 austriecii încheie un tratat cu otomanii, reînnoit în 1568 prin care Austria lui Maximilian
II era considerată vasală Porţii pentru partea vestică a Ungariei dezmembrate, pentru care plătea haraci. În
figura anterioară sunt prezentate teritoriile habsburgice în 1556.
După moartea lui Sigismund II August, ultimul reprezentant al dinastiei Jagiello, monarhia a devenit
electivă, recunoscându-se dreptul nobilimii de a participa la alegerea regelui Poloniei prin intermediul unei
reglementări : Pacta Conventa. Se deschidea în acest fel calea amestecului puterilor străine în alegerea regelui
Poloniei, fapt care a dus la scăderea puterii statului polonez, datorită inconstanţei în cadrul relaţiilor
internaţionale şi a luptelor interne pentru putere.
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Dominaţia musulmană în Europa se va extinde treptat :
-

veneţienii încheie pace cu turcii în 1573 şi 1575 ;

-

Ioan Vodă cel Cumplit va încerca să se răscoale împotriva turcilor dar va fi învins ;

-

hanul Crimeei îl va aduce pe ţarul Ivan cel Groaznic sub ascultare în 1571 silindu-l să plătească
haraci ;

-

Ştefan Bathori, ales rege al Poloniei leagă coroana polonă de otomani situându-se într-un raport
de vasalitate.

După extinderea Reformei religioase a urmat o perioadă de contra-atac prin care biserica catolică
încerca să recucerească terenul pierdut. Contrareforma va căpăta accente religioase, culturale, politice şi
sociale. O consecinţă importantă a fost susţinerea catolicismului de către împăratul german, împotriva
protestanţilor.
Între timp turcii înaintau spre Viena. Franţa împreună cu Veneţia şi Anglia încheie tratate comerciale
cu otomanii. În 1591 Sigismund III Vasa al Poloniei semnează cu Murad III un tratat care situează Polonia
într-o stare de supunere faţă de turci. În 1593 Rudolf al II-lea al Austriei porneşte un război cu turcii sub
steagurile Ligii Sfinte. Această ligă încerca să adune toţi creştinii catolici împotriva pericolului musulman, ca
în perioada Cruciadelor. Se dorea în acest fel creşterea influenţei bisericii catolice, puternic subminată de
Reformă. Liga Sfântă este condusă de ducele de Bavaria. În paralel, principii protestanţi, încheind certurile
între calvinişti şi luterani vor organiza Uniunea Evanghelică, în jurul Electorului Palatin. Vor adera la
mişcarea Ligii Sfinte contra turcilor Sigismund Bathory, principele Transilvaniei şi Aron Vodă domnul
Moldovei. Mihai Viteazul domnul Ţării Româneşti se va alătura şi el mişcării. În 13 noiembrie 1594 se
declanşează mişcarea împotriva turcilor la Iaşi şi Bucureşti. Aron Vodă va ataca şi cuceri cetatea Ismail,
trecând apoi în Dobrogea. Mihai Viteazul va asedia cetăţile de pe malul dunărean, continuând apoi la sudul
Dunării până în Balcani, cu victorii multiple. Încurajaţi de aceste evenimente, ţăranii bulgari se răscoală. Cu
toate că a participat la lupta antiotomană, Aron Vodă va fi înlocuit de către Sigismund Bathory cu căpitanul
gărzii ungureşti din Iaşi, din aprilie 1595. În faţa acestor desfăşurări de evenimente turcii şi polonezii, în
înţelegere cu ei, vor contra-ataca. Polonezii vor acorda sprijin militar boierului Ieremia Movilă pentru a lua
tronul Moldovei. Turcii vor riposta şi ei, armata otomană sub comanda lui Sinan paşa trcând Dunărea la
începutul lui august 1595. Mihai Viteazul va purta o bătălie la Călugăreni în urma căreia va ieşi victorios. Cu
toate acestea el fu nevoit să se retragă pentru a relua lupta cu ajutorul transilvanilor. De asemenea turcii vor
ieşi victorioşi în lupta cu armatele Ligii Sfinte în Ungaria. Oastea otomană va ocupa Ţara Românească şi va
începe organizarea ei ca paşalâc. Dar Mihai Viteazul şi Sigismund Bathory, împreună cu ajutoare din
Moldova vor aluga oştile otomane peste Dunăre. Întors în Moldova, înlocuitorul lui Aron Vodă va fi învins de
Ieremia Movilă care va prelua tronul ţării. În 1596 armatele muntene întreprind iarăşi campanii până în
Balcani. În faţa eşecului acţiunii Ligii Sfinte, Mihai va accepta suzeranitatea otomană până la urmă. După
puţin timp însă, în 1598, Mihai va încheia un tratat cu Rudolf al II-lea îndreptat împotriva Înaltei Porţi. La
scurt timp după aceasta Mihai va întreprinde campanii la sudul Dunării. În acelaşi an Sigismund Bathory cedă
Transilvania lui Rudolf al II-lea şi primi în schimb două ducate în Silezia. La puţin timp se răzgândi şi se
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înapoie în Transilvania, Dieta proclamându-l din nou principe. Comisarii trimişi de împăratul german pentru a
guverna ţara au fost arestaţi. În martie 1599 el părăsi din nou tronul, lăsând în locul său pe vărul lui cardinalul
Andrei Bathory. Acesta era însă în strânse legături cu polonezii şi, la îndemnul lor, dorea să reia legăturile cu
turcii şi să închine principatul Înaltei Porţi. Prins în cleşte între musulmani şi Transilvania lui Andrei Bathory,
Mihai Viteazul îi propuse lui Rudolf al II-lea să atace Transilvania împreună. Rudolf al II-lea a acceptat. Cum
generalul imperial George Basta a întârziat în pornirea campaniei, ameninţat de sosirea iernii, Mihai Viteazul
a atacat singur prin pasul Buzăului la 5 octombrie şi din Oltenia. Corpul de oaste care a traversat munţii prin
Pasul Buzău a făcut joncţiune cu oşteni secui. La puţină vreme Transilvania este cucerită iar Andrei Bathory
este ucis96. Din Transilvania, Mihai Viteazul va trece în Moldova, împotriva lui Ieremia Movilă, aliat şi supus
polonezilor şi turcilor.
În anul 1600 el va trece prin Pasul Oituz, pe la Câmpulung iar a treia parte a trupelor a traversat
Milcovul. Într-o lună Moldova va fi ocupată de oştile comandate de Mihai Viteazul. În acest fel în anul 1600
Ţara Românească, Transilvania şi Moldova se aflau sub conducerea lui Mihai Viteazul (a se vedea harta de
mai jos).

Nobilimea maghiară, atrăgând de partea sa pe generalul imperial Basta, s-a răsculat. De asemenea
polonezii vor intra în Moldova, reinstalându-l pe Ieremia Movilă şi înaintând spre Ţara Românească pentru a-l
unge domn pe un frate al boierului moldovean, Simion Movilă. Invins în Transilvania de răsculaţi, Mihai trecu
prin Pasul Buzăului pentru a-i opri pe polonezi. Părăsit de boieri, Mihai Viteazul este învins într-o serie de
lupte şi silit să plece pentru a cere ajutor la curtea lui Rudolf al II-lea. În acest timp în Transilvania nobilimea
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maghiară răsculată l-a alungat de generalul imperial George Basta, proclamându-l domn din nou pe Sigismund
Bathory. În dorinţa de a pune stăpânire pe principat, Rudolf al II-lea întreprinde o campanie sub comanda lui
Mihai Viteazul şi a lui Basta. Transilvania va fi recucerită şi Sigismund Bathory izgonit în Moldova, în acelaşi
timp boierii alungându-l pe Simion Movilă din Ţara Românească. După cucerirea Transilvaniei George Basta
îl va ucide pe Mihai Viteazul în încercarea de a pune stăpânire pe principat. Pe tronul Moldovei va reveni
Ieremia Movilă, pe cel al Transilvaniei – Sigismund Bathory iar pentru tronul Ţării Româneşti va urma o
scurtă perioadă de lupte între Radu Mihnea sprijinit de turci şi Simion Movilă susţinut de polonezi.
Turcii vor instala în Bugeac o parte a tătarilor ca factor de control asupra Moldovei. Tătarii din
Bugeac, raialele din Moldova şi Ţara Românească, precum şi Dobrogea alcătuiesc o unitate administrativă şi
militară : Paşalâcul Silistra. Paşalâcul Timişoarei va creşte prin anexarea cetăţilor Caransebeş, Lugoj şi Ineu.
Radu Şerban, ajutat de boierii Ţării Româneşti şi de împăratul german va purta lupte împotriva
tătarilor care veneau să-l aşeza pe tron pe Simion Movilă, ieşind victorios97. Va urma o serie de lupte
împotriva lui Moise Secuiul, unul dintre cei care se ridicaseră împotriva lui Mihai Viteazul. Acesta s-a revoltat
şi împotriva lui Sigismund Bathory, deci implicit împotriva împăratului Rudolf al II-lea. Moise Secuiul va fi
sprijinit de turci şi polonezi dar va fi înfrânt de Radu Şerban. După această luptă Transilvania va fi condusă de
comisarii lui Rudolf al II-lea şi de generalul Basta. În Ţara Românească domnea cu asentimentul împăratului,
Radu Şerban, care va întreţine cele mai bune relaţii şi cu succesorul la conducerea Transilvaniei, Ştefan
Bocskai. Se părea că habsburgii îşi întinseseră dominaţia atât asupra Transilvaniei cât şi asupra Ţării
Româneşti. Războiul dintre austrieci şi turci se va încheia prin semnarea unui tratat în 1606 prin care austriecii
nu mai plăteau Porţii haraci pentru partea de Ungarie aflată sub stăpânirea lor. Prevederile tratatului vor
rămâne valabile pe o perioadă care se întindea pe 57 de ani. Deci conflictul între turci şi austrieci nu se mai
desfăşura în mod direct ci indirect, prin intermediul ţărilor aflate în sfera lor de influenţă. Gabriel Bathory,
ajuns cu ajutor turcesc principele Transilvaniei, va invada Ţara Românească în 1610 dorind să-şi întindă
graniţele stăpânirii sale. Radu Şerban se va refugia în Moldova, unde îi va convinge pe Movileşti să semneze
o înţelegere cu austriecii. Cu ajutoare moldovene şi polone, va trece în Transilvania cu acordul austriecilor şi
îl va învinge pe Gabriel Bathory. În acest timp turcii îl vor aşeza pe tronul Ţării Româneşti pe Radu Mihnea,
silindu-l astfel pe Radu Şerban să ia calea pribegiei în Imperiul German. Turcii îl vor aduce pe tronul
Moldovei, pentru a pedepsi purtarea Movileştilor, pe Ştefan Tomşa98. El va alunga pe boierii Movileşti şi îi va
învinge, cu sprijin de la turci şi tătari, când vor încerca să se întoarcă cu ajutor polonez. Ei vor reuşi să
recapete tronul Moldovei, în ciuda încercărilor lui Tomşa, cu concursul lui Radu Mihnea, al turcilor şi tătarilor.
Totuşi turcii îi vor alunga pe Movileşti şi îl vor instala pe tronul Moldovei pe Radu Mihnea. În timpul ultimei
sale domnii în Moldova (1623-1626), în Ţara Românească va fi instalat fiul său, Alexandru Coconul. După
Radu Mihnea în Moldova va domni Miron Barnowski, rudă cu familia Movilă.
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f. Războiul de 30 de ani
După 1610 începe să se desfăşoare în Europa un proces de mare importanţă : Războiul de 30 de ani.
Acesta era o prelungire a conflictului dintre protestanţi şi catolici. Războiul de 30 de ani a transformat
Imperiul German în câmp de bătaie pentru trupele germane, spaniole, austriece, suedeze. Iezuiţii, conducătorii
Contrareformei, nu acceptă politica de împăcare a împăratului Mathias, care încerca să diminueze tensiunile
existente între Liga Sfântă şi Uniunea Evanghelică. Vărul lui Mathias, Ferdinand, crescut în şcoala iezuită, va
fi propus pentru a purta coroana imperiului. Mathias îl va numi chiar rege al Boemiei, fapt care va duce la
revolta cehilor. După moartea lui Mathias protestanţii din Boemia vor proclama ca rege pe Electorul Palatin.
Ferdinad devine împărat sub numele de Ferdinand al II-lea şi porneşte războiul împotriva protestanţilor din
Boemia. El va primi ajutor de la habsburgii din Spania. În figura următoare sunt prezentate teritoriile care
aparţineau habsburgilor austrieci în 1610 .

Cehilor li se vor adăuga şi prinţii protestanţi germani. Franţa, dorind să scadă hegemonia habsburgică
va atrage în conflict şi pe protestanţii danezi sub conducerea regelui Christian IV. De asemenea se vor alătura
şi suedezii lui Gustav Adolf. La conflictul cu Imperiul German va participa şi principele calvinist al
Transilvaniei, Gabriel Bethlen care dorea să scoată principatul de sub dominaţia austriacă. Ameninţat,
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împăratul german Ferdinand al II-lea va solicita ajutor regelui Poloniei. Dieta poloneză va refuza să ofere
ajutor, Sigismund al III-lea, înrudit cu împăratul habsburg, fiind nevoit să accepte starea de fapt. Sigismund al
III-lea va recruta mercenari polonezi pentru împăratul Ferdinand al II-lea, care împreună cu cazacii, îl vor
determina pe Bethlen să înceteze lupta cu Viena. Participarea, chiar indirectă, a Poloniei va da naştere la un
conflict între polonezi şi turci. O scurtă perioadă a ocupat tronul Moldovei, Gaspar Graţiani, mauro-vlah din
Gratz care a domnit între 1619 şi 1620. El s-a răsculat împotriva turcilor dar va fi alungat din Iaşi şi îşi va găsi
adăpost la polonezi. Aceştia, susţinându-l pe Graţiani şi în ciuda raidurilor căzăceşti constante, au încercat să
evite un conflict cu turcii dar nu a fost posibil, înaintând până la Ţuţora. Cu toată asistenţa moldovenească şi
căzăcească, polonezii vor pierde bătălia cu turcii. Gaspar Graţiani va pieri în drumul de scăpare spre
Transilvania. Pe tronul Moldovei va fi pus de către turci Alexandru Iliaş. Bucuros că atenţia polonezilor se
îndepărta de la situaţia din Boemia, împăratul german totuşi nu va oferi ajutor contra turcilor. Polonezii însă se
vor mobiliza rapid şi, împreună cu un puternic suport din partea cazacilor, vor birui pe turci, oprind înaintarea
lui Osman al II-lea în anul 1621. Pacea între Polonia şi Înalta Poartă, încheiată prin mijlocirea lui Radu
Mihnea, prevedea că Moldova rămânea sub suzeranitate otomană şi Hotinul era retrocedat Moldovei. Având
linişte cu turcii, polonezii vor trebui să facă faţă la puţin timp puternicei agresiuni a lui Gustav Adolf al
Suediei, care începea o campanie pe ţărmul baltic al Poloniei, în înţelegere cu Electorul de Brandenburg. De
asemenea Cristian al Danemarcei invada şi el la scurt timp Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană,
intrând în acest fel în desfăşurarea evenimentelor Războiului de 30 de ani. Cu toate că împăratul german dorea
continuarea conflictului dintre polonezi şi suedezi pentru a-i ţine departe de războiul din imperiu, Gustav
Adolf în înţelegere cu Electorul de Brandenburg va încheia un tratat de pace cu Polonia, asistat de diplomaţia
franceză, olandeză şi engleză. Franţa dorea să aibă în negocierile de încheiere a Războiului de 30 de ani pe
noul rege al Poloniei, Wladislaw IV, care trebuia să-şi îndrepte atenţia, după conflictele victorioase cu ruşii şi
turcii, spre problematica războiului care făcea ravagii în Imperiul German. Acesta era însă căsătorit cu sora
noului împărat german Ferdinand III. Prin presiunile Franţei regele polonez se va căsători a doua oară. Fără a
rupe bunele relaţii cu împăratul german dar trebuind să adopte o poziţie nouă în plan internaţional, Wladislaw
IV se va concentra în crearea unei alianţe antiotomane.
Transilvania lui Gheorghe Rakoczy I va participa la Războiul de 30 de ani în alianţă cu Franţa şi
Suedia. Dar toate încercările sale vor eşua, el fiind nevoit să încheie pace cu Habsburgii în 1645. Înainte de
acestea el a încercat să creeze un front anti-otoman împreună cu Moldova şi Ţara Românească. În Ţara
Românească s-au succedat mai multe revolte ale boierimii autohtone împotriva influenţei crescânde pe care o
aveau la curte numeroşii dregători greci. Abia a treia mişcare a avut sorţi de izbândă, cu ajutor de la Gheorghe
Rakoczy I. Conducătorul răsculaţilor, Matei Basarab a ocupat tronul Moldovei din 25 octombrie 1632. Câteva
luni mai târziu, în aprilie 1633 izbucnea şi în Moldova o mişcare împotriva domnitorului Alexandru Iliaş,
izgonit de pe tronul Ţării Româneşti de prima răscoală a boierimii. Conducătorul revoltei boierilor moldoveni,
Vasile Lupu, va deveni domn al Moldovei din 1634. În două rânduri, în 1635 şi în 1639 el va încerca să aşeze
pe tronul Ţării Româneşti pe un fiu al său, întreprinzând campanii contra domnului muntean. Acesta însă, cu
ajutor de la principele transilvan, va reuşi să respingă cele două atacuri. În urma înfrângerii Vasile Lupu va
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stabili relaţii prieteneşti cu Ţara Românească şi cu Transilvania. Ţara Românească construieşte asemenea
alianţe în vremea lui Matei Basarab cu Franţa, Viena, Veneţia, Polonia şi cu comunităţile bulgarilor. În figura
următoare este prezentată extinderea Imperiului Otoman la 1648.

Pacea westfalică din 1648, prin care se încheia Războiul de 30 de ani, va confirma fărâmiţarea
germanilor în 300 de stătuleţe, dintre acestea afirmându-se Bavaria şi Austria în Bazinul Dunării,
Brandenburgul-viitoarea Prusie, Saxonia, Hannovra. Pe lângă afirmarea acestor principate se va constata o
continuă intervenţie străină în regiune. Mai jos este prezentată harta cuprinzând frontierele Sfântului Imperiu
Roman de Naţiune Germană.

În acelaşi an 1648 se vor răscula împotriva polonezilor cazacii de pe Nipru, sub conducerea
hatmanului Bogdan Hmielniţki. În 1649, tătarii vor fi atacaţi de moldoveni la întoarcerea dintr-o expediţie
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împotriva polonilor. Hanul va trimite anul următor o armată împotriva Moldovei, la campanie participând şi
cazacii. Ei vor reveni într-o altă expediţie de jaf pe motiv că domnul Moldovei nu dorea să se înrudească cu
Bogdan Hmielniţki. Vasile Lupu va accepta înrudirea în 1652, cazacii făgăduind ajutor la nevoie. Această
alianţă va nelinişti pe Matei Basarab şi pe noul principe al Transilvaniei, Gheorghe Rakoczy al II-lea. Ei
dădură ajutor pentru a înlătura pe Vasile Lupu de pe scaunul Moldovei unui boier care râvnea domnia,
Gheorghe Ştefan. El a fost învins într-o primă etapă dar va reuşi să ia tronul, în urma unei lupte care l-a
izgonit pe Vasile Lupu cu tot ajutorul dat de cazaci. Totuşi în urma rănilor căpătate în aceste lupte va muri
Matei Basarab. Moldova stabileşte legături cu ţarii Moscovei din 1656, constatându-se o creştere a puterii
acestora în detrimentul polonezilor. Gheorghe Rakoczy al II-lea, urmărind coroana Poloniei, va încheia o
alianţă cu suedezii, cu cazacii lui Hmielniţki şi cu electorul de Brandenburg. Campania, la care au participat şi
trupe din Moldova lui Gheorghe Ştefan şi din Ţara Românească a lui Constantin Şerban, începută favorabil,
va sfârşi prin înfrângerea de către tătari. Rakocsy va pierde tronul Transilvaniei, turcii impunând alegerea lui
Acaţiu Barcsai. Ei vor ocupa cetăţile Ineu, Caransebeş şi Lugoj, mărind şi haraciul datorat de Transilvania.
Domnii din Ţara Românească şi din Moldova vor fi şi ei înlocuiţi prin intervenţia turcilor, lăsând loc luptelor
pentru putere între diversele partide boiereşti pentru ocuparea tronului. O situaţie aproape privilegiată o are
Muntenegrul care deşi făcând parte integrantă din Imperiul Otoman participă la războaiele Veneţiei împotriva
turcilor, dar tendinţele sale de independenţă sunt distruse de expediţiile devastatoare de pedepsire.

g. Înaintarea Habsburgică
Împăratul german Leopold I va întoarce armele împotriva turcilor în 1664, concentrând atenţia spre
pericolul otoman. Figura de mai sus prezintă situaţia teritoriilor Sfântului Imperiu, în 1660 (după WHKMLA).
În 1673 turcii pornesc război împotriva polonezilor. Domnii Moldovei şi ai Ţării Româneşti vor oscila
între cele două tabere, în încercarea de a-şi păstra tronurile. În 1676 turcii îi înving pe polonezii lui Jan
Sobieski şi anexează Cameniţa în faţa Hotinului şi încheie pace cu Polonia. Turcii vor încheia pace şi cu ruşii
în 1681. Cazacii de la Nipru se supun stăpânirii otomane, administrarea lor făcând-o domnul Moldovei,
Gheorghe Duca. În figura următoare se prezintă extinderea teritoriilor Imperiului Otoman în anul 1675.
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În 1683 otomanii ajung din nou sub zidurile Vienei, ca ripostă la atacurile lui Leopold I. Şi de data
aceasta fără succes. La asediul Vienei va participa în tabăra otomană şi Domnul Ţării Româneşti Şerban
Cantacuzino şi Gheorghe Duca al Moldovei. Şerban Cantacuzino va avea însă o atitudine care va favoriza
tabăra creştină.
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Matthaus Merian cel Tânăr - Planul Vienei și asediul

Acest ultim asediu al Vienei, apărată de marele strateg Eugeniu de Savoia şi salvată de intervenţia
regelui polon Jan Sobieski, reprezintă momentul în care Imperiul Otoman se retrage treptat din Bazinul
Dunării. De acest lucru vor profita polonezii care vor creşte presiunea asupra Moldovei şi Transilvaniei dar
mai ales principii Casei de Habsburg. Jan Sobieski va pune pe tronul Moldovei până la sosirea lui Duca de la
asediul Vienei pe Ştefan Petriceicu. “Liga Sfântă” iese victorioasă într-o serie de lupte, propulsându-i pe
habsburgi şi pe veneţieni, alimentând dorinţele de independenţă ale popoarelor supuse de turci, mai ales pe
muntenegreni. În figura următoare se prezintă extinderea teritoriilor habsburgilor austrieci în 1680.
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În 1685 austriecii sunt victorioşi la Buda şi Mohacs. Şerban Cantacuzino va începe negocierile cu
armatele imperiale pentru a scăpa de suzeranitatea otomană. Mihai Apafy încearcă să găsească ajutor
împotriva tendinţelor austriece, îngrijorat de orientarea Ţării Româneşti spre Austria. Şerban Cantacuzino va
muri, încercările sale de apropiere faţă de austrieci luând sfârşit. În 1686, Leopold împreună cu prinţii catolici
germani şi cu regele Spaniei formează “Liga din Augsburg”. “Liga din Augsburg”, împreună cu Wilhelm III
de Orania care preluase coroana britanică, se luptă cu tendinţele hegemonice ale lui Ludovic al XIV-lea, lupte
încheiate printr-o pace în 1697 care marca slăbiciunile francezilor. În acest timp în Ţara Românească ajunge
ca domn Constantin Brâncoveanu. La începutul domniei sale, în 1688, armatele austriece au intrat în Ţara
Românească. Vor fi alugaţi din ţară cu ajutor tătărăsc. Transilvania negociază cu trupele de ocupaţie austriacă
vreme de 6 ani, abia în 1691 Diploma leopoldină garantându-i-se individualitatea. Jan Sobieski va face
presiuni mari pentru ocuparea Moldovei, domnitorii fiind nevoiţi să apeleze la ajutor tătăresc şi să-şi îndrepte
privirile spre o putere care creştea şi care putea să ameninţe Polonia, anume Rusia. Constantin Brâncoveanu se
va împăca în cele din urmă cu imperialii şi va primi chiar diploma de “prinţ al Sfântului Imperiu”.
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Austriecii pornesc un nou asalt împotriva turcilor şi vor repurta la Zenta, în 1697, o strălucită victorie
alături de poloni şi veneţieni, sub conducerea aceluiaşi Eugeniu de Savoia. Prin Tratatul de la Karlowitz (1699)
care încheia conflictul, Transilvania este înglobată de austrieci, tânărul principe Mihai Apafy II fiind silit să
abdice în 170199. De asemenea sunt înglobate şi Ungaria Centrală şi ţinutul Bacska. La războiul antiotoman al
“Ligii Sfinte” va participa şi Muntenegrul, din 1697 mitropolitul Danilo Petrovic fiind primul care a întrunit
atributele puterii spirituale şi politice, conferind Muntenegrului un caracter autonom. Polonia lui Jan Sobieski
se va retrage din Moldova, evacuând cetăţile Suceava şi Neamţ.
Mai jos se prezintă situaţia frontierelor din spaţiul Bazinului Dunării în anul 1700.

Guvernator al Transilvaniei va fi ales Gheorghe Banffy, confirmat de împărat. Dar din 1703 începe o
răscoală în Transilvania, mişcare condusă de Francisc Rakoczy II şi pornită în părţile de sus ale Tisei. Ea va
cuprinde întreaga Ungarie şi îşi va disputa cu imperialii stăpânirea Transilvaniei. În 1711 prin Pacea de la Satu
Mare se punea capăt răscoalei curuţilor, nobilimea transilvană confirmând Diploma leopoldină. Moldova se
aliază cu Rusia lui Petru cel Mare în timpul lui Dimitrie Cantemir împotriva turcilor şi a polonezilor dar
otomanii înving la Stănileşti în 1711. Constantin Brâncoveanu va fi suspectat că agrea mişcarea aceasta contra
Înaltei Porţi şi va fi omorât în 1714. În faţa acestor tendinţe are loc o înăsprire a regimului aplicat acestor două
principate de Înalta Poartă prin instaurarea domniilor fanariote în 1711 pentru Moldova şi în 1716 pentru Ţara
Românească, fanarioţii fiind numiţi direct de către sultan din rândurile demnitarilor din cartierul Fanar al
Istambulului care jucau roluri importante la curte. Tendinţe asemănătoare de independenţă aveau şi alte
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posesiuni otomane. Înalta Poartă va reacţiona dur în faţa acestor tendinţe, prin intervenţii armate şi printr-o
stăpânire tot mai aspră100.
Pe scena politică a Bazinului Dunărean nu se auzeau decât vocile turcilor şi austrecilor, ei dictând
întreaga mişcare a frontierelor. În 1713 cetatea Hotinului, punct strategic dominând regiunea înconjurătoare,
este transformat în raia, la întoarcerea turcilor din războiul purtat alături de suedezi şi polonezi împotriva
puterii crescânde a ruşilor. Nicolae Mavrocordat, domnul fanariot al Moldovei va trebui să accepte această
răpire teritorială. În 1716 austriecii vor porni iar împotriva turcilor. În 1718, prin Tratatul de la Passarowitz,
habsburgii preluau Oltenia, Banatul Timişoarei, nordul Serbiei cu Belgradul, nord-estul şi centrul Croaţiei.
Banatul se va găsi sub conducere militară austriacă, alcătuindu-se un confiniu militar extins pe Sava
(cu regimente croate şi slavone) şi Dunăre (regimente germane, sârbeşti şi româneşti). În secolul XVII
confiniul se va extinde în sudul şi estul Transilvaniei cu două regimente româneşti la Orlat şi Năsăud şi două
regimente secuieşti şi un escadron. Transilvania şi Ungaria aveau la Viena cancelarii aulice, la Bratislava şi
apoi la Buda lucra un consiliu locotenţial iar guvernul din Transilvania activa la început la Sibiu iar mai apoi
la Cluj. Printr-un prescripţiu imperial de organizare administrativ- teritorială în 1732 Maramureşul, Aradul şi
vestul Zarandului se includ la Ungaria.
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h. Afirmarea Rusiei
Ruşii încep să se afirme ca o putere imperială în Europa. La moartea lui August II al Poloniei în 1733
va deschide lupta pentru succesiune, între August III, Elector de Saxa şi nepot al împăratului german, contra
lui Stanislas Leczinski, fost rege, fidel lui Carol XII, înrudit între timp cu Ludovic al XV-lea al Franţei, ales de
Dietă. Austria şi Rusia îl vor sprijini pe August III. Ruşii vor porni în 1738 o campanie victorioasă împotriva
tătarilor. În 1739 Carol VI de Habsburg porneşte o campanie antiotomană dar pierde fiind lipsit de ajutorul
principatelor din Imperiul German, care considerau campania o problemă a habsburgilor. Ei retrocedează
turcilor Oltenia şi Serbia prin Pacea de la Belgrad (a se vedea figura de mai jos care prezintă frontierele
Imperiului Otoman în 1740).

Carol VI nu are urmaş masculin aşa că este nevoit să adopte “Pragmatica Sancţiune” prin care o
desemna pe Maria Tereza drept succesoare. Electorul de Bavaria, sprijinit de regii Spaniei, Franţei şi Sardiniei,
ajunge împărat sub numele de Carol VII. Frederic al II-lea doreşte Silezia de la Austria101. Maria Tereza se va
alia cu Anglia şi îl va obliga pe Carol VII să trateze cu ea. Soţul său este desemnat împărat în 1745. Frederic
al II-lea reîncepe războiul pentru Silezia, obţinând-o în urma păcii din 1748. Anglia va încerca să implice
Franţa într-un război în Europa pentru a avea teren deschis în cucerirea Canadei. Anglia se va alătura Prusiei
care dorea să păstreze Silezia. Franţa se va alia cu Austria. Între cele două tabere se va declanşa în 1756 un
război pe durata a 7 ani din care Franţa şi Austria vor ieşi învinse. Austria se va orienta treptat spre o
dominaţie în est. În anul 1765 Transilvania este declarată Mare Principat.
La moartea lui August III al Poloniei se redeschide problema succesiunii la tron. Rusia Ecaterinei a
II-a şi Prusia lui Frederic al II-lea îşi unesc eforturile pentru a menţine o Polonie slabă. În 1763 domnul
Moldovei, Grigore Calimachi, mediază cu acordul Înaltei Porţi, conflictul dintre tătari şi poloni, iar în 1764 –
1766 domnul Moldovei Grigore Alexandru Ghica va aplana conflictul diplomatic turco – polon, sprijinind
demersurile diplomaţiei ruseşti şi prusace pentru a determina Poarta să recunoască alegerea ca rege a lui
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Stanislaw Poniatowski. Sub influenţa unchilor săi, protejatul ţarinei va încerca să consolideze Polonia,
Ecaterina fiind nevoită să intervină împotriva cestor tendinţe. Franţa îi va împinge în conflict şi pe turci. În
1768 Ecaterina a II-a a Rusiei începe o campanie împotriva lor. Ea va cuceri cetăţile din Crimeea, cetăţile de
la Nistru, va ataca Silistra şi Varna, ajungând cu trupe la linia Dunării, în Moldova şi Ţara Românească102.
Această campanie se va încheia prin Tratatul de la Kuciuc-Kainargi care asigura ieşirea ruşilor la Marea
Neagră şi afirma interesele imperiale ruseşti. Ţara Românească şi Moldova erau evacuate de trupele ţariste.
Visul imperiului clădit în jurul Moscovei era acela de a fi asemeni Imperiului Roman sau celui Bizantin, deci
de a juca un rol hegemonic în Europa. Rusia obţine de la turci cetăţile Azov, Ienicale, Cherci, Chilburn,
autonomie pentru tătari şi protecţia ortodocşilor din Imperiul otoman prin Capitulaţii, aşa cum Franţa avea
protecţia străinilor din imperiu care nu erau supuşi ai sultanului. Neliniştit de ambiţiile Ecaterinei a II-a,
Frederic al II-lea al Prusiei va propune Mariei Tereza împărţirea Poloniei. Aceasta va fi supusă unor
dezmembrări succesive din care în 1772 Tratatul de la Sankt Petersburg oferă Austriei – Galiţia, Prusiei –
Prusia Orientală şi Rusiei – Lituania.
Cu acordul mareşalului rus Rumienţov austriecii vor trage un cordon sanitar contra ciumei, ajungând
la Roman. Ei vor insista pe lângă Înalta Poartă şi vor obţine în 1775 nordul Bucovinei pentru a uni
Transilvania cu Galiţia, drept răsplată pentru rolul de mediator în cadrul conflictului dintre turci şi ruşi.
Domnul Moldovei, Grigore Ghica va protesta împotriva acestor decizii dar va plăti cu viaţa, fiind ucis de turci
în 1777. În 1779 Convenţia de la Aynali Kavak, semnată de turci şi ruşi explicita prevederile Tratatului de
pace de la Kuciuc-Kainargi.
Relaţiile ruşilor, prusacilor şi austriecilor cu turcii vor conduce la o serie de tratate consulare:
-în 1780 Ecaterina a II-a va numi primul consul general rus în Ţara Românească şi în Moldova, cu
recunoaşterea Înaltei Porţi;
-în 1783 Tratatul de la Istambul face din Rusia un concurent economic pentru Franţa în regiune prin
înfiinţarea consulatelor comerciale;
-în 1784 Tratatul comercial dintre austrieci şi otomani va inaugura consulatele austriece;
-în 1785 prusacii se vor implica şi ei deschizând, asemeni ruşilor şi austriecilor, consulate în teritoriile
aflate sub suzeranitate otomană.
Iosif al II-lea şi Ecaterina a II-a pornesc în 1787 o campanie împotriva otomanilor, prinzând în cleşte
Moldova şi Ţara Românească. Stanislaw Poniatowski, regele Poloniei, propune Ecaterinei a II-a încheierea
unei alianţe în schimbul participării la război. Regele cerea să i se cedeze în schimb Bugeacul cu Cetatea Albă
pentru a asigura ieşirea Poloniei la Marea Neagră. Ecaterina a II-a comunică regelui Prusiei intenţia de a crea
un stat independent format din Ţara Românească şi Moldova. Consiliul imperial al Rusiei va adopta planul
Ecaterinei a II-a de creare a unui regat al Daciei, sub conducerea marelui duce Constantin sau a lui Potemkin.
Planul a fost respins de Austria şi Prusia. Otomanii recuperează cu ajutor diplomatic din partea Prusiei în
urma tratatului din 1790. Prin Pacea de la Şiştov (1791) austriecii erau alungaţi din Ţara Românească şi din
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Belgrad, cedându-li-se oraşul Orşova iar graniţa cu Ţara Românească stabilindu-se pe Cerna. Pacea de la Iaşi
(1792) îi îndepărta pe ruşii conduşi de Potemkin din Moldova. Totuşi prin această pace Rusia ajunge să aibă
graniţă comună cu Moldova pe Nistru. Polonia va mai fi dezmembrată în 1793 şi în 1795, an după care statul
polonez dispare.

i. Politica napoleoniană
Dar pornind din 1789 în Franţa se desfăşoară evenimente care vor avea repercursiuni majore asupra
întregii lumi : Revoluţia Franceză. Napoleon se va implica în jocul geopolitic regional alături de Imperiul
Britanic, Imperiul Austriac, Imperiul Otoman şi Imperiul Ţarist. El va readuce Franţa, ieşită din Revoluţie cu
o forţă crescută, pe eşicherul internaţional, schimbând radical modul de operare atât pe câmpul de luptă cât şi
pe tărâmul diplomaţiei. Etapele se vor desfăşura mult mai rapid dar şi cu o energie eliberată de

prejudecăţi, o

energie demnă de timpurile moderne. Napoleon va ocupa Veneţia şi Dalmaţia în 1797 şi va ataca Egiptul în
anul următor. În faţa presiunilor exercitate de francezi, Înalta Poartă se va orienta spre a obţine sprijinul altor
puteri şi va încheia în anul 1798 o alianţă cu Imperiul Ţarist, alianţă la care va adera în anul 1797 şi Marea
Britanie, în dorinţa ei de a-şi păstra poziţia favorizată în relaţia cu Înalta Poartă şi de a crea un front împotriva
Franţei. Alianţa care se construise se dovedea a fi slabă din multiplele motive care o subminau. Ţarul Pavel I
va solicita Marii Britanii să cedeze Cavalerilor Ioaniţi insula Malta dar britanicii nu vor acepta să părăsească
insula din Mediterana care reprezenta un punct strategic foarte important pentru ei. Refuzul cu care a fost
întâmpinat l-a determinat pe Ţarul Pavel I să dorească să împartă posesiunile otomane cu Austria şi Franţa. El
va fi asasinat însă, ideile sale nefiind duse la îndeplinire.
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Franţa îşi va face simţită prezenţa în Marea Neagră, începând cu anul 1802 în urma unui tratat semnat
cu Înalta Poartă tratat care îi permitea să navigheze în apele Pontului Euxin. În schimbul acestor cedări
Egiptul va intra sub controlul şi influenţa deplină a Înaltei Porţi. Rusia îşi impune şi ea punctul de vedere în
afacerile interne ale Înaltei Porţi reuşind să determine Istambulul să adopte în anul 1802 un hatişerif care
stipula că domnitorii din Moldova şi Ţara Românească fiind numiţi de otomani cu acordul Imperiului Ţarist.
De asemenea firmanul mai prevedea pentru Ţara Românească şi Moldova simplificarea dărilor, scăderea
abuzurilor şi fixarea domniei la o perioadă de 7 ani. Paşalacul Belgradului scăpa de sub controlul sultanului,
fiind la marginea imperiului. Paşalele deveneau frecvent foarte independente. După o scurtă perioadă de
dezvoltare, în 1801 ienicerii preiau pământurile spahiilor, transformându-i pe ţăranii sârbi în iobagi. Aceştia
dar şi trupele Paşei Pasvantoglu din Vidin vor întreprinde multiple jafuri şi în Ţara Românească. Domnitorul
Constantin Ipsilanti va organiza, cu sprijin rusesc, o oaste pe care o va folosi împotriva acestor jafuri dar şi în
ajutorul sârbilor. Sârbii se vor revolta în 1804 sub comanda lui Karageorge.
Francisc II, Împărat german începând cu anul 1792 va fi silit, în urma victoriei lui Napoleon împotriva
unei coaliţii antifranceze, să recunoască existenţa unei Franţe noi (Luneville, în 1801) şi să accepte
reorganizarea Imperiului (1803). Principatele ecleziale vor fi secularizate iar numărul prinţilor germani va fi
redus la 82, în majoritate protestanţi. Francisc va lua titlul de Împarat al Austriei pornind cu anul 1804, sub
numele de Francisc I. Austria va ocupa Bavaria vasală lui Napoleon. Francezii vor riposta învingând la Ulm în
20 octombrie 1805. Francisc şi Alexandru I al Rusiei vor riposta dar vor fi învinşi la Austerlitz. Pacea de la
Presburg alungă Austria din Italia iar statele germane organizate în Confederaţia Rinului, sub protecţie
franceză. La presiunile lui Napoleon, Francisc va renunţa la coroana germană, Sfântul Imperiu Roman de
Naţiune Germană dispărând în acest fel în anul 1806. Presiunile franceze vor determina o scădere a influenţei
Austriei în vest, fapt care va determina o hegemonie prusacă în rândul statelor germane şi o coagulare a
acestora în jurul Prusiei. Austria va încerca să se opună ferm acestor tendinţe care îi ştirbeau poziţia însă
vocea ei va fi tot mai slab resimţită în cadrul concertului internaţional.
Prin Pacea de la Pressburg din anul 1805 Franţa va obţine de la Austria o porţiune cuprinzând
Dalmaţia şi Istria cu excepţia Triestului. Pentru a avea pace în zona, Franţa va cere otomanilor să lichideze
răscoala sârbilor. La început sultanul va sprijini răscoala împotriva paşalelor devenite prea autonome şi a
ienicerilor prea influenţi. După ce va rezolva problemele privind autoritatea, sultanul se va întoarce şi
împotriva răsculaţilor, mişcarea fiind înăbuşită cu cruzime. La insistenţele Rusiei turcii recunosc autonomia
Serbiei în anul 1806 dar nu acceptă garantarea ei de către o putere străină, fapt care va produce animozitate în
relaţiile ruşilor cu otomanii. La îndemnul Franţei otomanii schimbă domnii din Principatele Române, pe
Alexandru Moruzi din Ţara Românească şi pe Constantin Ipsilanti din Moldova, fără acordul ruşilor, în
acelaşi an103. De asemenea, împotriva influenţei ruseşti care, trecând prin Principatele Române, tindea să se
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extindă şi în Serbia, Franţa va sugera otomanilor să ocupe Oltenia. Aceste fapte care îi vor irita şi mai mult pe
ruşi, escaladarea tensiunilor soldându-se cu ocuparea de către armatele ţariste a Principatelor Române şi cu
declanşarea unui război cu Înalta Poartă în 1806, oprindu-se la Dunărea apărată de ieniceri. La acest conflict a
participat voluntar, cu cetele de panduri şi Tudor Vladimirescu. Ruşii îl aduceau înapoi pe Constantin Ipsilanti
însă de data aceasta ca domn în ambele Principate Române, pentru organizarea armatei dar datorită
neînţelegerilor cu marea boierime el va pleca în Rusia în 1807. Ajunsă la Dunăre, Rusia cerea ca toţi
musulmanii să părăsească Serbia, fie ei ieniceri sau spahii. Sârbii răsculaţi vor înregistra câteva victorii, la
răscoala lor participând şi alte popoare aflate în regiune care erau şi ele subjugate de otomani.
Franţa va învinge Coaliţia IV, formată din Rusia, Anglia şi Prusia, în urma acestei victorii încheidu-se
tratatele de la Tilsit, unul între Franţa şi Rusia în 7 iulie 1807 iar celălalt între Franţa şi Prusia. În urma
tratatelor Prusia pierdea aproape jumătate din teritoriul său, se crea Regatul Westfaliei şi Marele Ducat al
Warşoviei iar Rusia şi Prusia aderau la Blocada continentală declarată de Napoleon la Berlin în 21 noiembrie
1806 împotriva comerţului Angliei în porturile Europei. Anglia şi Spania vor împinge Austria în război contra
Franţei, habsburgii ocupând Bavaria. În urma învingerii lor pe Dunăre la Abensberg, Landshut, Eckmuhl,
Ratisbon, Ebelsberg, Aspern, Raab, Wagram şi Znaim, în 14 octobrie 1809 se va semna în Palatul Schonbrunn,
Pacea de la Viena prin care Franţa preia litoralul dalmatin şi Croaţia, organizându-le ca Provincii Illyrice.
Rusia, Bavaria şi Ducatul Varşovia se extind. Napoleon se căsătoreşte cu Maria Luiza de Habsburg.
Turcii vor încerca să recupereze Principatele Române atacând la Slobozia în 1811 însă vor fi înfrânţi,
semnându-se un armistiţiu cu ruşii. Conflictul acesta dintre turci şi ruşi, început în 1806, se va finaliza în 28
mai 1812 prin Tratatul de la Bucureşti.

După ce revendică teritoriul până la Dunare, apoi până la Siret, ruşii obţin Basarabia şi Chilia, având
voie să navigheze cu vase de război doar până la Prut(a se vedea harta de mai sus). Mulţumindu-se cu
teritoriile obţinute şi pregătind defensiva în faţa lui Napoleon, ei mai cer doar autonomie pentru sârbi şi o
pedeapsă blândă pentru răsculaţi.
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Sârbii continuă răscoala până în 1813 dar sunt înfrânţi, Karageorge refugiindu-se în Imperiul Austriac.
În 1814 începe răscoala sârbilor sub conducerea lui Milos Obrenovici care se substituie paşei, păstrat la
conducere doar în mod formal, ca o atestare a dominaţiei otomane. Abandonaţi de Rusia, răsculatii se vor
orienta spre Austria şi Franţa.
După campania dezastruoasă din Rusia (1812), înfrângerea de la Leipzig în urma Bătăliei naţiunilor
din 1813 şi invadarea Franţei de către Coaliţia VII (formată din Rusia, Austria, Prusia şi Anglia), Napoleon
este silit să abdice şi să se exileze pe Insula Elba în 1814. Va reveni pe 1 martie 1815 în Franţa dar după cele
100 de zile de conducere va fi învins definitiv la Waterlo de trupele anglo-prusace şi va fi exilat pe Insula
Sfânta Elena. Congresul de la Viena din 1815 în urma înfrângerii lui Napoleon încerca să stabilească un
echilibru de forţe în Europa: Austria îşi mărea influenţa în Balcani. Prusia încerca să se impună sudului
dominat de Bavaria, Wurtemberg şi Baden, Anglia încerca să menţină status-quoul iar Rusia începea o politică
de forţă. Ea dorea o creştere a influenţei în Europa Centrală prin specularea rivalităţii dintre Prusia şi Austria,
în Balcani şi în zona strâmtorilor dintre Marea Neagră şi Marea Mediterană precum şi o expansiune spre vest
ferindu-se să interfereze cu interesele britanice din colonii.
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Capitolul VII - BAZINUL DUNĂRII ÎN PERIOADA MODERNĂ ŞI
CONTEMPORANĂ
Revoluţia Franceză a declanşat o serie de evenimente care au marcat modificări majore. Cortegiul
acestor schimbări delimitează începutul unei perioade care se prelungeşte în timp, luând numele de
modernitate. După ce Napoleon răspândise ideile revoluţionare, faţa lumii s-a schimbat. Congresul de la Viena,
menit a readuce situaţia pe vechile făgaşe, nu face decât să accentueze clivajul care se crease. Înnoirile se
răspândeau şi difuzau pe măsura trecerii timpului, schimbările fiind ireversibile şi acţionând pe principiul
dominoului. La început s-au schimbat lucrurile în teritoriile pe unde trecuseră armatele napoleoniene, urmând
în cascadă teritoriile învecinate. Germenii unei noi lumi erau sădiţi în solul Bătrânului Continent. Aceşti
germeni reprezentau o administraţie centralizată şi eficace, o societate secularizată, o economie modernă, o
burghezie plină de avânt şi de dorinţa de afirmare, liberalismul şi un principiu naţional dominant.
Schimbările vor atrage în vârtejul lor şi popoarele din Bazinul Dunării. Situaţia politică se va modifica
şi aici:
-se va afirma pe scena politică ideea naţională. Emanciparea naţională în cadrul marilor imperii se va
dezvolta treptat şi va evolua până la apariţia statelor naţionale în urma Primului Război Mondial;
-va creşte numărului actorilor politici din Bazinul Dunării. Prin disparitia marilor imperii, la sfârşitul
primului razboi mondial aproape se va generaliza principiul statelor naţionale, aparând o serie de state noi.
-vor fi atrase în cadrul geopoliticii dunărene interese care nu ţin doar de riverani sau de puteri
învecinate ci şi de puteri din afara Bazinului Dunării. În cadrul Bazinului Dunării încep să se afirme tot mai
puternic interesele Marii Britanii şi Franţei.
-se vor delimita mai riguros statele, frontierele devenind tot mai precise, devenind “graniţe”. Prin
apariţia statelor naţionale numărul graniţelor creşte, delimitările între ele fiind mult mai precise şi exacte, mult
mai strict păzite şi marcate.
-va creşte activitatea societăţilor cu caracter secret în direcţia creării unei noi ordini politice şi a
emancipării popoarelor;
-se va estompa treptat principiul monarhic şi va lăsa loc unui nou principiu, principiul naţional.

a. Congresul de la Viena
În faţa acestor tendinţe, Congresul de la Viena va încerca să restabilească ordinea politică europeană,
după trecerea evenimentelor conduse de Napoleon. În Franţa erau reinstauraţi Burbonii prin Ludovic XVIII.
Congresul de la Viena din 1815 va stabili următoarele :
-se va crea Regatul Ţărilor de Jos, format din Olanda, Belgia şi Luxemburg, la scurt timp începând o
mişcare revoluţionară de emancipare a Belgiei şi Luxemburgului;
-se va reinstaura dominaţia Austriei în Italia de Nord şi Italia de Centru;
-se va anexa cea mai mare parte a Poloniei la Imperiul Ţarist;
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-se va crea Confederaţia Germană, cu reprezentarea statelor germane suverane, oraşelor libere
(Lubeck, Franckfurt, Bremen şi Hamburg), Imperiului Habsburgic, regatelor Prusiei, Danemarcei (pentru
deţinerea Ducatului Holstein) şi Ţărilor de Jos (care îşi întindea stăpânirea şi asupra Ducatului de Luxemburg)
- a se vedea harta de mai jos;
-se va aborda problema regimului navigaţiei pe Dunăre, care trebuie stabilit de fiecare riveran pentru
porţiunea care îi corespunde.

De asemenea, Congresul de la Viena a dus la apariţia unei noi alianţe: Sfânta Alianţă. Aceasta s-a
creat la data de 26 septembrie 1815. Ea cuprindea la început Rusia lui Alexandru I, Austria lui Francisc I şi
Prusia lui Wilhelm III, la ea aderând treptat majoritatea monarhiilor europene, cu excepţia Marii Britanii.
Rolul Sfintei Alianţe a fost acela de a păstra status quoul european şi să stopeze mişcările revoluţionare.
Sfânta Alianţă şi-a desfăşurat lucrările în cadrul mai multor congrese, după cum urmează: în 1818 la Aachen,
în octombrie 1820 la Troppau, în ianuarie 1821 la Laybach şi în decembrie 1822 la Verona.
Practic însă, începând cu anul 1823 nu se mai poate vorbi de menţinerea aşa-zisului “echilibru
european” care, la adăpostul principiilor Sfintei Alianţe, îşi legitimase dreptul de intervenţie împotriva
mişcărilor revoluţionare şi acţionase în acest sens prin mandatul congreselor.
Împotriva mişcărilor interne de democratizare şi afirmare identitară din cuprinsul imperiului austriac,
Curtea de la Viena va răspunde cu crearea unui sistem centralizat şi cu eliminarea autonomiei. Acest sistem,
conceput de cancelarul Metternich va duce la dizolvarea Dietei de la Cluj a Transilvaniei, în perioada 1811 –
1834.
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Rusia va face nenumărate presiuni asupra Turciei pentru recunoaşterea Păcii de la Bucureşti. Miloş
Obrenovici este recunoscut principe (baş cneaz), tributul către Poartă este colectat de sârbi astfel încât spahii
nu mai puteau să pună alte dări, la Belgrad se înfiinţa Cancelaria Naţională, formată din 12 cneji, cu rol
administrativ şi judecătoresc suprem iar în fiecare district, pe lângă muselim asista şi un cneaz sârb la
judecăţile în care erau implicaţi şi sârbi. Totuşi Înalta Poartă nu acorda Serbiei un regim asemănător Ţării
Româneşti sau Moldovei, motivând că nu pot avea un regim egal teritorii care au fost cucerite prin luptă şi
teritorii aflate sub suzeranitate. Sultanul dă un firman la presiunile Rusiei pentru navigaţia pe Dunăre. În urma
Conferinţei de la Istambul din 1817, otomanii cedau Rusiei două insule mari din dreptul Chiliei şi Ismailului.

Harta de mai jos prezintă situaţia frontierelor în Bazinul Dunării în anul 1820.
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Alexandru Ipsilanti, fiul lui Constantin Ipsilanti va fi conducător suprem al societăţii secrete pentru
eliberarea Greciei numită Eteria. El era în acelaşi timp şi general în armata ţaristă. Cu Eteria semnase şi Tudor
Vladimirescu, la începutul activităţii sale revoluţionare în Ţara Românească, o întelegere cunoscută sub
numele de Legământul lui Tudor. După ce a dat o proclamaţie în 23 ianuarie 1821 (Proclamaţia de la Padeş),
care cuprindea scopul şi programul unei mişcări revoluţionare, Tudor Vladimirescu a pornit răscoala în
Oltenia. Mişcarea s-a extins treptat în toată Ţara Românească, având un puternic ecou în Moldova şi
Transilvania. Cu ostirea organizată Tudor a intrat în Bucureşti la 21 martie 1821, conducând aproape două
luni Ţara Românească. În paralel Alexandru Ipsilanti va trece cu trupe organizate în Moldova şi apoi în Ţara
Românească. Austria nu dorea răscoale aproape de graniţele sale. Britanicii, pentru a opri Rusia în avântul ei
spre Mediterana, imaginau un stat grecesc care să cuprindă un spaţiu extins în care intrau şi Ţările Române. Ei
vor sprijini în consecinţă Eteria, atât la nivel oficial cât şi la nivelul societăţilor secrete. Dacă la început
coroana ţaristă şi decembriştii ruşi îi vor sprijini pe revoluţionari, la aflarea planurilor britanice care subminau
puternic tendinţele dominatoare ale Rusiei în Balcani şi la Marea Mediterana, ţarul îşi va retrage sprijinul.
Tudor şi Ipsilanti vor avea la început şi aprobarea paşalelor, în încercarea lor de a slăbi influenţa centrului în
cadrul Imperiului Otoman. Congresul Sfintei Alianţe de la Leibach va dezavua mişcarea. Domnitorul
Moldovei, Mihai Şuţu, compromis de legăturile lui cu Eteria, va demisiona. Datorită retragerii sprijinului de
către curtea de la Sankt Petersburg, între Tudor şi Ipsilanti vor apărea disensiuni care se vor încheia cu
omorârea lui Tudor în 27 mai la Golesti, în urma unui complot pus la cale de Ipsilanti şi de către boierii
autohtoni104. Profitând de ocazie, turcii intervin în Ţara Românească de la Vidin, Silistra şi Brăila. Învins la
Dragăşani, Ipilanti se refugiază în Austria. Mişcarea va fi înăbuşită în Ţările Române dar va continua în
Moreea. Mişcarea a avut şi urmări pozitive şi immediate în cazul Ţărilor Române, prin faptul că începând cu
anul 1822 perioada domniilor fanariote lua sfârşit fiind înlocuită de o perioadă a domniilor pământene:
Grigore Ghica în Ţara Românească şi Ioniţă Sturza în Moldova. De asemenea, evenimentele din 1821 vor
pregăti pentru Ţările Române mişcările din 1848.
Rusia şi Prusia vor încheia în 1822 un protocol prin care se dădea satisfacţie cererilor ruseşti. Acordul
prevedea evacuarea completă şi imediată a Moldovei şi Ţării Româneşti de către trupele otomane şi
restabilirea administraţiei conform înţelegerilor stabilite între Imperiul Ţarist şi Imperiul Otoman.
Ruşii vor sprijini continuarea revoltei din Moreea dar nu în sensul obţinerii independenţei ci al
autonomiei, stare de fapt care i-ar fi permis intervenţia în oricare din cazurile în care s-ar fi înregistrat
tulburări. Britanicii vor sprijini şi ei mişcările de emancipare a grecilor în sensul obţinerii independenţei şi al
orientării Greciei spre Imperiul Britanic, lucru benefic pentru creşterea dominaţiei britanice în Marea
Mediterană. La congresul Sfintei Alianţe de la Verona din decembrie 1822, Rusia va ridica problema Greciei,
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această problemă dorind-o soluţionată în cadrul asigurat de Sfânta Alianţă. Pretenţiilor Rusiei vor opune
rezistenţă Austria şi Anglia.
Opunându-se Rusiei, Anglia nu a combătut-o direct, ci i s-a asociat împărţindu-şi sferele de influenţă.
Împărţirea zonelor de influenţă s-a realizat prin separarea problemei greceşti de cea a Principatelor Române.
Renunţând la amestecul în problemele Meditaranei, Rusia ţaristă îşi păstrează ascendentul în Principate.
Colaborând cu Anglia, căreia i se asociase Franţa, ea îşi continuă politica balcanică de presiune împotriva
Turciei. Noile împrejurări o determinară să renunţe, temporar cel puţin, la politica de cucerire şi să se declare
cu mai multă consecvenţă în favoarea menţinerii unui Imperiu Otoman slăbit de tendinţele de eliberare a
popoarelor, de natură să-i îngăduie amestecul şi să-i menţină influenţa. Crearea unor state independente ar fi
stânjenit-o în desfăşurarea politicii sale orientale. Lărgirea autonomiei statelor dependente corespundea mai
deplin obiectivelor acesteia. În această direcţie se înscriu politica de susţinere a cauzei greceşti, de impunere a
aplicării integrale a clauzelor tratatelor bilaterale privitoare la Principatele Române şi Serbia. Rusia va adresa
Porţii un ultimatum prin care îi va cere să soluţioneze “Problema orientală”. La 4 aprilie 1826 se semnează
protocolul ruso-englez în care se stipula autonomia Greciei cu condiţia plăţii unui tribut Porţii. Rusia şi Turcia
semnează în secret Convenţia de la Akkerman la 7 octombrie 1826 prin care se reafirma respectarea Păcii de
la Bucureşti, cu acte separate pentru Serbia şi Principatele Române, în acest sens Convenţia de la Akkerman
înscriindu-se în sensul politicii regionale duse de Rusia. Confirmând clauzele tratatului din anul 1812,
documentul a însemnat un pas înainte în individualizarea problemei româneşti în cuprinsul relaţiilor
internaţionale, reînnoind prevederile hatişerifului din anul 1802. În Principatele Române domniile pământene
se fixau la o durată de 7 ani, fiind desemnate cu asentimentul ruso-turc, comerţul se liberaliza cu condiţia
asigurării Porţii cu grâu. Convenţia mai stipula restituirea raialelor şi elaborarea unor regulamente organice.
Graniţa Rusiei înainta până la Braţul Sulina. Serbia devenea independentă administrativ, cultul ortodox
devenea şi el liber.
În 6 iulie 1827, la Londra se semnează Convenţia de la Londra de către Anglia, Franţa şi Rusia, prin
care acestea fac front comun contra Turciei pentru susţinerea autonomiei Greciei sub suzeranitatea Porţii.
Franţa dorea să se reafirme pe scena europeană, Anglia se opunea printr-un joc subtil creşterii influenţei
Rusiei şi Austriei iar Rusia dorea scăderea puterii otomanilor şi a austriecilor dar şi o intreţinere a conflictului
pentru a da o motivaţie plauzibilă pentru intervenţiile sale care vizau ieşirea la Mediterana.
Poarta va denunţa Convenţia de la Akkerman şi în consecinţă are loc în 20 octombrie 1827 Bătălia de
la Navarin. Flotele aliate ale Franţei, Angliei şi Rusiei vor zdrobi flota turcă într-o bătălie navală desfăşurată
în rada portului Navarin, dând astfel noi speranţe tendinţelor de independenţă ale Greciei. Acest eveniment va
avantaja Rusia, oferindu-I un bun prilej de război. Intransigenţa Turciei, denunţarea Convenţiei de la
Akkerman au grăbit declanşarea conflictului. Practic Rusia porneşte războiul împotriva Turciei sub mandat
european, nu înainte de a se fi angajat că nu va urmări obţinerea de anexiuni teritoriale sau privilegii speciale.
Ruşii încep războiul cu turcii, ocupând Principatele Române în 1828. Ţarul Nicolae Pavlovici ocupă
Iaşul şi Bucureştiul, atacă Brăila, o distruge din temelii şi apoi inaintează cu trupele prin Dobrogea spre
Balcani şi apoi spre Constantinopol. În septembrie 1829 ruşii şi turcii semnează Tratatul de la Adrianopol, cu
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act separat pentru Principate. “Actul osăbit pentru Prinţipaturile Moldova şi Ţara Românească” confirma
Convenţia de la Akkerman şi stipula stabilirea graniţei pe talvegul Dunării, desfiinţarea raialelor Brăila,
Giurgiu şi Turnu şi alipirea teritoriilor lor la Principate, respectarea drepturilor şi privilegiilor prevăzute pentru
Principate în tratatele anterioare, domnii pe viaţă care vor rezolva liber afacerile interne ale Principatelor
într-o deplină autonomie administrativă, desfiinţarea obligaţiilor şi a furniturilor datorate Porţii, abolirea
monopolului economic, deplina libertate a comerţului, confirmarea regulamentelor organice din timpul
ocupaţiei ruseşti care va dura până la achitarea datoriilor de război ale Porţii faţă de ruşi. Rusia îşi fixa graniţa
pe Prut şi îngloba Delta Dunării, braţul Sfântul Gheorghe constituind graniţa comună cu Imperiul Otoman105.
Aplicarea acestor stipulaţii, elaborarea şi aplicarea regulamentelor în timpul ocupaţiei militare a Principatelor
de către Rusia avea să întărească influenţa politică a acesteia. Pentru Serbia se confirmă Pacea de la Bucureşti
(1812) şi Convenţia de la Akkerman (1826) iar pentru Grecia se confirmă Convenţia de la Londra (1827).
Dispoziţiile actului internaţional dădeau expresie cererilor popoarelor din această regiune, cereri adresate mai
pregnant mai ales după 1821.
Din 1829 până în 1834 în Principatele Române se instaurează administraţia militară rusă. Generalul
rus Kiseleff propunea anexarea principatelor de către ruşi şi stabilirea la Dunăre. Curtea imperială ţaristă însă
avea intenţia menţinerii unui Imperiu Otoman slab pentru a putea interveni rapid în imperiu şi de aici mai mult
spre Mediterana. S-au redactat Regulamentele organice care au accentuat similitudinile care existau între
organizările Principatelor Române. Se organiza armata, flota dar şi trupe de grăniceri cu rol mai mult sanitar.
Generalul Kiseleff îndeplineşte între anii 1829 şi 1834 rolul de conducător plenipotenţiar al divanurilor
Moldovei şi Ţării Româneşti.
O comisie mixtă formată din delegaţii Rusiei, Turciei, Moldovei şi Ţării Româneşti, efectuează în
1830 lucrări de delimitare a hotarului de pe Dunăre dintre Înalta Poartă şi Ţara Românească împreună cu
Moldova, hotar fixat pe talveg de prevederile Tratatului de la Adrianopol. Fostele raiale Brăila, Giurgiu şi
Turnu, împreună cu 30 de ostroave ale Dunării, sunt efectiv şi definitiv încorporate Ţării Româneşti, iar Lacul
Brateş va fi integrat Moldovei.
În urma Tratatului de la Adrianopol au loc evoluţii privind liberalizarea comerţului pe Dunăre.
Prelunging rutele comerciale din Marea Mediterană, în Marea Neagră şi la gurile Dunării apar companiile de
navigaţie englezeşti. Se va face reclamă pentru comerţ în această regiune. Se va imagina o cale ferată şi un
canal Cernavodă-Constanţa pentru a-i evita pe ruşi. Austria înfiinţează prima companie de navigaţie pe
Dunăre iar Metternich o dotează cu doua linii noi: una pentru Dunărea inferioară până la gurile fluviului şi alta
de la gurile fluviului până la strâmtorile dintre Marea Neagră şi Marea Mediterană. În principal Anglia şi
Austria se vor concura pentru supremaţia comercială la gurile Dunării. Rusia va submina constant existenţa
acestei rute din dorinţa de a atrage fluxul comercial spre Odessa. În acest scop ei nu îngrijesc braţul Sulina.
Treptat aluviunile depuse vor duce la apariţia barei de la Sulina, navigaţia pe braţ devenind aproape
imposibilă.
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După 1830 numeroase puteri europene semnează tratate comerciale cu Poarta pentru a căpăta
privilegii. Mihail Sturza, domnitorul Moldovei va organiza bine oraşul Galaţi pentru ca acesta să poată face
faţă fluxului comercial. Pârcălabul de Galaţi avea datoria să întreţină navigaţia pe Dunăre. Ca reacţie la
tendinţele de blocare a navigaţiei pe fluviu prin neîntreţinerea braţului Sulina de către ruşi, Mihail Sturza va
milita pentru remedierea acestei stări de fapt dar va fi înlocuit cu Grigore Ghica. Acesta va pleda şi el pentru
deblocarea comerţului pe Dunăre.
Tot după 1830 începe o perioadă de recrudescenţă a luptei naţionale şi revoluţionare (în anul 1830 are
loc revoluţia în Franţa şi în Ţările de Jos, iar în 1831 se declanşează revoluţia poloneză), Imperiul otoman
fiind zguduit de o puternică criză internă provocată de insurecţia paşei din Egipt (1831-1833, 1838-1840).
Desfăşurarea evenimentelor părea să îndreptăţească speranţele unei apropiate prăbuşiri a Înaltei Porţi şi a
eliberării popoarelor asuprite. Interesele marilor puteri în menţinerea integrităţii Imperiului Otoman s-au
dovedit a fi mai importante decât sprijinirea acţiunilor naţionale care, îndreptate împotriva integrităţii Turciei,
ameninţau “echilibrul” european.
În 1830, prin hatişerif, Miloş Obrenovici este recunoscut de Poartă ca principe ereditar al Serbiei iar
în 1833 este reconfirmat prin intermediul unui alt firman. La 8 iulie 1833 se semnează la Unkiar-Iskelessi
tratatul de prietenie şi ajutor ruso-turc. Tratatul se încheia pentru durata a 8 ani, nefiind reînnoit după această
perioadă. El asigura dominaţia clară a Rusiei asupra Înaltei Porţi. Desfăşurând o politică abilă, Rusia îşi
consolida poziţiile şi influenţa în Imperiul Otoman, aceasta oferindu-se să dea chiar ajutor militar dacă Înalta
Poartă ar fi în pericol. În 6 septembrie la Munchengraetz se semnează un tratat ruso-austriac prin care Austria
renunţa la influenţa în Imperiul Otoman pentru ca Rusia să o ajute la reprimarea mişcărilor liberale din statele
germane. Momentul era propice afirmării dominaţiei puterii ţariste în Imperiul Otoman, coroborată cu
diminuarea hegemoniei Austriei. În Imperiul Austriac se înregistrau mişcări cu caracter revoluţionar care
aveau drept consecinţă slăbirea autorităţii atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional. Astfel în 1834 se
reiau după o îndelungată întrerupere dictată de regimul centralist instaurat de Metternich, lucrările Dietei de la
Cluj. Ele însă se vor întrerupe un an mai târziu datorită contradicţiilor dintre nobili şi Curtea de la Viena. În
consecinţă în Transilvania se instaurează un regim de guvernare militară, sub conducerea arhiducelui
Ferdinand d’Este. În anul 1837 Dieta este convocată din nou însă la Sibiu, fără a se ajunge la o soluţionare a
conflictului. Harta de mai jos prezintă frontierele din regiunea Bqazinului Dunării, evidenţiindu-se mai ales
cele ale Imperiului Habsburgic.

121

Rusia şi Austria vor construi un bloc conservator la care a fost invitată să participe şi Prusia şi care îşi
propunea să menţină situaţia existentă pe harta politică a Europei. Blocul conservator va fi subminat de
rivalităţile care existau între două din puterile constitutive, anume Austria şi Prusia, puteri care rivalizau
pentru hegemonia în rândul statelor germane. Contrabalansând blocul conservator, Franţa şi Anglia
construiesc Antanta Cordială, o alianţă de tip ideologic liberal care însă a fost şi ea, la rândul ei, dinamitată de
criza a II-a din Egipt care prin interesele contradictorii îndepărtează cele două puteri care au alcătuit-o.
Nedorind să împingă lucrurile până la ultimile lor consecinţe, Rusia va încerca o apropiere de Anglia, tendinţă
care nu are sorţi de izbândă dar care a contribuit la subminarea Antantei Cordiale.
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În ianuarie 1834 se semnează la Petesburg, Convenţia ruso-turcă prin care domnii în Principate sunt
aleşi pe viaţă. Administraţia militară rusă în Principate ia sfârşit, în urma achitării datoriilor de război ale
Turciei faţă de Rusia. În mod excepţional, pentru început domnii au fost numiţi de cele două puteri semnatare,
în Muntenia fiind desemnat de către ruşi Alexandru Ghica iar în Moldova va fi instalat de către turci Mihail
Sturza. Alexandru Ghica va stabili imediat relaţii cordiale cu principele sârb Miloş Obrenovici. Prin intrigile
consulului rusesc, Poarta va da un firman în 1838 prin care Regulamentului organic i se adăugau completări
prin care orice lege votată de Adunare şi confirmată de Vodă nu putea fi promulgată fără consimţământul
curţii suzerane (Turcia) şi al celei protectoare (Rusia). În harta anterioară se prezintă situaţia frontierelor
Imperiului Otoman. Opoziţia faţă de aceste prevederi, precum şi faptul că a arestat cetele de insurgenţi bulgari,
greci şi albanezi care doreau să treacă Dunărea pe la Galaţi şi Brăila cu tendinţa de a crea noi tensiuni între
bulgari şi sârbi, au făcut ca Alexandru Ghica să-şi atragă resentimentele Rusiei, fapt ce a dus la părăsirea
scaunului domniei în 1842. Tineretul progresist va oferi sprijinul său în dobândirea domniei, principelui
moldovean, lui Mihail Sturza. Acesta va refuza, temându-se de o reacţie negativă din partea Rusiei. Tronul
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Ţării Româneşti va fi ocupat de Gheorghe Bibescu. Acesta a luat o serie de măsuri care i-au atras
nepopularitatea, astfel încât atunci când a izbucnit Revoluţia din 1848, el nu a avut curajul nici să treacă de
partea ei, nici s-o înăbuşe, preferând să părăsească tronul şi să plece peste hotare în Transilvania.
În 1838 Austria şi Anglia semnează un tratat prin care vasele comerciale ale celor două puteri se
bucură de acelaşi regim, încercând în acest fel sa soluţioneze problemele de navigaţie existente între ele.
Anglia îşi asigura drumul către Indii iar Austria îşi creştea influenţa în Balcani. Cu toate aceste eforturi
susţinute, Austria nu era convinsă de faptul ca la un eventual conflict pe care ea îl putea avea cu Rusia,
ajutorul din partea Angliei va veni rapid şi necondiţionat aşa că va încerca să reglementeze situaţia chiar cu
Rusia. Astfel, în anul 1840 se va semna la Petersburg o convenţie ruso-austriacă, primul act internaţional care
abordează exclusiv problema Dunării. Convenţia stipula libertatea navigaţiei pe Dunăre dar faptul că
reglementarea viza şi porţiuni aflate sub suzeranitate otomană sau sub administrarea Ţării Româneşti, punea
mari piedici în calea aplicării ei. Rusia se obliga să construiască un far la Sulina şi să întreţină şanelul
navigabil. În acest ultim scop ea era autorizată să execute lucrările necesare de dragaj şi să perceapă o taxă de
navigaţie strict limitată la acoperirea cheltuielilor efectuate. Dar ruşii îşi vor menţine neschimbată intenţia de a
devia comerţul spre Odessa, lăsând în continuare în neîngrijire braţul Sulina şi scumpind navlul. Drept
consecinţă comerţul englez şi cel austriac vor înregistra în porţiunea gurilor Dunării numeroase dificultăţi de
continuitate, fapt care va determina declinul lor evident.
În acelaşi an se va semna un tratat comercial tuco-britanic care anula practic avantajele obţinute de
ruşi prin Tratatul de la Unkiar-Iskelessi. Prin acest tratat, precum şi în urma răscoalei lui Mehmed-Ali, paşa
din Egipt, englezii îşi vor creşte influenţa pe care o au asupra Înaltei Porţi, în detrimentul celorlalte puteri.
La 13 iulie 1841 se semnează la Londra Convenţia strâmtorilor prin care Anglia, Franţa, Rusia,
Austria şi Prusia susţineau Poarta. În acest context Franţa reîncepea să-şi afirme o poziţie dominatoare în
concertul internaţional privitor la problemele europene, în special la aspectele referitoare la statutul
strâmtorilor. Puterile semnatare garantau controlul Porţii asupra strâmtorilor în schimbul unor concesii
comerciale acordate lor. Deşi readuce Franţa în concertul european, convenţia consfinţeşte totodată triumful
diplomatic al Marii Britanii. Rusia îşi păstra neatinse poziţiile iniţiale şi zonele de influenţă.
În anul 1846, după ce a fost reconstruită pe baza însă şubrede, Antanta Cordială sucombă în urma
divergenţelor create între puterile constituante, anume Franţa şi Marea Britanie, divergenţe accentuate de
orientările contradictorii privind Mediterana şi spaţiul riveran, aflat sub stăpânire otomană, spaţiu în care
aceste două puteri îşi concurau intenţiile de dominare, prin alimentarea nemulţumirilor şi a mişcărilor de
răscoală, mai ales în Egipt. Prin dispariţia Antantei Cordiale, Imperiul Ţarist avea mână liberă în zona lui de
influenţă. Nevoite să accepte preponderenţa politică a Rusiei în această regiune, puterile europene, Franţa şi
Marea Britanie mai ales, divizate şi ele de interese contrare, nu vor înceta nici un moment ca să contracareze
prin acţiuni diplomatice influenţa ţaristă şi să sprijine mişcările de emancipare naţională, chiar şi în manieră
indirectă, prin respectarea suzeranităţii Înaltei Porţi şi integrităţii Imperiului Otoman, situaţie în care popoarele
din cuprinsul acestuia puteau să-şi păstreze individualitatea, fiind ferite în acest fel de puterea ţaristă.
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b. Revoluţiile de la 1848
În anul 1848 se înregistrează mişcări cu caracter revoluţionar în Europa. În cadrul Bazinului Dunării
mişcări revoluţionare vor avea loc în statele germane, la Viena, în Ungaria, în Transilvania, în Principatele
Române, Muntenegru şi Herţegovina. Mişcările revoluţionare vizau atât revendicări sociale cât şi afirmarea
identităţii naţionale pentru o serie de popoare aflate sub stăpânire străină. După evenimente revoluţionare
petrecute în Italia şi Franţa, urmează Praga, fiind secondată în Bazinul Dunării de Slovacia, unde ţărănimea se
revoltă împotriva deciziilor Dietei. Vestea izbucnirii revoluţiei la Paris influenţează decisiv lucrările Dietei
maghiare de la Bratislava, deputaţii solicitând Vienei să accepte întregul program care se conturase în
perioada anterioară. La Viena au loc mişcări pentru democratizare. Mişcările secrete cer crearea unei entităţi
constituţionale autonome din provinciile Coroanei Boemiei. La Pesta se va redacta în formă definitivă un
program cuprinzând 12 puncte cu caracter democratic. La Viena va izbucni “Revoluţia din martie”, având loc
ciocniri între studenţi şi armată. Aceste evenimente au avut ca rezultat căderea cancelarului Metternich,
considerat stâlpul de susţinere al conservatorismului. La Praga cehii pretind egalitatea cu germanii şi refacerea
unităţii celor trei ţări ale Coroanei Boemiei. La Pesta se declanşează revoluţia prin generalizarea revoltei
populare. Tineretul progresist maghiar va proclama, sub conducerea lui Lajos Kossuth, emanciparea de sub
Habsburgi şi alipirea Transilvaniei la Ungaria. Sediul Guvernului era mutat de la Pressburg la Pesta.
Autorităţile de la Viena vor satisface cererile Dietei din Pesta şi multe din doleanţele cehilor106. La Paris se
vor pregăti mişcări revoluţionare în Moldova şi Ţara Românească. Un nou guvern va începe lucrul la Viena
pentru o nouă Constituţie. Croaţia şi Voivodina doreau separarea de Ungaria şi unirea cu Dalmaţia şi Slavonia.
Românii din Transilvania respingeau şi ei pretenţiile Ungariei, făcându-şi simţite şi dorinţele de a se uni cu
românii de dincolo de munţi. Pentru a-i linişti pe croaţi, împăratul numeşte pe generalul de brigadă Jelacic în
funcţia de ban al Croaţiei şi respinge programul Saborului croat, sprijinind tacit eforturile lui Jelacic de
separare a Croaţiei de Ungaria. Sârbii din Ungaria îşi vor reclama şi ei drepturile. De asemenea şi slovacii îşi
cer drepturile.
Sincron cu aceste mişcări aveau loc evoluţii revoluţionare în Moldova şi în Ţara Românească. În
Moldova, care se afla atât sub suzeranitate otomană cât şi sub protectorat rusesc, revendicările au avut caracter
social, pe când în Ţara Românească, unde protectoratul ţarist avea o intensitate mai slabă prin lipsa unei
proximităţi teritoriale, au fost mai clar îndreptate spre o autonomie sporită. În Moldova revoluţionarii vor
redacta un program pe care îl vor prezenta domnitorului Mihail Sturza. Pentru moment domnitorul se pare că
va accepta revendicările dar după ce îşi asigură concursul armatei îi arestează pe liderii mişcării107.
Marile puteri aveau poziţii diferite faţă de respectivele mişcări din Europa:
-Statele germane vor propune coroana imperială regelui Prusiei, lui Frederic Wilhelm al IV-lea.
Acesta va renunţa în urma presiunilor Austriei.
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-Rusia dorea mişcări revoluţionare în Imperiul Austriac pentru a diminua influenţa acestuia în Balcani.
În schimb nu le agrea în cadrul Imperiul Otoman, unde prefera să trateze cu un singur actor politic dar slab,
decât cu o mulţime de state independente.
-Britanicii, pentru a stopa Rusia, se găndeau la un stat independent cu toţi sârbii, care să cuprindă şi
Croaţia, cu Ţările Române.
-Franţa şi Austria erau blocate de mişcările revoluţionare din cuprinsul lor.
-Otomanii erau prea slăbiţi pentru a putea controla singuri situaţia.
Croaţii îi susţin pe austrieci contra ungurilor. Voivodina e sprijinită de Serbia. Curtea de la Viena
retrage concesiile acordate maghiarilor. Românii din Transilvania au respins unirea Transilvaniei cu Ungaria
şi au început să afirme autonomia Principatului, organizând o administraţie românească. În Banat o răscoală a
înlăturat de asemenea administraţia maghiară. Secuii îşi vor edifica propria lor administraţie. În Ţara
Românească guvernul revoluţionar îl sileşte pe domnitorul Gheorghe Bibescu să semneze proclamaţia
revoluţionară care desfiinţa regimul Regulamentului organic. La plecarea consulului rus din ţară va pleca şi
Gheorghe Bibescu. Revoluţionarii îşi proclamă un guvern care este însă arestat de forţele conservatoare. Va fi
eliberat mai târziu în urma presiunilor străzii. Înalta Poartă va trimite pe cumnatul sultanului pentru a se
informa despre situaţia din Ţara Românească. El va înlocui guvernul revoluţionar cu o locotenenţă domnească
alcătuită şi din membri din anteriorul guvern revoluţionar. Rusia va cere o atitudine mai hotărâtă, Înalta Poartă
trimiţând pe Fuad Paşa. Acesta pătrundea cu trupe în Ţara Românească, dizolva locotenenţa domnească şi
reinstaura situaţia anterioară. Trupele ţariste vor intra şi ele în Ţara Românească. Situaţia devine incendiară,
împăratul fiind nevoit să părăsească Viena. Guvernul maghiar va declara revoluţionarii slovaci drept trădători.
Generalul austriac Anton Puchner, comandantul trupelor imperiale din Transilvania îşi atribuie puterea
absolută. Armata imperială va învinge trupele maghiare lângă Viena, va recuceri capitala şi va începe ofensiva
contra guvernului maghiar, alături de revoluţionari slovaci şi cehi. Sârbii îşi vor organiza un voievodat sub
conducerea patriarhului. În acest timp generalul Bem, desemnat de guvernul maghiar drept comandant al
trupelor din Transilvania a provocat înfrângeri armatelor austriece de aici, recucerind principatul în întregime,
cu excepţia Munţilor Apuseni unde se organizase rezistenţa românească. Generalul Bem va restabili
administraţia maghiară şi în Banat. În acest timp împăratul Ferdinand abdică în favoarea nepotului său
Francisc Iosif. Ungurii vor refuza să-l recunoască rege al Ungariei. Armata imperială aflată sub conducerea lui
Windischgratz intră pe teritoriul maghiar. Prin decret imperial patriarhul sârb este confirmat în funcţie. Din
considerente strategice Dieta maghiară se mută la Debreţin. Interesele românilor şi maghiarilor din
Transilvania, cu toate încercările liderilor revoluţionari maghiari şi români, vor rămâne contrare. Împotriva
evenimentelor din Principate au loc intervenţii armate în deplin acord, Înalta Poartă punând capăt mişcărilor
din Ţara Românească iar Rusia ocupând cu trupele sale militare teritoriul Moldovei. Trupele imperiale din
Transilvania vor cere ajutor trupelor ţariste. Revoluţionarii români propun Vienei emanciparea naţională. În
1849 se va adopta o nouă Constituţie Imperială care va aboli independenţa Ungariei, va acorda Transilvaniei
şi Partiumului un statut autonom, asemeni Croaţiei şi celeilalte zone aferente. Teritoriile din sudul Ungariei
dar şi o mare parte din Banat vor intra în componenţa Voivodinei. Ungaria se menţinea unitară dar în
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contrapondere cu autonomia Croaţiei şi Slavoniei împreună cu statutul special acordat Transilvaniei, cu
egalitate pentru toate naţionalităţile de aici. Nouă constituţie acorda Bucovinei statutul de Mare Ducat,
oferindu-i o largă autonomie. Dieta din Cehia este dizolvată. Slovacii vor solicita separarea de Ungaria şi
autonomie. Armata imperială din Transilvania se va retrage în Ţara Românească în faţa victoriilor maghiare
ale generalului Bem. Parlamentul de la Frankfurt îl alege pe regele Prusiei drept împărat german, în dauna
austriecilor. Armata maghiară va obţine victorii pe toate fronturile, evacuând Pesta de sub ocupaţia imperială.
În urma ocupării Principatelor, Rusia şi Turcia vor semna la 1 mai 1849 Convenţia de la Balta Liman, care
stabilea regimul postrevoluţionar. Armata maghiară încalcă armistiţiul încheiat în vederea tratativelor între
guvernul maghiar şi moţii lui Avram Iancu. Moţii însă vor învinge. Francisc Iosif şi ţarul Nicolae I
definitivează o convenţie privind ajutorul militar rus acordat Austriei. Nicolae Bălcescu va încerca o împăcare
între români şi guvernul maghiar. Trupele ţariste înaintează în Transilvania iar cele imperiale în Ungaria.
Nicolae Bălcescu reuşeşte să obţină un proiect de pacificare prin care românilor din Transilvania le sunt
recunoscute unele drepturi. De asemenea slavii şi evreii dobândesc unele drepturi. Acestea însă veneau prea
târziu. Trupele ţariste vor învinge armata maghiară, aceasta fiind nevoită să capituleze. Austria preia din nou
controlul. Croaţia şi Transilvania redevin autonome. Ungaria este împărţită în 13 districte, administraţia fiind
condusă de comisari imperiali numiţi. Se creează o unitate administrativă sub numele de Voivodina Sârbească
şi Banatul Timişan. Speranţele slovacilor nu îşi găsesc finalitate. Până în 1867 Transilvania se va afla sub
guvernare militară şi civilă austriacă, cu perioade de funcţionare a Dietei care nu se înscriu într-o continuitate
firească.
După înăbuşirea revoluţiei din Principate, prin intervenţia militară a celor două puteri, ţaristă şi
otomană, a fost reinstaurat vechiul regim. În Moldova a continuat domnia lui Mihail Sturza iar în Ţara
Românească conducerea a fost preluată de caimacamul Cantacuzino. Situaţia din Europa, ascendentul cucerit
de Rusia, incapacitatea celorlalte puteri de a continua politica anterioară în Principate, au îngăduit celor două
puteri, suzerană şi protectoare, să încerce să rezolve printr-o tranzacţie bilaterală situaţia. stipula că domniile
se vor fixa la o durată de şapte ani, în Muntenia fiind numit Barbu Ştirbei iar în Moldova – principele Grigore
Ghica. De asemenea Adunările obşteşti erau suspendate, creându-se în locul lor divanuri restrânse.
În 1850 prelatul croat Strossmayer este ales episcop de Djakovo, jurisdicţia sa cuprinzând Bosnia,
Slavonia şi Sirmium. El va reorganiza întregul sistem educaţional din Dalmaţia şi Croaţia-Slavonia. Sfatul
Banului din Croaţia va fi dizolvat prin decret imperial. Trupele otomane comandate de Omer Paşa vor
înfrânge cetele beilor slavi islamici din Bosnia, reinstaurând autoritatea sultanului în regiune.
La Erfurt este convocat Parlamentul Confederaţiei Germane care în 28 mai 1850 adoptă Constituţia
federală (a se vedea harta de mai jos). Însă la prima convocare de către puterea prezidenţială austriacă
participă doar 10 din cele 36 de guverne ale Confederaţiei Germane. 26 dintre statele germane făceau parte
din uniunea înfiinţată de Prusia. Saborul de la Zagreb îşi va înceta activitatea. Confiniul Militar din aria de sud
a Ungariei şi din Banat se organizează prin patentă imperială ca teritoriu autonom. Spre sfârşitul anului se
stabileşte un acord prin care monarhia austriacă nu a reuşit să includă întreaga monarhie în Confederaţia
Germană iar Prusia va renunţa la uniunea germanică înfiinţată de ea. Prin acest acord Austria şi Prusia îşi vor
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armoniza politica. Peste un an va avea loc conferinţa statelor germane care revigorează conflictul dintre Prusia
şi Austria referitor la reformarea Confederaţiei Germane. Austria se va vedea nevoită să renunţe la ideea de a
intra cu întreg imperiul său în Confederaţia Germană. Austria şi Prusia vor încheia un tratat secret de alianţă
care va rămâne valabil pentru o perioadă de şase ani, tratat prin care cele două puteri se obligă să intervină cu
toată forţa lor militară în cazul unui atac din partea unei a treia puteri.

c. Războiul Crimeei şi urmările sale
Rusia va încerca să stabilească un nou echilibru politic108. Rivalitatea se ascuţise între Anglia şi Rusia,
între Austria şi Rusia. Franţa va încerca să-şi recâştige poziţiile, condusă de ambiţiile lui Ludovic Bonaparte.
Ţarul credea că faţă de aversiunea lui contra englezilor, Austria şi Prusia vor rămâne pasive, ca urmare a
ajutorului dat de ruşi pentru stoparea mişcărilor revoluţionare. În acest context de reechilibrare a puterii, în
1852 Mitropolitul Muntenegrului, sprijinit de ruşi, se proclamă principe ereditar şi laicatul ca formă politică,
intrând în război cu otomanii. Rusia va solicita Angliei să rezolve împreună “problema orientală” iscată de
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disensiunile dintre catolici şi ortodocşi la Ierusalim. Anglia însă va respinge propunerea Rusiei. Austria va
cere Înaltei Porţi să înceteze conflictul cu Muntenegrul, cerere în faţa căreia Imperiul Otoman va ceda. Lezată
de refuzul Angliei şi de victoria diplomatică a Austriei, Rusia la 21 iunie 1853 va rupe legăturile cu Poarta,
prin ocuparea militară a Principatelor Române. Ţarul, care dorea să rămână singurul protector al ortodocşilor
din Balcani, proclama la 2 lulie 1853 că nu urmăreşte anexiuni teritoriale, ocupaţia urmând a fi temporară,
cele două ţări române fiind ţinute drept gaj până la reglementarea diferendelor între cele două puteri.
Revoluţionarii români din exil se alătură Franţei şi Angliei. În Ţările Române ruşii sprijină mişcări
revoluţionare antiotomane româneşti, bulgăreşti, sârbeşti, greceşti şi albaneze. Cei doi domnitori au părăsit
tronurile, retrăgându-se la Viena, abia în luna octombrie pentru ca ocupaţia militară să nu se transforme în
anexiune. Armatele ruse au preluat administraţia celor două Principate.

General-Karte von der Europaischen Turkei. Kiepert, Heinrich
1853 Berlin
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Seat of War on the Danube. Official Map.
James Wyld, 1854, London

Campania de la Dunăre a continuat până în vara anului 1854. Ca urmare a presiunilor exercitate de
celelalte puteri, Austria iese din starea calculată de neutralitate şi dă ultimatum trupelor ţariste să părăsească
Principatele. Evacuarea trupelor va începe în aprilie 1854. Va fi sistată starea de asediu în Ungaria, Voivodina
Sârbească şi în Banatul Timişan. Ridicarea stării de asediu din Transilvania se va face spre sfârşitul anului. În
14 iunie Austria semnează la Boiangi-Kioi o înţelegere cu Poarta pentru ocuparea în comun a Ţărilor Române.
Franţa şi Anglia se alătură în conflict, debarcând în Dobrogea. Însă din cauza bolilor, în special a frigurilor,
teatrul de luptă se muta în Crimeea, prin debarcarea trupelor franceze şi engleze în această peninsulă, fapte
care fac inutil frontul de la Dunăre. La 19 iulie ruşii părăsesc Ţările Române. Armata turcă trece Dunărea la
28iulie/8 august iar un detaşament condus de Halim Paşa şi Sadyk Paşa (polonezul Czaykowski) ocupă
Bucureştiul, urmând în 10/22 august intrarea trupelor sub comanda lui Omer Paşa şi Mazar Paşa (englezul
Lakerman). În 13/25 august intră în Bucureşti trupele austriece conduse de generalul Coronini. În urma
retragerii treptate a trupelor turceşti până în ianuarie 1855, armata austriacă îşi asumă singură sarcina
ocupaţiei cu interesul vădit de a-şi instaura preponderenţa la gurile Dunării şi de a împinge frontul cât mai
departe de graniţele sale. Intenţia austriecilor era să prelungească ocupaţia, în vederea unei exploatări
economice a Principatelor, având ca ţel final încorporarea lor în imperiu. Austria încerca şi să anihileze lupta
naţională a românilor pentru edificarea unui stat unitar. Eforturile imperialilor au înregistrat însă un eşec total,
cu toată presiuimperialilor au înregistrat însă un eşec total, cu toată presiunile efectuate.
La războiul din Crimeea se alătură şi Sardinia, de partea Marii Britanii şi a Franţei. Austria va stârni
nemulţumirea Prusiei prin interzicerea trecerii pe teritoriul său a trupelor prusace pornite împotriva cantonului
Neuenburg, care era principat al Hohenzollernilor. În urma înfrângerilor suferite, ruşii vor cere pacea în
primăvara lui 1856. Tratativele de pace veneau să pună capăt unui conflict, materializând un nou echilibru de
forţe. Poziţiile puterilor angrenate în conflict erau însă diferite. Franţa avea drept obiectiv recăpătarea
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prestigiului în politica internaţională. Politica de sprijinire a naţionalităţilor, promovată de Napoleon III,
reprezenta un instrument pentru îndeplinirea acestui obiectiv, care aducea şi importante beneficii economice.
Politicii franceze s-au alăturat Prusia şi Sardinia, în tendinţa de a-şi realiza proprii state naţionale. Rusia,
înfrântă, s-a alăturat şi ea Franţei pentru a distruge unitatea puterilor coalizate împotriva ei şi pentru a ieşi din
izolarea în care o aruncase sfârşitul nefast al războiului. Aceste tendinţe subminau puternic interesele austriece
în regiune. Totuşi Franţa va propune Vienei şi o compensaţie teritorială prin care i se ofereau Ţara
Românească şi Moldova în schimbul posesiunilor italiene. După îndelungate discuţii preliminare între
ambasadori, conferinţa de pace a început la Viena în 3/15 martie 1855, prin dezbaterea următoarelor puncte:
-

înlocuirea protectoratului singular al Rusiei asupra Principatelor, cu un regim de garanţie al
Puterilor;

-

libertatea navigaţiei pe Dunăre;

-

revizuirea Tratatului din 1841 şi neutralitatea Mării Negre;

-

instaurarea garanţiei celor şapte puteri pentru Serbia;

-

renunţarea Rusiei la protectoratul asupra creştinilor din Imperiul Otoman.

În 23 martie se va semna un protocol între Rusia, Austria, Franţa, Anglia şi Turcia care prevedea
împărţirea fluviului în două sectoare (porţiunea navigabilă până la frontiera dintre Imperiul Austriac şi
Imperiul Otoman, respectiv de la partea de frontieră comună până la Marea Neagră), dragarea pentru ca
navele maritime să ajungă la Brăila şi Galaţi, stabilirea unei comisii a statelor contractante funcţionând prin
acordul comun şi având o comisie riverană executivă austro-ruso-turcă permanentă.
Lucrările tratativelor de pace au fost suspendate în iunie 1855, reluându-se la Constantinopol în
30ianuarie/11februarie 1856. Aici s-a promovat cu tărie, mai ales de reprezentantul Marii Britanii, apărarea
integrităţii Imperiului Otoman. Sfârşitul războiului a marcat şi aproprierea Rusiei de Franţa. În aceste condiţii
se deschid lucrările congresului de pace de la Paris din 13/25 februarie 1856. În 30 martie dezbaterile se vor
încheia prin semnarea Tratatul de pace, care prevedea:
-

retragerea trupelor austriece din Ţările Române;

-

înlăturarea protectoratului rusesc, menţinerea suzeranităţii Imperiului Otoman şi plasarea
Principatelor sub o garanţie colectivă a marilor puteri europene;

-

sporirea autonomiei Ţărilor Române şi convocarea adunărilor ad-hoc pentru organizarea internă
care să înlocuiască regulamentele organice din timpul protectoratului rusesc, rezultatele lor
urmând a fi validate de o convenţie la Paris;

-

preluarea de către Moldova a sudului Basarabiei (Cahul, Bolgrad şi Ismail), blocând astfel accesul
Rusiei la Dunăre. Datorită teoriei generalului Ficquelmont prin care doar riveranii puteau să emită
pretenţii în stabilirea regimului unui fluviu, Rusia era exclusă de pe şcena politică dunăreană;

-

libertatea navigaţiei pe Dunăre şi neutralitatea Mării Negre;

-

păstrarea de către Rusia a Insulei Şerpilor, cu toată opoziţia Austriei;

-

instaurarea protectoratul puterilor victorioase în Serbia, Poarta păstrându-şi garnizoanele în cetăţi;

-

interdicţia pentru Rusia şi Turcia de a avea vase de război şi fortificaţii la Marea Neagră;
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-

crearea Comisiei Europeane a Dunării.

Imperiul Otoman avea obligaţia de a respecta în Principatele române administraţia independentă şi
naţională, libertatea cultului, a comerţului şi a legislaţiei. Se statua şi întrunirea la Bucureşti a unei comisii
alcătuită din reprezentanţii statelor semnatare, cu sarcina de a cerceta starea internă şi de a face propuneri de
reorganizare.
Prin articolele 15-20 se stabilea libertatea navigaţiei pe toată întinderea şi pentru toate statele. Se
hotăra crearea unei comisii permanente, alcătuită din reprezentanţii statelor riverane (Wurtenberg, Bavaria,
Austria, Turcia şi comisarii Serbiei, ai Ţării Româneşti şi ai Moldovei), cu sarcina de a elabora regulamentele
de navigaţie şi poliţie fluvială şi de a asigura prin lucrări corespunzătoare navigaţia. De asemenea se hotăra
crearea unei comisii provizorii, alcătuită din reprezentanţi ai puterilor semnatare ale tratatului (Franţa, Austria,
Anglia, Prusia, Rusia, Sardinia şi Turcia) cu atribuţia de a asigura navigaţia pe porţiunea de fluviu de la
Isaccea până la vărsarea în Marea Neagră. Prin această organizare Austria îşi sporea influenţa în Bazinul
Dunării, prin atragerea în comisia permanentă a două state germane, a Turciei cu o influenţă diminuată alături
de teritoriile aflate în sfera otomană de infuenţă. Rusia îşi pierdea şi ea influenţa, acţionând alături de celelalte
puteri în cadrul comisiei provizorii. Neutralizate pe firul Dunării din punct de vedere militar, Turcia şi Rusia
erau nevoite să accepte şi dispariţia hegemoniei economice. Austria va solicita întrunirea comisiei permanente,
la 7 noiembrie 1857 adoptându-se Actul de navigaţie prin care ţările riverane aveau întâietate în parcurgerea
fluviului, Austria devenind în acest fel stăpâna Dunării. La Viena reprezenatanţii statelor riverane (Austria,
Bavaria, Moldova, Serbia, Imperiul Otoman, Ţara Românească şi Wurtemberg) vor stabili că navele tuturor
naţiunilor sunt libere, venind de pe mare, să acosteze în porturile dunărene. În schimb navigaţia între porturile
de la Dunăre era rezervată doar navelor aparţinând statelor riverane. Austria, singura ţară riverană dotată cu o
flotă importantă, îşi asigura monopolul pe Dunăre. Actul nu s-a aplicat, nefiind aprobat de Conferinţa de la
Paris a marilor puteri europene din vara anului 1858. În 19 august 1858 se va adopta un Protocol pentru
prelungirea lucrărilor Comisiei, care îl anula pe cel din 1857. În 1857 la Paris se semna un tratat între Austria,
Franţa, Marea Britanie, Prusia, Rusia, Regatul Sardiniei şi Imperiul Otoman prin care Delta Dunării şi Insula
Şerpilor erau repuse sub suveranitatea Înaltei Porţi.
În Principate se vor înregistra mişcări puternice în favoarea unirii Ţării Româneşti şi Moldovei,
mişcări care vor înregistra şi reacţii interne adverse. Situaţiei interne i s-a adăugat şi o situaţie internaţională
încordată, prin ruperea relaţiilor cu Poarta de către puterile favorabile unirii. Toate aceste evenimente puteau
declanşa un nou conflict european. Pentru a înlătura o asemenea variantă era necesară intervenţia Marii
Britanii. Aceasta, dând expresie ostilităţii sale faţă de Rusia, în urma poziţiei diplomaţiei ţariste care s-a
alăturat celei franceze, va adopta soluţia sprijinirii Turciei, trecând în acest mod de la sentimentele favorabile
unirii avute în perioada Congresului de pace de la Paris. În august 1857, Napoleon III şi regina Victoria a
Marii Britanii se întâlnesc la Osborne pentru a soluţiona problema. În urma discuţiilor purtate de cei doi
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suverani şi miniştrii de externe, Anglia va consimţi la anularea alegerilor pentru divanele ad-hoc, falsificate de
antiunionişti, iar Franţa va accepta unirea doar în plan legislativ109.
Divanele ad-hoc solicitau puterilor străine respectarea drepturilor Principatelor şi mai ales a
autonomiei, unirea Principatelor într-un singur stat cu numele România, prinţ străin cu moştenirea tronului
ales dintr-o dinastie domnitoare a Europei şi ai cărui moştenitori să fie crescuţi în religia ţării, neutralitatea
Principatelor şi încredinţarea puterii legiuitoare unei Adunări Obşteşti. Cererile formulate la care s-a adăugat
raportul Comisiei europene, au fost înaintate reprezenatnţilor Puterilor garante, întruniţi la Paris la 10/22mai
1858. Rezultatele dezbaterilor Conferinţei de la Paris au fost incluse într-o Convenţie, la 7/19 august 1858
care cuprindea statutul internaţional şi principiile de organizare internă a Principatelor. Convenţia a adoptat o
soluţie hibridă: cele două Principate purtau denumirea de “Principatele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti”,
erau conduse de doi domnitori cu două Adunări Obşteşti distincte, în cele două capitale distincte. Apropierea
trebuia să se facă prin înfiinţarea la Focşani a unei Comisii Centrale, cu scopul de a elabora proiectele legilor
comune, a unei curţi de justiţie şi a unei curţi de casaţie unice, aceeaşi organizare a armatei, în fruntea căreia
se afla un singur şef suprem, ales prin rotaţie din cele două principate, o banderolă albastră la steagurile
deosebite ale celor două ţări. În acest fel Principatele se organizau sub o formulă confederativă. Convenţia
pentru organizarea definitivă a Principatelor Române, Moldova şi Ţara Românească, a fost semnată la Paris de
către Austria, Franţa, Marea Britanie, Prusia, Rusia, Regatul Sardiniei şi Imperiul Otoman.
La 24 ianuarie/5 februarie 1859, divanele ad-hoc aleg un domnitor comun pentru cele două Principate.
Se realiza unirea în formă personală dar rămânea ca aceasta să fie recunoscută pe plan internaţional, atât de
puterile garante cât şi de puterea suzerană. Poziţia puterilor străine faţă de actul ce inaugura politica faptului
împlinit, este diferită:
-Franţa, Rusia, Sardinia şi Prusia erau favorabile unirii;
-Anglia va manifesta o rezervă prudentă;
-Austria şi Turcia se vor opune cu vehemenţă.
Pentru recunoaşterea unirii s-a procedat, în lipsa unor reprezentanţe diplomatice, la trimiterea de
misiuni speciale la Istambul, Paris, Londra, Torino, Viena, Berlin şi Petersburg. Austria şi-a manifestat direct
opoziţia, în timp ce Turcia aştepta deschiderea conferinţei europene convocată pentru a examina chestiunea
dublei alegeri. Lucrările acesteia s-au deschis la 27 martie/7 aprilie 1859. La cea de a doua şedinţă, din 1/13
aprilie, cele cinci puteri (Franţa, Anglia, Rusia, Sardinia şi Prusia) au hotărât să ceară Turciei să recunoască
faptul împlinit. Izbucnirea războiului care opunea de o parte trupele din Franţa şi Sardinia iar pe cealaltă
armatele Austriei, au dus la retragerea delegatului austriac de la lucrări. Luptele duse împotriva ei au
determinat pe Austria să reia legăturile cu guvernul român, lucru care reprezenta recunoaşterea dublei alegeri.
În urma înfrângerilor suferite de austrieci, în şedinţa a treia a Conferinţei de la Paris din 26 august/7
septembrie, desfăşurată după încheierea ostilităţilor, Austria şi Turcia erau forţate să recunoască dubla alegere
dar doar pe perioada unei singure domnii. În viitor orice alegere şi investitură a unui domnitor urma să se facă
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cu respectarea strictă a prevederilor stabilite de Convenţia de la Paris. Firmanele de investitură pentru
Alexandru Ioan Cuza au fost remise la 3/15 şi 8/20 octombrie 1859.
În acest timp revoltele în cadrul Imperiului Otoman continuă110. Ţăranii creştini din Bosnia se
răscoală împotriva beilor musulmani de aici. În Serbia, Adunarea Naţională, în care constituţionaliştii
reprezentau o minoritate, este convocată cu acordul domnitorului Alexandru Karageorgevici. Adunarea va
hotărî detronarea domnitorului şi readucerea pe tron a lui Miloş Obrenovici.
În vara anului 1860 Cuza va elabora un proiect de memoriu care trebuia să fie comunicat Puterilor
garante şi Porţii, memoriu care sublinia inconvenienţele sistemului de guvernare şi propuneri de modificare.
Sultanul va convoca conferinţa pentru soluţionarea problemei dar aceasta îşi va începe lucrările la Istambul
abia la 13/25 septembrie 1861. La presiunile internaţionale sultanul va accepta organizarea politică şi
administrativă comună, denumirea de “Principatele Unite” fiind înlocuită de “România”. Va menţine însă
clauza privind recunoaşterea unirii depline doar pe perioada domniei lui Cuza.
Izolată politic, înfrântă în Italia, zdruncinată de puternice frământări interne accentuate şi de Unirea
Principatelor, Austria a fost constrânsă să renunţe la regimul neoabsolutist şi să revină la formula de guvernare
federală. Pentru a veni în întâmpinarea pretenţiilor maghiare, cărora împărăteasa Elisabeta le era favorabilă,
Francisc Iosif va desfiinţa împărţirea Ungariei în districte şi va reînfiinţa vechile comitate. Acest fapt nu a
avut darul de a mulţumi pe unguri, ei dorind o mai mare autonomie în cadrul imperiului. La 8/20 octombrie
1860 era emisă o patentă prin care se trecea la un sistem constituţional, liberal, revenindu-se la vechile
organizări cu un grad mare de autonomie. Slavonia, Croaţia şi Transilvania îşi păstrau dependenţa de Viena,
Transilvania redevenind principat autonom. În Ungaria se restabileşte funcţia de guvernator şi se permite
convocarea Dietei. În decembrie 1860 se va desfiinţa entitatea administrativă Voivodina Sârbească şi Banatul
Timişan, aceste teritorii fiind alipite în urma unei decizii imperiale la Ungaria.
Francisc Iosif va emite o patentă imperială care va menţiona autonomia ţărilor şi provinciilor
componente şi va stabili alcătuirea organismului parlamentar central care avea 343 de locuri dintre care 65
pentru Ungaria, 26 pentru Transilvania, 9 pentru Croaţia şi Slovacia. La Zagreb, Saborul croat va dezbate
raporturile de drept dintre Croaţia şi Ungaria. Dieta de la Pesta va cere unitatea naţiunii maghiare într-o
singură entitate. În faţa acestor tendinţe Francisc Iosif va decreta dizolvarea Dietei şi introducerea legilor
excepţionale. Se va interzice de asemenea desfăşurarea lucrărilor Saborului croat şi se va impune dizolvarea
lui. Românii, sârbii, slovacii şi cehii din Imperiul Habsburgic se vor organiza şi ei pentru afirmarea drepturilor
naţionale.
Din 1862 Muntenegrul începe un război cu Poarta. Cu un an înainte ţăranii creştini din Bosnia se vor
revolta şi ei. Pentru a se concentra asupra problemelor din Muntenegru, între 1862 şi 1867 Poarta îşi va
retrage garnizoanele din Serbia. De asemenea incepând cu anul 1863 au loc mişcări revoluţionare antiruse ale
polonezilor, mişcări sprijinite de România. La cererea Austriei, Serbia nu a intervenit nici în sprijinul
muntenegrenilor aflaţi în război cu turcii, nici în sprijinul răsculaţilor din Bosnia, atitudine care a condus la o
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răceală în relaţiile cu Muntenegrul. Totuşi la Belgrad are loc un incident în urma căruia un tânăr sârb este ucis
de un soldat turc, fapt care conduce la lupte cu garnizoana otomană din cetate. Principele Mihail va solicita
Imperiului Otoman evacuarea garnizoanei. Deşi era sprijinit de Franţa şi Rusia, din pricina opoziţiei Marii
Britanii şi Austriei, va alege calea diplomatică pentru aplanarea conflictului cu Înalta Poartă, fără a se alătura
conflictului deschis.
Dieta Transilvaniei, întrunită la Sibiu în perioada 3/15 iulie 1863 – 20 august/1 septembrie 1865 a
marcat recunoaşterea drepturilor românilor. În 1863-1864 s-au aprobat legile prin care se proclamau egalitatea
românilor cu celelalte naţiuni în Transilvania. Totuşi Dieta de la Sibiu va fi înlocuită cu alta la Cluj, formată
după legile electorale maghiare din 1791, care dădea întâietate nobilimii. Maghiarii deveneau majoritari în
acest fel în cadrul Dietei. La Viena în 1864, Prusia, Austria şi Danemarca semnează un tratat de pace.
Confederaţia Germană nu mai este menţionată, ceea ce pune în pericol politica de până atunci a Austriei în
Germania şi stârneşte criticile statelor din centrul Germaniei. Danemarca cedează împăratului Austriei şi
regelui Prusiei ducatele Schleswig, Holstein şi Lauenburg. Printr-o convenţie austro-prusacă la Gastein prin
care stabileşte administrarea Holsteinului de către Austria iar a Schleswigului de către Prusia, aceasta din
urmă obţinând deplina stăpânire a Lauenburgului în schimbul a două milioane de taleri.
Comisia Europeană a Dunării, alcătuită din puterile neriverane, va semna la Galaţi în 2 noiembrie
1865 Actul public privind navigaţia la Gurile Dunării. Comisia Europeană a Dunării era autorizată să execute
toate lucrările necesare navigaţiei la Gurile Dunării şi pe Braţele Sulina şi Sfântu Gheorghe, având dreptul de
a percepe o taxă în vederea acoperirii cheltuielilor necesare efectuării acestor lucrări. Navigaţia la Gurile
Dunării era reglementată prin Regulamentaul de navigaţie şi de poliţie hotărât de Comisia Europeană a
Dunării şi anexat Actului ca parte integrantă. De asemenea accesul vaselor de război pe porţiunea respectivă a
fluviului era interzis. Actul va fi luat în discuţie în 1866 de semnatarii Tratatului de la Paris dar situaţia se
schimbase, convenindu-se ca să se prelungească funcţionarea Comisiei Europene până în 1871. Acestea erau
consecinţă a schimbărilor survenite căci în 11/23 februarie 1866 Alexandru Ioan Cuza este silit să abdice.
Puterea va fi preluată de o locotenenţă domnească formată din Lascăr Catargiu, Nicolae Golescu şi Nicolae
Haralambie, împreună cu un guvern provizoriu condus de Ioan Ghica. Pentru a păstra unirea, domnia trebuia
să fie acordată unui principe străin care să aibă acceptul pe plan internaţional. I se propune tronul contelui
Filip de Fladra, fratele regelui Belgiei, însă acesta nu primeşte oferta, la sugestia împăratului Napoleon al
III-lea. Candidatul ales a fost Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Carol se înrudea cu familia domnitoare a
Prusiei şi cu cea a lui Napoleon III. Actul de alegere a lui Carol a sporit tensiunea deja existentă pe plan
european. Conferinţa Puterilor garante, deschisă la 26 februarie/10 martie 1866, a reliefat intenţia Turciei,
Austriei şi a Rusiei de a se reveni la separaţie, prin impunerea regimului Convenţiei de la Paris. Alegerea este
sprijinită de Franţa şi Prusia care se pregătea să declare război Austriei. Poarta va fi paralizată în acţiunea şi
rezistenţa sa pe plan internaţional în urma unor răscoale în Epir, Thesalia şi Creta. Rusia va alimenta mişcări
separatiste la Iaşi în 3/15 aprilie 1866. Cu toate acestea plebiscitul desfăşurat în perioada 2/14 – 8/20 aprilie va
confirma alegerea lui Carol ca domn al României. În 1/13 iulie noul domn va promulga o Constituţie care va

135

exprima voinţa României de a deveni subiect de drept internaţional (a se vedea harta de mai jos, care prezintă
situaţia frontierelor în Bazinul Dunării în 1865).

Din 1865 Austria va înregistra o serie de înfrângeri, începând cu Italia şi continuând cu bătălia de la
Sadova, dusă împotriva Prusiei. De partea Austriei se vor plasa statele germane mijlocii (Hanovra, Saxonia,
Hessen-Kassel, Bavaria, Baden şi Wurtemberg) iar de partea Prusiei vor fi oraşele hanseatice, statele germane
mici din nord şi regatul italian. În urma acestor înfrângeri este semnat în 1866 la Praga tratatul de pace dintre
Austria şi Prusia, tratat în urma căruia regatul Lombardo-veneţian se va uni cu Italia. Confederaţia Germană
este desfiinţată şi ia naştere Confederaţia Germană de Nord, sub autoritatea Prusiei. Prin semnarea păcii,
Austria recunoaşte anexiunile Prusiei în Germania de Nord şi acceptă să plătească o despăgubire de război de
20 milioane de taleri. La cererea expresă a lui Napoleon al III-lea, statelor germane din sud (Bavaria,
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Wurtemberg, Hessa, Baden) li se permite să formeze o Confederaţie Germană de Sud, având o poziţie
internaţională proprie, care urma să împiedice unirea tuturor statelor germane. Încheierea de către acestea de
tratatete defensive cu Prusia va anihila clauza menţionată. Maghiarii vor profita de ocazie pentru a încerca să
impună un statut care să le confere drepturi în cadrul Imperiului Habsburgic, în sensul creării unei stări de
dualitate. Dieta de la Cluj, dominată de maghiari va vota unirea Transilvaniei cu Ungaria. În schimb Saborul
croat va impune starea de autonomie faţă de Ungaria şi în relaţiile Croaţiei cu celelalte entităţi ale monarhiei.
Românii din Transilvania vor protesta împotriva unirii Transilvaniei cu Ungaria. În urma presiunilor venite
din partea maghiarilor şi a înfrângerilor din planul politicii europene, în 5/17 februarie 1867 s-a încheiat
acordul prin care se crea statul dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia se prevedea ca Transilvania să rămână
încorporată în Ungariei, anulându-i-se astfel autonomia. La 27 mai/8 iunie 1867, o dată cu încoronarea
împăratului Austriei Francisc Iosif I ca rege al Ungariei se sancţiona legea privind încorporarea Transilvaniei
la Ungaria, având loc un compromis (Ausgleich): Imperiul Austriac devine Imperiul Austro-Ungar,
divizându-se administrativ şi politic, faţă de Râul Leitha, în Cislethania (Galiţia, Moravia, Boemia, Statele
Austriece, Trentin, Istria şi Dalmaţia) şi Transleithania (Ungaria, Transilvania, Slovacia, Slavonia, Voivodina,
Croaţia şi Rijeka)111. Numele complet al federaţiei era “Regatele şi Ţinuturile Reprezentate în Consiliul
Imperial şi Ţinuturile Coroanei Ungare a Sfântului Ştefan” (Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und
Länder und die Länder der heiligen ungarischen Stephanskrone).
În cadrul imperiului apărea astfel Regatul Ungariei cu capitala la Budapesta, cu guvern şi dietă. Funcţiile
diplomatice, cele financiare şi cele de război erau cele comune ambelor diviziuni. Popoarele din cadrul
imperiului, dezavantajate de regimul dualist vor protesta şi se vor organiza împotriva acestei stări de lucruri.
Slovenii erau împărţiţi în trei entităţi politice diferite: Italia, Cislethania şi Translethania. Deviza mişcării lor
naţionale devine acum “Slovenia unită !”. Între Croaţia şi Ungaria se va stabili un acord prin care prima
dobândea un mare grad de autonomie. Croaţia dispune acum de Adunare proprie (Sabor), limba oficială este
croata, drapelul croat poate fi arborat alături de cel maghiar. Banul era numit însă de Budapesta. Românii din
Transilvania adoptă un Pronunciament la Blaj prin care se pronunţă împotriva dualismului. Dieta Galiţiei
înaintează Vienei o petiţie în care cere o autonomie asemănătoare celei acordate Ungariei. Dieta Moraviei va
protesta şi ea cerând drepturi pentru cehi. Slovacii vor încerca să îşi afirme cererile pe calea negocierilor cu
Budapesta.
Cu acceptul şi sub presiunea marilor puteri, Serbia va primi de la Înalta Poartă “spre păstrare” oraşele
Belgrad, Sabac, Smederevo, Kladovo, Uzice şi Soko. Garnizoanele turceşti se retrăgeau din cetăţile predate.
Serbia va stabili relaţii de prietenie cu România, îndreptate şi în vederea obţinerii independenţei. România va
sprijini mişcările revoluţionarilor bulgari care se vor organiza pe teritoriul său şi vor trece la sudul Dunării.
Dar între Prusia şi Franţa izbucneşte un război. Împăratul Franţei, Napoleon al III-lea, va propune
Austro-Ungariei să anexeze România. El spera în acest fel să obţină ajutorul lui Francisc Iosif contra Prusiei.
Temându-se că anexarea României ar conduce la o alianţă prusaco-rusească, Austro-Ungaria a respins
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propunerea franceză. Francezii vor fi învinşi în cele din urmă de prusaci. Prin victoria Prusiei, aceasta îşi
menţinea condiţia de lider între statele germane. În urma acestor evenimente în 1871 Wilhelm al Prusiei se
încoronează împărat, transformând Confederaţia Germană în Imperiul German, federal, cu 3 oraşe având
statut special (Hamburg, Bremen, Lubeck) şi 26 state care-şi păstrează dinastiile şi adunările parlamentare (a
se vedea harta de mai jos). Bismarck era desemnat primul cancelar federal112. Câteva săptămâni mai târziu,
Tratatul de la Frankfurt atribuia Reichului o parte a Lorenei şi Alsacia. Cancelarul Bismarck va deveni un
arbitru pentru jocul politic internaţional. Gândirea sa diplomatică dorea să izoleze Franţa. În interior el va
lupta contra catolicilor (Kulturkampf), trebuind până la urmă să colaboreze cu ei. Va încerca să sporească
puterea social-democrată, aplicând o legislaţie socială cu un caracter foarte avansat. Germania va deveni o
putere economică de prim ordin, cu un spor demografic impresionant şi cu o puternică industrie.

La Londra în 1871 se vor desfăşura lucrările conferinţei celor şapte mari puteri consacrată examinării
cererii guvernului rus privind modificarea prevederilor Tratatului de la Paris din 1856 referitoare la navigaţia
pe Marea Neagră. La cererea delegaţiei austro-ungare se va dezbate şi regimul navigaţiei pe Dunăre. În urma
lucrărilor se va semna Tratatul privind revizuirea stipulaţiilor Tratatului de la Paris din 18/30 martie 1856
referitoare la navigaţia pe Marea Neagră şi Dunăre. Prin acest tratat se anula clauza de neutralitate a Mării
Negre, permiţându-se accesul vaselor de război ale Rusiei. Referitor la navigaţia pe Dunăre tratatul prevedea
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prelungirea mandatului de funcţionare a Comisiei Europene a Dunării cu încă 12 ani şi autorizarea statelor
riverane pentru a efectua lucrările de înlăturare a obstacolelor existente în zona cataractelor şi Porţilor de Fier,
recunoscându-le în acest scop dreptul de a percepe o taxă provizorie asupra vaselor de comerţ, până la
stingerea datoriei contractate pentru executarea lucrărilor respective.
În 1872 Turcia va încerca, sprijinită de Austro-Ungaria, o reformă prin care erau încorporate în
imperiu toate statele aflate în regim de dependenţă. Încercarea a fost soldată cu un eşec, neîntrunind adeziunea
Puterilor. Faptul însă a condus la acutizarea luptei pentru cucerirea independenţei, emanciparea de sub tutela
Turciei şi manifestarea ca subiecte de drept internaţional, pentru teritoriile aflate sub suzeranitate. În acelaşi
timp popoarele incorporate în imperiu şi-au accentuat mişcările spre autonomie. În Bosnia se accentuează
conflictul dintre ţăranii creştinii şi beii musulmani.
Incepand cu anul 1872 se creează “Alianţa celor trei împăraţi”: Alexandru al II-lea al Rusiei, Wilhelm
I al Germaniei, Francisc Iosif al Austro-Ungariei. Alianţa are rol conservator, de împiedicare a mişcărilor
revoluţionare pe teritoriul imperiilor lor. În cadrul politic creat de “Alianţa celor trei împăraţi se vor duce
tratative la Viena, atât pentru încheierea unei convenţii comerciale cât şi pentru recunoaşterea independenţei
României. Proiectul de proclamare a independenţei este pus în discuţia Consiliului de Miniştri în 24 august/5
septembrie 1873. Ostilitatea puterilor a fost din nou evidentă, prin urmare proiectul fiind abandonat.

d. Criza orientală
Izbucnirea crizei orientale în urma răscoalelor din vara anului 1875 din Herţegovina mai întâi, apoi în
Bosnia, stimulate de Austro-Ungaria, urmate de mişcări în Serbia, Muntenegrul şi ale poporului bulgar în
1876, stimulate de Rusia, preparativele de război ale Rusiei, toate acestea au situat din nou sud-estul Europei
şi Imperiul Otoman în centrul politicii care se scria pe continentul european. În 1875 va izbucni în Bosnia o
mare răscoală a creştinilor pe care turcii nu reuşesc să o înăbuşe. Rusia va sfătui oficial Serbia să nu se implice
în conflict. Dar opinia publică rusă, încurajată de entuziasmul panslav va pretinde ţarului să intervină.
Austro-Ungaria va propune Înaltei Porţi un proiect de reformă în Bosnia-Herţegovina. Proiectul a fost acceptat
de turci dar nu şi de creştinii răsculaţi. Rusia, Germania şi Austro-Ungaria vor propune turcilor un nou proiect
de pacificare pe care însă, la îndemnul Marii Britanii, Înalta Poartă îl va respinge. Generalul rus Cerniaev va
sosi la Belgrad şi se va pune la dispoziţia Serbiei. El este urmat de un val de voluntari ruşi. La sudul Dunării
au loc revolte ale bulgarilor care însă sunt stopate. Revoluţionarii bulgari, refugiaţi în România se vor
organiza cu ştirea guvernului român pentru a trimite voluntari bulgari în Serbia.
În eventualitatea unui conflict armat între Turcia şi Rusia, se imagina ocuparea României de către
trupele ţariste. Rusia intenţiona să anuleze şi clauzele Tratatului de la Paris referitoare la judeţele Cahul,
Bolgrad şi Izmail. Poarta face intense pregătiri de război pe malul drept al Dunării. În aceste condiţii România
îşi declară neutralitatea dar se pregăteşte trupele. În Imperiul Otoman s-a agravat criza prin accentuarea
mişcărilor junilor turci, înlocuirea sultanului şi încredinţarea preşedinţiei Consiliului de Stat unui reformist.
Conflictul din Balcani s-a generalizat impunând tratative diplomatice susţinute. Serbia şi Muntenegrul declară
război Înaltei Porţi, planul de operaţiuni prevăzând campanii în sangeacul Novi Pazar, spre Nis şi Timok. La
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Reichstadt în Boemia se vor întâlni împăraţii Imperiului Rus şi Imperiului Austro-Ungar, în 26 iunie/8 iulie
1876. Asigurându-şi neutralitatea Austro-Ungariei, cu preţul anexării Bosniei şi Herţegovinei, Rusia câştiga
libertate de mişcare. De asemenea Rusia obţinea şi anularea prevederilor Tratatului de la Paris privind judeţele
din sudul Basarabiei. În această situaţie singura variantă pentru România era începerea tratativelor cu Rusia şi
în consecinţă participarea trupelor române alături de cele ruseşti. La cererea guvernului român Înalta Poartă va
recunoaşte neutralitatea Dunării între Negotin şi Vârciorova, cu condiţia de a nu fi transportate pe fluviu arme
pentru Serbia, Insula Ada-Kaleh să nu fie atacată de sârbi iar România să aprovozioneze populaţia şi
garnizoana insulei cu cele necesare. În 28 iulie 1876, armata muntenegreană infrânge armata turcă într-o
bătălie în Herţegovina, urmată de o altă victorie, cu ajutorul populaţiei locale la Fudina, în Muntenegru. Totuşi
armata sârbească, chiar dacă e întărită de voluntari bulgari, va suferi înfrângeri copleşitoare. Rusia va ajuta
trupele sârbeşti cu bani şi prin participarea cu o divizie formată din voluntari ruşi şi bulgari. În ciuda acestor
eforturi armata turcă iese învingătoare. Drumul spre Belgrad pe Valea Moravei este deschis. Doar ultimatumul
adresat Turciei de către Rusia în 31 octombrie/12 noiembrie va putea să salveze Serbia şi Muntenegrul de la
colapsul total. A fost instituit un armistiţiu pe durata a şase luni. La Istambul şi la Londra se vor duce tratative
între puterile europene pentru soluţionarea crizei dar ele se vor solda cu un eşec. În plus noua constituţie
otomană, promulgată la 11/23 decembrie 1876 reducea autonomia câştigată de principatele aflate sub
suzeranitate otomană, transformându-le în provincii ale imperiului. În 3/15 ianuarie se va semna o Convenţie
secretă între Rusia şi Austro-Ungaria, prin care Austro-Ungaria rămânea neutră, cu condiţia ca în urma unei
înfrângeri a Porţii să primească teritorii în Balcani. În 28 februarie Serbia va încheia pace cu turcii iar
Muntenegrul va refuza orice înţelegere cu Poarta. Rusia va cere României la 31 martie/12 aprilie să semneze
convenţia pentru trecerea armatelor pe teritoriul său. Documentul se va semna în 4/16 aprilie mobilizându-se
trupele teritoriale pe lângă cele permanente. La 12/24 aprilie Rusia a declarat război Turciei. Trecând frontiera
României, armatele ruse s-au concentrat pe ţărmul stâng al Dunării. Turcii vor riposta bombardând malul
românesc şi atacând-l cu bande înarmate. Riposta românească s-a făcut simţită prin bombardarea Vidinului.
La 9/21 mai Parlamentul României va vota o moţiune prin care România se declara independentă. Vor începe
tratative cu armatele ţariste pentru participarea armatei române la conflict dar în formă particularizată şi
individualizată, demnă de o ţară care se dorea actor independent pe scena politicii europene. În faţa unei astfel
de poziţii şi ţinând cont de faptul că Rusia dorea să anuleze prevederile Tratatului de pace de la Paris
referitoare la judeţele din sudul Basarabiei, armata ţaristă a refuzat alăturarea armatei române individual şi sub
conducere proprie în conflict. Comandamentul rus a decis să întreprindă ofensiva în sudul Dunării. Pentru a
preveni transformarea României în teatru de luptă, trupele române au ocupat poziţii pe linia Dunării. Când
trupele ruse au atins fluviul, românii au preluat sarcina de a apăra malul din dreapta Oltului. Armata română a
sprijinit trupele ruse cu focul artileriei sale şi cu cel al infanteriei, atât la trecerea Dunării cât şi la luptele
pentru cucerirea cetăţii Nicopole. Armata Muntenegrului va reîncepe ostilităţile cu turcii, consecinţă a trecerii
Dunării. Armata lui Soliman Paşa va da o ripostă hotărâtă contra revoltei. Înaintarea trupelor ţariste spre
Plevna vor necesita transferul armatei lui Soliman în Bulgaria, fapt care a condus la posibilitatea unei
contraofensive muntenegrene. După primul eşec al trupelor ruse în faţa Plevnei, la 8/20 iulie 1877, deşi nu se
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încheiase un acord de colaborare militară, guvernul român, la cererea comandamentului rus, a consimţit să
ocupe cetatea Nicopole pentru a da posibilitatea ruşilor să se concentreze spre Plevna. La 16/28 iulie trupele
române trec Dunărea şi încep cooperarea cu armatele ţariste. La 18/30 iulie, cel de al doilea atac al armatei
ruse împotriva Plevnei eşuează, marele duce Nicolae solicitând guvernului român să facă o demostraţie de
forţe între Jiu şi Corabia pentru a înlesni mişcările ruseşti. Guvernul român a răspuns solicitărilor. Degradarea
continuă a situaţiei de pe front l-a determinat pe ţarul Alexandru al II-lea să stabilească condiţiile generale ale
colaborării, armata română păstrându-şi individualitatea şi comandamentul ei superior. Armata română se va
împărţi în două corpuri: armata de operaţie care trecuse deja Dunărea şi care urma să participe la luptele de la
Plevna şi un corp de observaţie cu rol în apărarea malului stâng al Dunării. Vor urma o serie de victorii la
Griviţa, Rahova, Plevna, Smârdan şi Vidin. La 1 decembrie 1877, după căderea Plevnei, Serbia va intra iar în
război împotriva turcilor. În acest mod turcii vor fi nevoiţi să se declare învinşi în războiul cu armatele ţariste,
alături de care au participat în dorinţa de dobândire a neatârnării, armata română, trupele sârbeşti şi
macedonene, precum şi detaşamentele de voluntari bulgari.
Tratatul de pace dintre Rusia şi Turcia semnat la San Stefano în anul 1878 pune capăt războiului în
urma victoriei Rusiei şi a coaliaţilor ei, stipulând următoarele:
-Rusia prelua judeţele din sudul Basarabiei. Situaţia Deltei Dunării, Insulei Şerpilor şi Dobrogei urma
să fie reglementată de o comisie comună ruso-română, după 1 an de la data semnării păcii. Provizoriu ele erau
acordate Rusiei pentru a le putea schimba pe judeţele din sudul Basarabiei;
-România, Serbia şi Muntenegrul devin independente, ele neparticipând la semnarea tratatului, cu
toate că participaseră la conflict. Apărea un mare Principat Autonom Bulgar cu capitala la Sofia, incluzând şi
Macedonia, cu ieşire la Marea Neagră şi la Egeea, sub protectoratul trupelor ruseşti timp de doi ani. În acest
mod Rusia ajungea să-şi extindă zona de influenţă până la Mediterana;
-fortificaţiile de pe malurile Dunării din România, Serbia şi Bulgaria urmau să fie distruse;
-Serbia primea paşalâcul Niş şi o suprafaţă de 390 km2, cu toate că sperase să primească şi
paşalâcurile Prizren, Skoplje, Novi Pazar şi chiar Vidinul (a se vedea harta de mai jos).
Tratatul de la San Stefano stabilea creşterea dominaţiei ruseşti în zonă. Ea ajungea la Gurile Dunării şi
îşi plasa trupele în Bulgaria şi eşaloane pe teritoriul României pentru menţinerea legăturilor dintre Rusia şi
armatele ţariste din Bulgaria.
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În urma ameninţărilor din partea Marii Britanii şi Austro-Ungariei, care se împotriveau creşterii
influenţei ruse în Balcani, periclitând propriile interese în zonă, guvernul de la Petersburg va fi nevoit să
accepte o revizuire a Tratatului de la San Stefano. Nemulţumit şi el de rezultatele tratatului, cancelarul
Bismarck organizează în 1878 Congresul de la Berlin. Tratatul semnat cu acest prilej de către reprezentanţii
Austro-Ungariei, Franţei, Germaniei, Italiei, Marii Britanii, Rusiei şi Imperiului Otoman va stipula:
-autonomie pentru un Principat Bulgar între Dunăre şi Balcani, Rumelia Orientală, partea de la sud de
Balcani rămânând sub autoritatea sultanului dar fiind condusă de un guvernator creştin. Principe al Bulgariei
devine Alexandru de Battenberg;
-Bosnia trece în administrarea Imperiului Austro-Ungar, ca Bosnia şi Herţegovina, sub administrarea
Austriei şi respectiv a Ungariei. Austro-Ungaria ocupa şi sangeacul Novi Pazar, care despărţea Serbia de
Muntenegru;
-Serbia, Muntenegrul şi România devin independente. Pentru Serbia se menţineau prevederile de la
San Stefano, cu menţiunea că suprafaţa primită creştea de la 390 la 520 km. Muntenegrul va dobândi ieşire la
Adriatica;
-România prelua Delta Dunării, Insula Şerpilor şi Dobrogea113, pentru a crea o barieră teritorială între
Rusia şi Bulgaria;
-Rusia păstra, după insistenţe îndelungate, judeţele din sudul Basarabiei, deci şi dreptul de a activa în
cadrul Comisiei Dunării. Trupele ţariste de pe teritoriul Bulgariei vor menţine legătura cu Rusia şi prin
contingentele stabilite în România. O comisie ruso-română va stabili graniţa dintre Rusia şi România (a se
vedea harta de mai jos).
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Tratatul se ocupa şi de situaţia Dunării. Comisia Europeană a Dunării asigura reglementarea
navigaţiei fluviale pe porţiunea Sulina-Galaţi. În competenţa comisiei, asistată de reprezentanţii statelor
riverane intră şi stabilirea regimului Dunării pe porţiunea Galaţi - Porţile de Fier. Împărţirea apelor teritoriale
şi a pescuitului se supune arbitrajului respectivei comisii. Se interzice navigaţia pe Dunăre a navelor de război.
Tratatul instiutuia şi o comisie pentru stabilirea graniţei în Dobrogea dintre România şi Bulgaria.
Comisia va accepta cererea României de a i se ceda dealul Arab-Tabia în schimbul cetăţii Silistra care se
încorpora Bulgariei. Rusia însă se va opune, tensiunea între Bucureşti şi Petersburg escaladându-se în mod
periculos. Au loc cu această ocazie tratative între marile puteri, mai ales între Rusia şi Austro-Ungaria care
susţinea poziţia României. Situaţia se va soluţiona pe cale diplomatică, conform solicitărilor guvernului român.
Dar tensiunea creată va influenţa negativ relaţiile dintre Rusia şi România, producând o orientare a politicii
externe româneşti spre Puterile Centrale (Germania şi Austro-Ungaria). Acestea vor semna în 1879 un tratat
de alianţă vizând preîntâmpinarea unui agresor extern.
În cadrul sesiunii Comisiei Europene a Dunării este prezentat anteproiectul de regulament al
navigaţiei şi poliţiei fluviale pentru sectorul Dunării între Porţile de Fier şi Galaţi, elaborat de delegaţii
Austro-Ungariei, Germaniei şi Italiei. Se prevede alcătuirea unei “comisii mixte” compusă din câte un
reprezentant al Austro-Ungariei, cu vot preponderent în calitate de preşedinte permanent cu toate că
Austro-Ungaria nu era riverană pe porţiunea respectivă, câte un reprezentant al României, Bulgariei şi Serbiei.
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Adoptarea şi aplicarea acestui document ar fi pus sectorul respectiv al Dunării sub tutela Austro-Ungariei,
limitând suveranitatea statelor riverane atât în apele teritoriale cât şi în porturi. În mai 1881 reprezentanţii
statelor din Comisia Europeană a Dunării vor semna “Actul adiţional” la “Actul public referitor la navigaţia
prin Gurile Dunării” din 1865. Drepturile, atribuţiile şi imunităţile conferite comisiei prin “Actul” din 1865 şi
prin Tratatele de la Paris (1856) şi Lodra (1871), rămân în vigoare şi sunt opozabile noilor state riverane.
Competenţa comisiei se extinde în amonte până la Galaţi. Delegatul Rusiei semnează “Actul adiţional”,
manifestându-şi rezerva asupra aplicabilităţii stipulaţiilor respectivului document pe malul stâng al Braţului
Chilia, pe când reprezentantul României reclamă în aceeaşi problemă paritatea drepturilor statelor riverane,
poziţie care intră în divergenţă cu interesele Rusiei care dorea dominaţia Braţului Chilia.
După îndelungate negocieri cu puterile semnatare ale Tratatului de la Berlin, România se proclamă
regat, Carol I încoronându-se ca rege la 10/22 mai 1881. În calitate de suzeran al Bulgariei, sultanul Abdul
Hamid II confirmă frontiera româno-bulgară stabilită de comisia internaţională şi stăpânirea românească a
colinei Arab-Tabia (a se vedea harta de mai jos).
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Monarhia habsburgică nu privea cu ochi buni încoronarea lui Carol ca rege, care avea ca urmare
creşterea prestigiului României şi putea duce la intensificarea mişcărilor de emancipare a românilor din
Austro-Ungaria. În acelaşi an graniţa militară creată de Austria pentru apărarea contra Imperiului Otoman,
locuită de germani, croaţi, sârbi şi români, este recunoscută ca fiind parte integrantă a Ungariei şi va fi
desfiinţată prin consecinţă. Austro-Ungaria şi Serbia vor încheia la Belgrad un acord politic secret, pe durata a
10 ani care stipulează menţinerea status-quo-lui în Balcani. Austro-Ungaria se angaja totuşi să sprijine o
eventuală expansiune spre sud a Serbiei. La rândul ei, Serbia nu va negocia sau încheia tratate politice cu un
alt guvern şi nu va admite pe teritoriul său accesul unor forţe armate regulate, neregulate sau chiar a unor
voluntari. Respectiva prevedere va genera o criză politică la Belgrad dar la asigurările Vienei că nu se va face
uz de această stipulare reglementară, criza s-a aplanat. În secret Milan a promis că nu va semna alte tratate
fără acordul Austro-Ungariei. Un an mai târziu, la îndemnurile Austro-Ungariei, Milan Obrenovici se va
proclama rege al Serbiei. În acest timp se desfăşoară răscoale ale populaţiei din Bosnia şi Herţegovina
împotriva ocupaţiei de aici ale regimului austro-ungar.
În Comisia Europeană a Dunării, datorită veto-ului României era împiedicată adoptarea
regulamentului de navigaţie şi poliţie fluvială pentru sectorul Dunării între Porţile de Fier şi Galaţi.
Reprezentantul Franţei va propune un amendament pentru depăşirea impasului prin care supravegherea şi
aplicarea regulamentului de navigaţie şi poliţie fluvială să se facă de către Comisia Mixtă compusă din câte un
delegat al Austro-Ungariei, care deţine preşedinţia fără a avea un vot preponderent, al României, Serbiei şi
Bulgariei şi un reprezentant al Comisiei Europene a Dunării, desemnat pe câte 6 luni, în ordine alfabetică, din
rândul statelor membre indiferent dacă avea sau nu avea membru reprezentant în comisie. Totuşi
amendamentul nu intră în vigoare datorită veto-ului acordat de România, Comisia Europeană a Dunării luânde
decizii doar cu unanimitate de voturi din partea reprezentanţilor. În 1883 la Londra îşi desfăşoară lucrările
“Conferinţa danubiană” a marilor puteri semnatare în 1878 ale Tratatului de la Berlin şi în acelaşi timp ale
Comisia Europeană a Dunării. Conferinţa va decide prorogarea Comisiei Europene a Dunării pe 21 ani şi
extinderea competenţei acesteia până la Brăila, sancţionarea regulamentului fluvial inclusiv cu amendamentul
în discuţie, aplicabil pe sectorul Dunării în aval de Porţile de Fier, scoaterea Braţului Chilia de sub jurisdicţia
Comisiei Europene a Dunării.
În 1883 România va semna un Tratat de alianţă cu caracter defensiv cu Austro-Ungaria. Cele două
părţi se angajau să nu intre în alianţă una împotriva celeilalte şi să-şi acorde reciproc ajutor în cazul unui atac
neprovocat. Germania va adera şi ea în aceeaşi zi. Tratatul politic care ţinea România legată de Puterile
Centrale, asigura hegemonia germană la Dunăre, folosindu-se de simpatia germană a lui Carol I. El era
necesar pentru scoaterea statului român din izolarea în care se afla din punct de vedere politico-diplomatic,
existând pericolul realizării unui acord între Imperiul Ţarist şi Austro-Ungaria care să vizeze modificări de
graniţe pentru România. Treptat însă, pe plan comercial, are loc o îndepărtare a României de Austro-Ungaria,
în paralel cu sprijinirea emancipării românilor din imperiu. Aceştia vor protesta în mod repetat împotriva
tendinţelor de maghiarizare desfăşurate în Transilvania. În 1885 România va denunţa Convenţia comercială cu
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Austro-Ungaria semnată în 1875. Până la adoptarea unei noi convenţii un an mai târziu, se va aplica regimul
analog celui pentru statele cu care România nu a încheiat convenţii comerciale. Convenţia adoptată în 1886
proteja interesele economiei româneşti. În replică Austro-Ungaria va introduce taxe vamale prohibitive la
toate articolele importate din România, fapt care conduce la un “război vamal” pe durata a şapte ani.
Banii Croaţiei, începând cu Khuen-Hedervary Karoly, vor duce o politică de învrăjbire între locuitorii
croaţi şi sârbi, sprijinind elementul sârbesc pentru a reprima opoziţia naţională croată. Croaţii vor desfăşura
mari acţiuni antigermane. De asemenea în Serbia au loc revolte în regiunea Timocului. Ca urmare a revoltei
vor fi readuşi la putere progresiştii. În Muntenegru, sârbul Petru Karageorgevici se va căsători cu fiica
prinţului Nicolae al Muntenegrului, mariaj care îi va consolida poziţia de aspirant la tronul Serbiei.
Principele Alexandru de Battenberg al Bulgariei, încurajat de marea răscoală antiotomană din
Rumelia Orientală, va întreprinde numeroase demersuri în vederea unirii părţilor de la sudul şi de la nordul
Balcanilor într-un singur stat independent. Austro-Ungaria nu privea cu simpatie încercările de unire, capabile
să stânjenească tendinţele de dominaţie austro-ungare în Balcani. Austro-Ungaria va sprijini pe regele Milan
al Serbiei în acţiunea de a primi compensaţii teritoriale în urma unirii. De asemenea se dorea şi atragerea
României în conflict la sud de Dunăre în schimbul unor câştiguri teritoriale până la Varna, încercare nereuşită.
Pentru a soluţiona criza, se vor întruni la Istambul ambasadorii statelor semnatare ale Tratatului de la Berlin.
Lucrările vor fi întrerupte prin declanşarea conflictului dintre sârbi şi bulgari, printr-un atac sârbesc. Sârbii vor
fi învinşi la Slivnica şi doar intervenţia Austro-Ungariei aliate îi va feri de dezastru. Tratativele de pace dintre
beligeranţi se vor desfăşura la Bucureşti şi vor stinge conflictul în 1886. Tratatul de pace semnat conţinea un
singur articol care prevedea revenirea la statu-quo ante (a se vedea harta de mai jos).
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Principele Alexandru de Battenberg al Bulgariei va propune regelui Carol I al României crearea unei
federaţii româno-bulgare cu guverne separate, în vederea eliberării Macedoniei de sub stăpânirea Imperiului
Otoman şi pentru contracararea amestecului diplomaţiei ţariste în Balcani. Propunerea adresată de principele
bulgar va fi refuzată de partea română. La scurtă vreme Alexandru de Battenberg va fi nevoit să abdice. Ţarul
Alexandru al III-lea al Rusiei va încerca să susţină ca succesor un principe fidel Rusiei, încercări care puteau
conduce chiar la intervenţia armată a trupelor ţariste. În acelaşi timp Austro-Ungaria va susţine pe Ferdinand
de Saxa-Coburg. Între Rusia şi Austro-Ungaria se va crea pe baza aceastei lupte pentru putere o situaţie
încordată care putea conduce la un conflict în regiune. Totuşi va fi desemnat ca principe al Bulgariei
candidatul susţinut de Austro-Ungaria : Ferdinand de Saxa-Coburg. După sosirea lui Ferdinand la conducerea
Bulgariei, ţarul îşi va intensifica acţiunile îndreptate în vederea răsturnării puterii. În Bulgaria se va descoperi
un astfel de complot în care erau implicaţi agenţi ruşi. Prezenţa în rândurile complotiştilor a unor membrii ai
legaţiei ruseşti de la Bucureşti şi a diverşi agenţi ai Ohranei ţariste ce operau pe teritoriul României au condus
la adresarea unei cereri a guvernului român către curtea de la Petersburg în vederea rechemării lor. Situaţia
creată influenţează negativ cursul relaţiilor dintre Rusia şi Principatul Bulgariei, respectiv Regatul României,
contribuind la orientarea politicii externe bulgare şi române spre Puterile Centrale. Carol I al României va
insista însă, pentru îmbunătăţirea situaţiei românilor din Transilvania, tot mai ameninţaţi de politica de
deznaţionalizare dusă de autorităţile maghiare114.
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În acelaşi an, 1887, are loc reînnoirea tratatului Triplei Alianţe. Acest tratat era format din trei părţi :
tratatul dintre Germania şi Austro-Ungaria, convenţia separată dintre Austro-Ungaria şi Italia, respectiv
tratatul dintre Germania şi Italia. Tratatul dintre Germania şi Austro-Ungaria rămânea neschimbat. În schimb
tratatul dintre Germania şi Italia stipula ca cele două ţări să convină ca orice schimbare a statul-quo-ului în
Balcani să presupună o înţelegere prealabilă între ele. O eventuală extindere a monarhiei habsburgice în
Balcani trebuia să fie urmată de o recompensare a Italiei. Se stabileşte că anexarea Bosniei-Herţegovina de
către Austro-Ungaria se consideră ca fiind o schimbare a statu-quo-ului dar că despăgubirea Italiei nu se va
face pe seama monarhiei habsburgice.
Italia va semna şi un protocol prin care adera la tratatul secret de alianţă semnat în 1883 între
Austro-Ungaria şi România. Anterior se semnase o nouă convenţie comercială româno-germană care modifica
parţial pe cea din 1877 prin introducerea în tariful convenţional a unei mari părţi dintre mărfurile care prin
denunţarea convenţiei cu Austro-Ungaria în 1886 ar fi intrat sub regimul vamal general al României. Piaţa
românească va fi invadată traptat de mărfuri cu o provenienţă germană.
În 1888 moare împăratul german Wilhelm I, fiind urmat la tron de Frederic III care nu domneşte decât
câteva săptămâni. Îi va urma Wilhelm al II-lea, fiul său care va intra încă de la început în conflict cu Otto von
Bismarck. Acesta va trebui să demisioneze în 1890, în urma victoriei opoziţiei în alegerile pentru Reichstag-ul
german. Cancelar al Imperiului German devine contele Leo von Caprivi care va face o schimbare în
ansamblul politicii externe germane. De noua situaţie va încerca să profite şi diplomaţia română care urmărea
obţinerea unui regim mai bun pentru românii din Transilvania. Germania va renunţa la ideea semnării unui
nou “tratat de reasigurare” cu Imperiul Ţarist. Rusia se va apropia în plan extern de Franţa. În 1892 cele două
state vor semna o convenţie militară. În faţa acestei situaţii Austro-Ungaria şi Germania vor încerca să-şi
consolideze poziţia, depinzând tot mai mult una de alta în planul politicii externe. Ele vor dori să menţină
Bulgaria, Serbia şi România în cadrul sistemului Puterilor Centrale. În România însă opinia publică era
împotriva acestei alianţe mai ales din pricina situaţiei românilor din Transilvania. Diplomaţia română,
sprijinită de cea germană va încerca să realizeze un acord cu Austro-Ungaria pentru îmbunătăţirea situaţiei,
fapt de care era condiţionată rămânerea României în sistemul Triplei Alianţe. Faptul era acutizat de fptul că
expirase termenul de reînnoire a tratatului care lega România de Puterile Centrale. Românii din Transilvania
organizaţi politic în cadrul Partidului Naţional Român vor redacta un Memorandum protestatar pe care
intenţionau să-l înainteze lui Francisc Iosif. Carol I se va declara de acord cu conţinutul Memorandumului.
Carol I susţinea ideea prezentării Memorandumului la Budapesta şi nu la Viena. Conducătorii Partidului
Naţional Român din Transilvania vor dori să prezinte cererile lor la Viena, însă nu vor fi primiţi,
Memorandumul fiind trimis de Francisc Iosif la Budapesta. Guvernul maghiar va declanşa acte de represiune
împotriva membrilor Partidului Naţional Român. În România au loc mari mişcări de solidarizare cu
transilvănenii. Totuşi guvernul român va semna un nou tratat de alianţă cu Austro-Ungaria, la care vor adera
Germania şi Italia. Diplomaţia română va continua eforturile îndreptate spre obţinerea unui regim mai bun
pentru românii aflaţi sub guvernare maghiară. Cu mişcarea românilor transilvăneni se solidarizează şi
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acţiunile slovacilor şi sârbilor din cadrul Austro-Ungariei. Împăratul Francisc Iosif va graţia pe memorandişti,
la presiunile interne ale românilor şi la insistenţele regelui Carol I al României.
În Serbia, Milan I va abdica în 1889 în favoarea fiului său minor, Alexandru. Fostul rege va numi o
regenţă alcătuită din trei persoane. Radicalii, sub presiunea cărora se făcuse schimbarea se vor instala deplin la
putere dar până în 1892 când, datorită alegerilor va veni la putere un guvern liberal. Un an mai târziu va avea
loc o lovitură de stat prin care, îndemnat de tatăl său, regele Alexandru, în vârstă de 17 ani va prelua puterea
în propriile mâini, suspendând Constituţia din 1888 şi reinstalând-o pe cea din 1869. Gestul însă nu a stârnit
reacţii semnificative din partea forţelor politice. Regele va manevra jocul politic intern în interes propriu,
reuşind să controleze alegerile şi să diminueze puterea partidelor politice.
Împăratul Francisc Iosif, însoţit de ministrul afacerilor externe şi de şeful statului major, vor efectua o
vizită oficială în România în anul 1896, vizită care a avut drept consecinţă semnarea unui protocol de
prelungire a tratatului secret de alianţă dintre Austro-Ungaria şi România. Şefii de stat major ai celor două
armate au încheiat un

protocol militar prin care se exemplificau arme noi, se stipula terminarea grabnică a

sistemului de fortificaţii Focşani-Nămoloasa-Galaţi, construcţia căii ferate prin pasul Ghimeş-Palanca,
protejarea podului de la Cernavodă, pregătirea şi specializarea de ofiţeri români în armata austro-ungară,
livrarea de cai pentru armata română etc. La protocolul secret de prelungire a alianţei va adera după doi ani şi
Germania. În continuare România va încerca să-şi consolideze sistemul de echilibru strategic şi diplomatic. Ea
va respinge oferta făcută de sultanul Abdul Hamid II pentru a semna un angajament prin care părţile să se
angajeze că îşi vor acorda sprijin militar reciproc în cazul atacului pe care l-ar produce una sau mai multe state
din Balcani. Relaţiei României cu Rusia se îmbunătăţesc considerabil ca urmare a vizitei oficiale a regelui
Carol I la Petersburg, evoluţie care va neutraliza tensiunile existente în perioada ce a urmat Congresului de la
Berlin. De asemenea Rusia şi Austro-Ungaria vor semna un acord cu privire la păstrarea status quo-ului în
Balcani.
La Haga se vor desfăşura în 1899 lucrările primei Conferinţe a păcii, întrunită din iniţiativa Rusiei. La
lucrări vor participa 26 de state din Europa, Asia şi America. Este încheiată cu acest prilej Convenţia asupra
reglementării paşnice a conflictelor internaţionale, prin care părţile contractante se angajează să prevină
folosirea forţei în raporturile interstatale şi să recurgă în caz de litigii care “nu angajează onoarea şi nici
interese esenţiale”, la mediere sau arbitraj internaţional. Cu acest prilej au mai fost semnate : Convenţia asupra
legilor şi obiceiurilor războiului terestru; Convenţia pentru adaptarea la războiul maritim a principiilor
Convenţiei de la Geneva din 1864 şi mai multe acte cu caracter declarativ.
În acest timp în Bulgaria au loc evoluţii care tindeau să modifice status quo-ul din Balcani. Elemente
politice doreau înglobarea Macedoniei dar şi revizuirea frontierelor atât cu România cât şi cu Serbia. Bulgaria
va încerca o apropiere de Rusia, singura pe care o putea lua ca aliată în tendinţele sale care vizau extinderea
teritoriului naţional. În acelaşi timp în părţile populate de romanitatea sud-dunăreană se intensificau mişcările
de emancipare, cu sprijinul României. În regiunile aflate sub suzeranitate otomană, aspiraţiile lor se vor ciocni
de cele ale bulgarilor care doreau unirea cu Bulgaria şi de cele ale grecilor care aspirau şi ei la unirea cu
Grecia, creând în acest fel multiple tensiuni. Toate aceste elemente au condus la încordarea relaţiilor dintre
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Bucureşti şi Sofia. România va încerca să obţină promisiunea de la Puterile Centrale că în momentul în care
Bulgaria va îngloba Macedonia, România să primească o compensaţie teritorială la sud de frontiera
dobrogeană. Solicitarea va rămâne fără ecou. Serbia va propune şi ea României un acord privind colaborarea
în cazul unui război împotriva Bulgariei şi schimbările de frontiere care ar fi survenit. Încercarea Serbiei nu se
va solda însă cu un succes, guvernul de la Bucureşti respingând propunerea sârbească. Criza diplomatică
dintre România şi Bulgaria se va stinge în urma vizitei făcute de Carol I în Bulgaria la invitaţia principelui
Ferdinand. La insistenţele României, sultanul Abdul-Hamid II va semna o iradea prin care sunt conferite
drepturi populaţiei reprezentând romanitatea sud-dunăreană, act care va fi boicotat de grecii din Imperiul
Otoman la îndemnul Greciei. Astfel între Bucureşti şi Atena relaţia diplomatică va evolua spre instalarea unei
tensiuni crescute, generând ruperea relaţiilor la nivelul politicii externe. În Serbia va avea loc un atentat
împotriva fostului rege Milan, folosit de autorităţi drept pretext pentru adoptarea de măsuri dure împotriva
politicii radicalilor. Noua Constituţie a Serbiei adoptată în anul 1901 va spori mult puterea regală, făcând
impopular regimul regelui Alexandru. Împotriva regelui Alexandru şi reginei Natalia se va pune la cale un
atentat. Tinerii ofiţeri care au realizat complotul îi vor asasina pe monarhii sârbi. Se va instala un guvern
provizoriu care va convoca Parlamentul în vederea alegerii unui nou suveran. Acesta este Petru
Karageorgevici care repune în drepturi, totuşi amendată, Constituţia din anul 1888. Conducerea politică a
Serbiei va avea o atitudine pro-franceză. Astfel Serbia va încheia cu o firmă franceză un contract pentru
reorganizarea artileriei. Contractul va nemulţumi Austro-Ungaria care se aştepta ca, în schimbul preluării
produselor agrare ale Serbiei, la rândul său, aceasta să-şi deschidă pieţele pentru produsele industriale
austriece. Orientarea pro-franceză a Serbiei va însemna automat o orientare pro-rusă, deoarece între Franţa,
Marea Britanie şi Rusia se stabiliseră legături strânse pentru contrabalansarea coaliţiei Puterilor Centrale.
Alianţa se va crea în două etape:
-în 1904 Franţa şi Marea Britanie formează alianţa numită “Antanta Cordială”
-în 1907 prin alăturarea Rusiei alianţa se schimbă în “Tripla Înţelegere”.
Situaţia din Bazinul Dunării (a se vedea harta următoare) se prezenta în următorul fel :
-Puterile Centrale aveau ca aliat pe România. Totuşi guvernul de la Bucureşti ducea o politică
îndreptată şi în sensul emancipării populaţiei româneşti din cuprinsul monarhiei habsburgice, fapt care va
submina puternic alianţa;
-Bulgaria se apropiase în tendinţele ei revizioniste de Rusia, deci de “Tripla Înţelegere”. Între
Bulgaria şi România, respectiv Serbia, tensiunile creşteau;
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-în Serbia se duceau lupte la nivel politic pentru câştigarea unei poziţii dominatoare între partide,
lupte care erau reflectarea presiunilor exercitate din exterior de ambele sisteme de alianţă. La conducerea
Serbiei se vor succeda în perioada 1904-1906 şase guverne, instabilitate guvernamentală pricinuită de situaţia
externă în schimbare.

Uniunea vamală dintre Austria şi Ungaria este anulată şi înlocuită cu un tratat conform căruia tariful
vamal comun este înlocuit cu unul individual. Ungaria îşi afirmă în acest fel suveranitatea economică deplină.
În Banca Austro-Ungară creşte influenţa maghiară. Ungurii vor solicita insistent înfiinţarea unei armate
naţionale maghiare de sine stătătoare. Însă datorită stării conflictuale survenite în Parlamentul de la Budapesta
între reprezentanţii puterii şi opoziţia unită, Parlamentul este dizolvat prin decret imperial. Se va constitui un
cabinet de conjunctură prezidat de un general, impus de împărat în vederea rezolvării crizei interne. În
Ungaria se va declanşa “rezistenţa naţională”. Croaţii vor sprijini eforturile maghiarilor, solicitând anexarea
Dalmaţiei la Croaţia-Slovenia şi independenţă politică a Croaţiei. Ei sperau să obţină renaşterea regatului
triunit. Sârbii din Austro-Ungaria susţin pe croaţi, cu condiţia respectării drepturilor minorităţii sârbe.
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Românii din Banat şi Transilvania cer la rândul lor drepturi naţionale. Împăratul va semna la Viena “Pactul
morav”, un set de patru legi prin care se împărţea teritoriul morav între cehi şi populaţia germană, pe criterii
etnice. Curtea de la Viena va încerca să stopeze tendinţele de emancipare a popoarelor din cuprisul
Austro-Ungariei. Serbia incomoda din ce în ce mai mult politica imperială, mai ales prin influenţa pe care
aceasta o avea în cuprinsul popoarelor slave ale monarhiei habsburgice. La încercările Serbiei de a stabili o
uniune vamală cu Bulgaria, Austro-Ungaria va introduce sancţiuni împotriva Serbiei, declanşând un război
vamal. Importanţi comandanţi militari din Austro-Ungaria sugerau chiar declanşarea unui război preventiv
contra Serbiei. Ministrul de externe austro-ungar care dorea să menţină relaţii bune cu Serbia şi implicit cu
Rusia, este silit să demisioneze. Noul ministru de externe va încerca să întărească poziţia Austriei în vestul
Peninsulei Balcanice, consimţind la construirea unei căi ferate spre Salonic. La opoziţia Rusiei se va renunţa
la proiect. Parlamentul de la Budapesta va adopta în continuare legi cu caracter cultural vizând maghiarizarea
populaţiilor aflate sub guvernare maghiară. Împotriva acestor legi se vor pronunţa cu tărie populaţiile vizate.
Parlamentul de la Zagreb va fi chiar dizolvat, împotriva mişcării naţionale a slavilor de sud declanşându-se
represalii. Alegerile din Croaţia vor aduce la putere coaliţia sârbo-croată. Dieta Cehiei va fi împărţită între
cehi şi germani, cehii fiind divizaţi din punct de vedere politic în mai multe partide. Baronul Stefan Burian,
şeful administraţiei bosniace va propune împăratului Francisc Iosif un plan de anexare a Bosniei-Herţegovina.
În Turcia izbucneşte revoluţia “junilor” creând o stare de instabilitate. Curtea de la Viena, nedorind să piardă
poziţia privilegiată în Balcani, va analiza îndelung posibilitatea anexării Bosniei-Herţegovinei. În acest sens
diplomaţia austro-ungară va promite Rusiei spre compensare deschiderea Dardanelelor pentru navele de
război ruse. În final Bosnia-Herţegovina este anexată prin forţă iar sangiacul Novi Pazar este eliberat de forţa
militară. Austria se va declara dispusă să plătească o despăgubire Turciei în schimbul anexării. Sârbii vor
începe să se organizeze pentru apărarea Bosniei-Herţegovina, cu posibili voluntari. Mişcarea lor se va alătura
mişcării pan-slaviste care va avea un congres la Praga ca reacţie la tendinţele pan-germaniste.
Profitând de instabilitatea creată în Imperiul Otoman prin izbucnirea revoluţiei “junilor turci”, în 1908
Bulgaria se va proclama regat, principele Ferdinand devenind ţarul Ferdinand I. După o perioadă de doi ani
Nicolae al Muntenegrului se proclamă şi el rege. În Austro-Ungaria se va decreta mobilizare militară parţială
împotriva Serbiei. Comandanţii militari ai Austro-Ungariei şi Germaniei vor analiza o strategie comună pentru
un viitor război pe două fronturi. Curtea de la Viena va acorda o Constituţie Bosniei-Herţegovina prin care se
introduce un parlament numit Adunarea Bosniacă, având o activitate legislativă extrem de scăzută. În acest
timp Italia emitea pretenţia participării la politica balcanică, în înţelegere cu ţarul Nicolae al II-lea al Rusiei,
lucru care va irita monarhia habsburgică. Tot Italia va declara în 1911 război Turciei, voind să transforme
Libia în colonie. Şi acest fapt va nemulţumi Austro-Ungaria, temătoare că războiul italo-turc se putea extinde
în Balcani. Tensiuni în cadrul alianţei Puterilor Centrale se vor escalada şi din pricina disensiunilor existente
între Austro-Ungaria şi Germania în problema ieşirii Serbiei la Marea Adriatică, în chestiunea Albaniei, a
contradicţiilor dintre România şi Bulgaria, precum şi faţă de politica dură dusă de guvernul maghiar. Pentru
aceast ultim aspect divergenţele se vădeau a fi ireconciliabile mai ales între împăratul german Wilhelm al
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II-lea şi arhiducele austriac Franz Ferdinand, prinţul moştenitor al monarhiei habsburgice, care avea o
atitudine ostilă făţişă pentru politica guvernului maghiar.

e. Războaiele Balcanice
În anul 1912 au loc evoluţii care tensionează atmosfera din Balcani. Împotriva banului Croaţiei au loc
mai multe tentative de asasinat, dovadă că tactica luptei paşnice, pe tărâm politic, cedează locul unor acţiuni
mai radicale. Slovenii progresişti vor sprijini cauza Serbiei, în timp ce facţiunea conservatoare slovenă şi cea
croată se vor uni pe baza religiei comune, romano-catolică, împotriva sârbilor. Serbia va încheia cu Bulgaria
un tratat de alianţă cu caracter defensiv, prevăzând intervenţia solidară împotriva oricărui alt stat care ar
ameninţa să ocupe teritoriile otomane din Balcani. O anexă cuprindea hotărârea de a împărţi Macedonia.
Rusia căpăta un statut de arbitru, având dreptul de a decide asupra războiului şi păcii. Austro-Ungaria va
considera tratatul drept un afront adus intereselor sale în Balcani. Serbia va semna o convenţie politică cu
Muntenegrul, act ce pregăteşte în fapt intervenţia comună contra Turciei. Rusia şi Austro-Ungaria declară că
nu vor recunoaşte nici o modificare de graniţe în Balcani. În aceeaşi zi Muntenegrul declară război Turciei,
declanşând Primul Război Balcanic prin atacul asupra Turciei. Monarhia dualistă va decreta mobilizare
parţială şi sprijină emanciparea albanezilor, apariţia unui stat albanez putând să stăvilească tendinţele Serbiei
de a-şi croi drum spre Marea Adriatică. Serbia va declara şi ea război Turciei. În aceeaşi zi se alătură ei Grecia
şi Bulgaria. România se va declara neutră, subliniind că, din motive de securitate, sub presiunile revendicările
cercurilor naţionaliste din Bulgaria, este necesară o rectificare în favoarea României a frontierei de sud din
Dobrogea. Între România şi Austro-Ungaria se încheie o convenţie militară care reglementează colaborarea
dintre cele două state în eventualitatea izbucnirii unui război cu Rusia. Armata sârbă obţine victorii importante
asupra turcilor la Kumanovo, deschizând calea spre Vardar şi Sangiac. Urmează o altă victorie importantă a
sârbilor la Bitola. Forţată de victoriile statelor coalizate, Turcia va cere un armistiţiu pe durata a trei luni.
Bulgaria va semna armistiţiu. Trupele elene şi muntenegrene vor continua ostilităţile, asediind oraşele Ianina,
respectiv Scutari. Rusia va face presiuni asupra României de a se alătura în conflictul împotriva Turciei. În
urma situaţiei de pe front se deschid lucrările Conferinţei de Pace, menită să pună capăt conflictului balcanic.
La Londra se încheie un protocol româno-bulgar prin care Bulgaria se angaja să confere drepturi culturale
romanităţii sud-dunărene din Macedonia care se va afla în componenţa Bulgariei. Este consemnată cu acest
prilej şi poziţia divergentă privind frontiera din Dobrogea între cele două state115. Guvernul român va solicita
arbitrajul marilor puteri în problemele teritoriale, solicitare acceptată şi de guvernul bulgar. Turcia va
întrerupe tratativele de pace şi va relua ostilităţile. În faţa acestei situaţii şi a prezumtivului sprijin acordat de
Puterile Centrale pentru România în problemele divergenţelor cu Bulgaria, Rusia va sfătui guvernul de la
Bucureşti să nu intervină în conflict. La Petersburg, conferinţa ambasadorilor marilor puteri întrunită pentru a
media neînţelegerile româno-bulgare, stabilesc printr-un protocol ca Bulgaria să cedeze României oraşul
Silistra cu împrejurimile lui. Austro-Ungaria va adresa un ultimatum Muntenegrului referitor la părăsirea
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zonei Scutari. Se încerca menţinerea Porţii pe linia de plutire, pentru a nu crea un dezechilibru greu de
controlat în zonă. În mai 1913 se încheie un nou armistiţiu între aliaţii balcanici şi Turcia, redeschizându-se
tratativele de pace la Londra. Tratatul va nemulţumi părţile beligerante. Serbia nu obţinea ieşirea la Adriatica
şi primea doar o mică parte din Macedonia. Bulgaria va considera teritoriile primite insuficiente. Albania,
recunoscută ca stat independent în decembrie 1912, este supusă protectoratului internaţional. Turcia renunţa la
toate posesiunile de la vest de linia Enos-Midia. Grecia primea Insula Creta şi alte câteva insule din Marea
Egee. Serbia şi Grecia vor semna o înţelegere, urmată de un acord militar, vădit orientat împotriva Bulgariei,
considerată drept statul care a profitat cel mai mult de pe urma conflictului. La alianţă se va ralia şi
Muntenegrul. Bulgaria va declanşa un atac prin surprindere împotriva Serbiei, urmat de un altul împotriva
Greciei. De partea Serbiei, Muntenegrului şi Greciei vor intra în război contra Bulgariei, România şi Imperiul
Otoman. La oferta părţii bulgare de a stabili frontiera în Dobrogea pe linia Turtucaia-Dobrici-Balcic în
schimbul retragerii trupelor române din Bulgaria şi încheierea unei păci separate, România va cere încetarea
ostilităţilor pe toate fronturile. Carol I va solicita regilor Serbiei, Muntenegrului şi Greciei să pună capăt
conflictului cu bulgarii şi să înceapă negocierile de pace. Austro-Ungaria va sprijini partea bulgară şi va cere
ultimativ Serbiei să părăsească teritoriile albaneze. Lucrările Conferinţei de Pace se vor desfăşura la Bucureşti
şi se vor solda cu următoarele rezultate (a se vedea harta de mai jos):
-România primeşte două judeţe din Dobrogea (Caliacra şi Durustorul) care formează Cadrilaterul,
fixând graniţa pe linia Turk Smil – Ekrene;
-Turcia recupera Adrianopolul şi o parte din Tracia;
-Serbia prelua Macedonia vardariană şi Kossovo;
-Grecia încorpora Macedonia egeeană şi o parte din Tracia apuseană;
-Muntenegrul ajungea riveran Lacului Skodar şi avea graniţa comună cu Serbia în Sangiac;
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Austro-Ungaria şi Italia reuşeau să blocheze în acest fel ieşirea Serbiei la Marea Adriatică prin crearea
unui stat independent albanez. Apariţia Albaniei a revoltat Grecia şi Serbia, ostilitatea lor faţă de
Austro-Ungaria devenind evidentă. Conferinţa ambasadorilor marilor puteri de la Londra va adopta statutul
organic al Albaniei, fapt care consfinţea tendinţele politice regionale ale monarhiei habsburgice. România
obţinea recunoaşterea, pentru populaţia reprezentând romanitatea sud-dunăreană, a unor drepturi culturale în
Bulgaria, Serbia şi Grecia.
În acest timp în Austro-Ungaria mişcările de emancipare ale popoarelor continuau. Românii se
organizaseră în Partidul Naţional Român din Transilvania, sprijinit puternic din regatul român. Partidul
Justiţiar Croat şi Partidul Popular Sloven vor conveni cu privire la fondarea unui organism pentru propagarea
tezelor trialiste, de egalitate între croaţi, sloveni şi maghiari116. Totuşi slovenii vor sprijini cauza sârbilor ca şi
croaţii. Reprezentanţii politici ai cehilor şi slovacilor vor face eforturi de apropiere. Slovacii, organizaţi în

Partidul Naţional Slovac, vor clama drepturile lor naţionale. Cehii vor lupta împotriva presiunilor exercitate de
populaţia germană pentru obţinerea de drepturi sporite, încurajate de Germania. Rutenii vor organiza şi ei
mişcări, mai ales cu caracter radical împotriva guvernării maghiare. În general însă tendinţele la care aderau
popoarele din Austro-Ungaria se îndreptau spre federalizarea monarhiei dualiste (a se vedea harta de mai jos).

f. Primul Război Mondial
În anul 1914 ţarul Nicolae al II-lea efectuează o vizită în România, evenimentul provocând agitaţie în
cercurile politico-diplomatice ale Puterilor Centrale. România era în continuare legată de Puterile Centrale
prin sistemul de alianţe dar poziţia ei era grevată de situaţia românilor care trăiau în Austro-Ungaria. În 28
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iunie 1914, moştenitorul tronului Austro-Ungariei, arhiducele Franz Ferdinand va fi asasinat la Sarajevo de
către Gavrilo Princip, într-un atentat organizat de tinerii bosniaci. Acest fapt va deveni pretextul declanşării
Primului Război Mondial. Austro-Ungaria este asigurată de Germania de sprijinul ei necondiţionat în cazul
unui conflict. Italia însă, chiar legată prin alianţe cu Austro-Ungaria şi Germania, se declară neutră. Guvernul
austro-ungar va adresa un ultimatum în termeni inacceptabili Serbiei care va răspunde însă în termeni
concilianţi. Răspunsul nu este acceptat şi se declanşează războiul. Belgradul este bombardat de pe teritoriul
austro-ungar şi de navele flotei fluviale de la Dunăre. În acel moment a început să funcţioneze sistemul de
alianţe. Marea Britanie, Franţa, Belgia şi Rusia, alături de Serbia se opun Germaniei şi Austro-Ungariei. Rusia
îşi va mobiliza armata. Austro-Ungaria va proceda la aceeaşi măsură. În paralel guvernul maghiar anula total
sau parţial drepturile cetăţeneşti printr-o serie de ordonanţe. În Franţa, voluntari cehi vor forma un corp ce se
va alipi ulterior “Legiunii Străine”. Majoritatea formaţiunilor politice naţionale din cadrul monarhiei dualiste
vor semna declaraţii prin care se afirmă deplina loialitate faţă de Austro-Ungaria. Asupra României se vor
face presiuni pentru intrarea în război. Împăratul german Wilhelm al II-lea va solicita regelui Carol I ca, în
virtutea tratatului secret de alianţă, România să intre în război de partea Puterilor Centrale, promiţând
recunoaşterea graniţelor Moldovei dinainte de 1812. Reprezentanţii Antantei promiteau unirea Transilvaniei
cu România în cazul intrării sale în război alături de ei. Carol I va solicita Consiliului de Coroană ca ţara să
participe la război împreună cu Puterile Centrale. Consiliul de Coroană va respinge solicitarea regelui şi va
proclama în consecinţă neutralitatea ţării. În acest sens România şi Italia vor semna un acord prin care cele
două părţi se angajează să nu iasă din neutralitate fără a se aviza reciproc, poziţia lor faţă de conflict fiind
similară. România va semna şi cu Rusia un acord secret prin care, în schimbul neutralităţii, Rusia se angaja să
garanteze integritatea teritorială a ţării şi recunoaşte drepturile acesteia asupra teritoriilor din Austro-Ungaria
locuite de români. Carol I, principalul susţinător al alianţei cu Puterile Centrale, va muri, fiind înlocuit pe tron
de nepotul de frate, regele Ferdinand I. Ţara va începe să se doteze cu armament din ţările aflate în sistemul
Antantei. Franţa şi Marea Britanie vor declara război Austro-Ungariei, care începe ofensiva pe teritoriul sârb.
Dar sârbii vor obţine mari victorii asupra trupelor austro-ungare care sunt respinse peste graniţă. În Rusia au
loc organizări cu caracter radical ale polonezilor, cu toate că ţarul anunţase unificarea tuturor teritoriilor
poloneze sub sceptrul său şi autonomia acestor teritorii. Ruşii vor învinge la Liov, în Galiţia, armata
austro-ungară, vor ocupa Liovul şi vor începe politica de rusificare a Galiţiei răsănitene. După succesul
ofensivei pe linia Liov-Premysl, cartierul general al armatei ţariste va lansa un “Manifest către popoarele
Austro-Ungariei” în care se promit drepturi egale pentru toate popoarele monarhiei dualiste. Armatele
austro-ungare vor reîncepe ofensiva în Serbia, forţând Sava şi linia Dunării. Sârbii vor fi nevoiţi să se retragă.
Guvernul sârb se va refugia la Skutari în Albania. După ce trupele austro-ungare vor ocupa Belgradul, va avea
loc o victorie sârbească la Rudnik, fapt care le va împinge spre graniţă. Turcia va intra şi ea în război alături
de Puterile Centrale în 23 noiembrie 1914. Germanii vor realiza o contraofensivă în Galiţia care duce la
ocuparea Varşoviei. Legiunile poloneze vor lupta cu ruşii la Lowczow. Organizaţiile politice ale cehilor şi
slovacilor din exil vor începe demersurile de unificare. Voluntarii cehi şi slovaci din Rusia vor alcătui şi ei o
unitate. Italia va semna un tratat secret cu Marea Britanie prin care, în schimbul intrării în război de partea
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Antantei, italienilor li se propun suveranitatea asupra Tirolului de Sud, oraşul Triest, Dalmaţia fără portul
Fiume, protectoratul asupra Albaniei, insulele Dodecanez şi Adalia, împreună cu o regiune din Asia Mică.
Italia va încheia un tratat cu Antanta şi va declara război monarhiei austro-ungare. România va încerca să iasă
şi ea din starea de neutralitate de partea Antantei dar înainte va încerca să-şi asigure promisiuni ferme din
partea acesteia în privinţa teritoriilor din Austro-Ungaria populate cu români. Bulgaria va semna cu Puterile
Centrale în 10 septembrie 1915 un tratat de alianţă. Ea va începe ostilităţile împotriva Serbiei, căreia îi va
declara ulterior război. Statele Antantei vor declara şi ele, pe rând, război Bulgariei117.
Polonezii se opuneau atât austro-ungarilor şi germanilor cât şi ruşilor. În paralel diaspora poloneză se
organizează pentru susţinerea luptei. Totuşi austriecii cuceresc Liovul şi încep represiuni în Galiţia. Armata
germană va cuceri Varşovia. În acelaşi an, 1915, austro-ungarii vor declanşa o mare ofensivă împotriva
Serbiei, Belgradul fiind ocupat. Bulgarii vor ataca şi ei Serbia şi ocupă oraşul Niş. După ce pierde bătălia din
Kossovo, armata sârbă începe să se retragă spre Albania şi Marea Adriatică. Trupele austro-ungare vor înainta
constant şi vor ocupa în luna ianuarie a anului 1916 capitala Muntenegrului. Guvernul sârb se va refugia la
Brindisi, în Italia. Armata sârbă, transportată de nave franceze, va începe să se reorganizeze în Insula Corfu în
Peninsula Calcidică. Austro-ungarii vor ocupa apoi oraşul albanez Durres. Între timp pe tronul monarhiei
dualiste habsburgice se va înscăuna Carol I, în urma morţii lui Francisc Iosif. Noul împărat era un adept
convins al păcii, fiind convins că Austria ar avea de suferit, atât în cazul victoriei Antantei, cât şi a Germaniei,
care în acest fel ar fi câştigat supremaţia indiscutabilă pe continentul european, în detrimentul altor puteri.
Rusia va declanşa o puternică ofensivă în Volhinia, ajungând de la Pripet la graniţa României în urma
acţiunilor conduse de Brusilov. Austria va pierde în urma acestor evenimente aproape 300.000 de soldaţi. Mai
ales cehii şi rutenii vor trece în masă la inamic. Rusia obţinea de la puterile Antantei promisiunea ca Bosforul
şi Dardanelele să revină, după câştigarea războiului Imperiului Ţarist. Prevederile înţelegerii vor rămâne
secrete pentru a nu influenţa poziţia ţărilor din regiune. În urma evoluţiilor de la est, asupra României se vor
face presiuni puternice pentru renunţarea la starea de neutralitate şi pentru intrarea în război de partea Antantei.
Guvernul român va susţine intrarea în război cu conditia asigurării armatei române cu muniţie, inaintării
Rusiei în Bucovina pentru asigurarea siguranţei la nord, precum şi scoaterea din acţiune a Bulgariei în urma
trimiterii de trupe ruseşti în Dobrogea sau ofensivei aliaţilor din direcţia Salonic. În Bulgaria se va constitui în
vederea invadării României o armată de intervenţie sub conducerea generalului August von Mackensen,
compusă din 4 divizii bulgare, 2 divizii turceşti şi câteva unităţi germane. Franţa şi Rusia vor încheia un acord
secret pe seama României prin care se stabileau neadmiterea statului român la viitoarele negocieri de pace cu
drepturi egale alături de puterile Antantei şi viitorul teritoriu atribuit ei. Prin acest acord erau anulate toate
promisiunile făcute României. La Bucureşti se va încheia în cele din urmă Tratatul de alianţă dintre România,
pe de o parte, şi Rusia, Franţa, Marea Britanie şi Italia, pe de alta. Se semnau o convenţie politică şi una
militară. Conform convenţiei politice, puterile Antantei se angajau să garanteze integritatea teritorială a
statului român, România se obliga să declare război Austro-Ungariei şi să sisteze relaţiile economice cu toate
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statele inamice Antantei, sunt delimitate teritoriile din Austro-Ungaria ce urmau să revină României dacă
Antanta devenea învingătoare (Transilvania, Banatul şi Bucovina). Convenţia militară stipula intrarea în
acţiune a trupelor române contra monarhiei dualiste după începerea ofensivei aliate de la Salonic. Rusia se
angaja să actioneze imediat pe tot frontul cu Austro-Ungaria şi să trimită trupe la frontiera din Dobrogea.
Asigurată în faţa unui atac din Bulgaria, România trebuia să se concentreze pe înaintarea în Transilvania.
România va declara război doar Austro-Ungariei în scopul înfăptuirii unităţii naţionale şi nu statelor aliate
imperiului dualist. Armata română va trece Carpaţii începând acţiunile în Transilvania. Imediat Imperiul
Otoman,

Germania

şi

Bulgaria

vor

declara

război

României.

Se

declanşează

ofensiva

germano-bulgaro-otomană în Dobrogea. Bătălia de la Turtucaia va marca victoria coaliţiei împotriva
armatelor române. Sub presiunea ofensivei trupelor austro-ungaro-germane conduse de generalul Erich von
Falkenhayn, armata română începe retragerea generală din Transilvania. Generalul francez Henri Mathias
Berthelot îniţiază o misiune în România pentru organizarea armatei şi pentru afirmarea ajutorului Antantei.
Frontul româno-rus din Dobrogea era însă străpuns de trupele conduse de generalul August von Mackensen.
Antanta decide ajutarea grabnică a României. Armata română reuşeşte să stopeze înaintarea inamicului în
Pasul Oituz. Cu toate acestea, în faţa înaintării trupelor germano-austro-ungare care străpung frontul la Târgu
Jiu şi apoi prin bătălia de pe Neajlov pentru apărarea capitalei, guvernul român este nevoit să părăsească
Bucureştiul şi să se refugieze la Iaşi, în Moldova. În Bucureşti se va instala administraţia militară germană
care va supune Oltenia şi Muntenia unei exploatări economice care viza alimentarea eforturilor de război. În
urma unui protocol între partea rusă şi cea română, tezaurul României este transportat la Moscova pentru a fi
ferit în eventualitatea unei ocupaţii totale a României de către trupele Puterilor Centrale. Puterile Centrale vor
înainta o propunere de încetare a războiului şi începere necondiţionată a tratativelor de pace, propunere
respinsă de Tripla Alianţă. Preşedintele american Woodrow Wilson transmite tuturor ţărilor angajate în
conflict o notă prin care face propuneri pentru eventualele condiţii ale păcii şi garanţii pentru evitarea unor
războaie viitoare. Răspunzând la această notă, Puterile Centrale solicită organizarea conferinţei de pace într-o
ţară neutră, neimplicată pe câmpul de luptă.
În cadrul Austro-Ungariei sunt stabilite pentru ultima oară condiţiile dualismului. De asemenea între
Germania şi Austro-Ungaria se semna o înţelegere prin care teritoriul României, în urma victoriei
“Centralilor” urma să fie încorporat Austro-Ungariei. În acelaşi timp împăratul habsburg Carol I va angaja
eforturi susţinute în vederea încheierii unei păci separate cu Franţa, în urma căreia, aceasta din urmă ar fi
primit Alsacia şi Lorena. Propunerile se vor ciocni însă de un refuz clar mai ales în urma opoziţiei Italiei, ale
cărei obiective nu puteau fi atinse decât prin distrugerea monarhiei austro-ungariei. La Toplica vor avea loc
mişcări ale ţăranilor sârbi împotriva ocupanţilor, reuşind să elibereze o parte din regiunea Niş şi Raska. După
o lună de lupte, răsculaţii sunt înfrânţi de trupele austro-ungare trimise împotriva lor. Armata bulgară va aplica
un tratament crud celor care se vor revolta împotriva ocupaţiei. Românii proveniţi din prizonierii din Rusia ai
armatei austro-ungare vor alcătui un corp de voluntari care vor sosi apoi în România. Guvernul român îşi va
prezenta poziţia în faţa autorităţilor americane, poziţie în care se stipulau pretenţiile româneşti faţă de
Austro-Ungaria. În ianuarie 1917 frontul românesc se stabilizase în sudul Moldovei, pe linia Siretului,
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continuând pe Dunăre. Până în august va avea loc ofensiva trupelor române prin bătălia de la Mărăşti, soldată
cu un important succes românesc. Va urma victoria de la Mărăşeşti împotriva trupelor conduse de Mackensen.
Ofensiva Puterilor Centrale pe frontul din Moldova este stopată la Oituz de trupele române sub conducerea
generalului Ieremia Grigorescu. În acest mod România nu era scoasă din război.
Însă în Imperiul Ţarist mişcările revoluţionare, agravate de război, se intensificau. Acţiunile armatei
ruseşti erau îngreunate din această privinţă. Frontul rusesc, lipsit de unitate de acţiune va colapsa. În martie
1917 este răsturnat regimul ţarist, Rusia devenind republică. În plan politic lupta se purta între tabăra
menşevicilor şi cea a bolşevicilor. Bolşevicii erau sprijiniţi în acţiunile lor de Puterile Centrale care doreau
paralizarea şi scoaterea Rusiei din război. Eliberată de sub dominaţia Moscovei, Rada ucraineană emite
pretenţii de anexare a Basarabiei şi a Bucovinei de la austrieci. În octombrie începe în Rusia Revoluţia
Socialistă care îi aduce pe bolşevicii comunişti la putere, declanşându-se războiul civil între armata albă
proţaristă sprijinită de puterile occidentale şi armata roşie comunistă. Guvernul comunist declară pacea cu
puterile beligerante şi recunoaşte dreptul popoarelor din Rusia la autodeterminare. În 23-27 octombrie 1917
Congresul ostăşesc de la Chişinău proclamă autonomia teritorială şi politică a Basarabiei. Se vor deschide
lucrările Sfatului Ţării din Basarabia, organism creat de românii basarabeni ca formă de conducere. La Brest
Litovsk se încheie un armistiţiu ruso-german, începându-se negocierile dintre Germania şi Austro-Ungaria, pe
de o parte, şi Rusia pe cealaltă, pentru stabilirea păcii. Puterile Centrale lansează un apel către toate puterile
beligerante de a participa la tratative în vederea stabilirii păcii. În urma căderii frontului rusesc România şi
Puterile Centrale semnează la Focşani un acord de încetare a focului. Sfatul Ţării proclamă Republica
Democratică Federativă Moldovenească, membră a Republicii Federative Ruse. Armata română intră în
Basarabia pentru curăţirea teritoriilor de trupele ruse bolşevizate, cu asentimentul Antantei şi al Germaniei,
care credea că astfel România nu va mai avea pretenţii teritoriale vizând Transilvania. În urma acestor
evenimente guvernul comunist rus rupe legăturile cu România. În ianuarie 1918 Ucraina se declară
independentă. În aceeaşi lună ianuarie a anului 1918 Moldova se declară şi ea independentă. Puterile Centrale
vor încheia o pace separată cu Ucraina, prin care Austria spera să-şi îmbunătăţească aprovizionarea cu
alimente. Se trasează graniţa dintre Polonia şi Ucraina, care partajează Galiţia, determinând opoziţia
polonezilor, urmată de orientarea lor spre puterile Antantei. Între Puterile Centrale şi Rusia Sovietică se va
încheia pacea de la Brest Litovsk. De asemenea între Puterile Centrale şi România vor începe tratative pentru
pace. La Buftea se va semna un Tratat preliminar de pace între reprezentanţii României, respectiv ai
Austro-Ungariei, Germaniei, Imperiului Otoman şi Bulgariei. Tratatul preliminar viza :
-cedarea Dobrogei către Bulgaria, România păstrând un coridor îngust pe linia Cernavodă-Constanţa
pentru asigurarea ieşirii la Marea Neagră;
-înaintarea graniţei dintre România şi Austro-Ungaria peste Parâng, Cozia, Nehoiu, Caraiman,
Vrancea, Ceahlău, Rarău, în favoarea monarhiei dualiste;
-impunerea unor condiţii economice grele pentru România;
-demobilizarea a cel puţin 8 divizii româneşti;
-asigurarea accesului trupelor Puterilor Centrale spre Ucraina;
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-licenţierea misiunilor militare aliate.
În luna martie a anului 1918 Sfatul Ţării votează unirea Republicii Democratice Moldoveneşti cu
România. Guvernul Radei ucrainiene va protesta împotriva acestei hotărâri. Într-o notă adresată guvernului
român se vor formula pretenţii anexioniste asupra teritoriului dintre Prut şi Nistru. La 7 mai 1918 România
semnează cu Puterile Centrale Tratatul de pacea de la Buftea, care prevedea pe lângă cele stabilite în urma
tratatului preliminar recunoaşterea unirii cu Basarabia, instaurarea monopolului asupra exploatării lemnului,
petrolului şi cerealelor. În general tot comerţul românesc era monopolizat. De asemenea Dunărea se plasa în
întregime sub controlul Puterilor Centrale. Tratatul a fost ratificat de Parlament dar nu a fost sancţionat de
regele Ferdinand, nefiind aplicat în ciuda promisiunilor Puterilor Centrale de a revedea clauzele referitoare la
Dobrogea (a se vedea harta de mai jos). Cu toate acestea el a fost urmat de 23 documente adiţionale.

Ministrul de externe austro-ungar va solicita în septembrie începerea tratativelor pentru încheierea
păcii dar cererea lui se va lovi de refuzul Antantei. În Statele Unite ale Americii, delegaţii popoarelor din
cuprinsul monarhiei austro-ungare, vor solicita formarea de state naţionale şi dezmembrarea imperiului. În
acest timp Imperiul Austro-Ungar cunoaşte o dezagregare vertiginoasă. În Slovenia au loc mari mişcări
împotriva războiului. Unităţile militare austro-ungare din Slovenia vor intra în degringoladă. Puterea politică
era preluată de Consiliul de la Zagreb. Popoarele din Austro-Ungaria îşi afirmă dreptul la autodeterminare.
Partidele politice reprezentante ale acestor popoare se vor organiza sub forma consiliilor naţionale. Împăratul
Carol I emite un manifest prin care proclamă împărţirea Cisleithaniei în mai multe state naţionale,
Transleithania rămânând sub autoritatea maghiară fără a fi împărţită.
Pe fronturile de luptă situaţia se schimbase încă din a doua parte a anului 1918. Austro-Ungaria ceda
teren în faţa Italiei, Germania în faţa Franţei. Trupele Austro-Ungariei, alcătuite din soldaţi ai naţiunilor din
cuprinsul monarhiei se vor răscula în Italia. Această situaţie cumulată cu ofensiva italiană va duce la
prăbuşirea frontului austro-ungar şi la izbucnirea unor revoluţii ale germanilor, austriecilor şi ungurilor care
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doreau schimbarea situaţiei politice şi salvarea a ceea ce se putea salva din Imperiul Austro-Ungar şi Imperiul
German. Saborul croaţilor anunţă ruperea relaţiilor cu Austria şi Ungaria şi proclamă statul slovenilor,
croaţilor şi sârbilor, cu centrul la Zagreb. Consiliul Naţional Cehoslovac va face eforturi susţinute pentru
crearea unui stat cehoslovac. Germanii din Austro-Ungaria vor încerca să obţină independenţa părţii din
nord-vestul Cehiei care urma să se unească ulterior cu Austria sub numele de Deutschbohmen. Cei din
Moravia şi Silezia proclamă provincia Sudetenland. În Moravia de sud se creează Deutschsudbohmen iar în
sudul Cehiei apare Bohmenwaldgau. Toate aceste provincii urmau să se unească cu Austria. Consiliul
Naţional Cehoslovac va contacta oamenii politici germani din Cehia în vederea colaborării în cadrul noului
stat cehoslovac, dar va fi refuzat. Armata imperială din Praga se va supune Consiliului Naţional Cehoslovac,
soldaţii români şi maghiari din garnizoana imperială refuzând să se mai supună ordinelor venite de la Viena.
Oamenii politici slovaci vor alcătui un Consiliu Naţional Slovac şi vor adopta o declaraţie cu privire la crearea
statului cehoslovac. La Budapesta va izbucni o revoluţie care se va extinde rapid. În Transilvania oamenii
politici români vor forma Consiliul Naţional Român din Transilvania.
România îşi exprima în aceste condiţii disponibilitatea de a denunţa Pacea de la Buftea şi de a reintra
în război alături de Antanta. Generalul Franchet d’Esperey îi invinge pe bulgari în Macedonia silindu-i să
ceară pace, îi eliberează pe sârbi şi forţează Dunărea. Regele Ferdinand al Bulgariei abdică în favoarea fiului
său Boris al III-lea. Trupele sârbeşti vor reintra în Belgrad la 1 noiembrie. În 3 noiembrie, presată pe toate
fronturile, Austria va încheia armistiţiu cu Antanta. Ea va accepta evacuarea Tirolului de Sud până la Brenner,
a regiunii carstice, a Istriei şi Dalmaţiei de Nord. De asemenea trupele aliaţilor căpătau libertate de acţiune pe
întregul teritoriu austriac. Trupele germane se retrăgeau iar cele austriece erau demobilizate. Germania va
decide ocuparea Austriei dar izbucnirea revoluţiei germane va împiedica acest lucru. Românii din
Transilvania şi Banat se vor organiza în gărzi naţionale şi consilii naţionale, la nivel local. Cehoslovacii şi
polonezii vor începe negocierile pentru a decide statutul zonei Tesin-Cieszyn. Consiliul Naţional Român din
Bucovina va decide unirea provinciei cu România. La încercările ucrainienilor de a anexa prin acţiune militară
Bucovina la Galiţia Orientală, românii bucovineni vor solicita intervenţia armatei române. În România,
liberalii veniţi în extremis la putere, denunţă Pacea de la Buftea în 4 noiembrie. În 9 octombrie trupele de
ocupaţie vor primi un ultimatum. Trupele Antantei vor trece Dunărea o zi mai târziu. Armata română reia
ostilităţile şi înaintează în Transilvania şi Dobrogea. O divizie de infanterie va veni în ajutorul românilor din
Bucovina.
Sub presiunea mişcărilor revoluţionare, Germania devine republică la 9 noiembrie 1918 iar Austria la
12 decembrie 1918, împăratul Carol I abdicând. La 11 noiembrie, la Compiegne, este semnat Armistiţiul
dintre Germania şi Puterile Aliate, germanii obligâdu-se să-şi retragă trupele. Guvernul maghiar va încerca în
zadar să stabilească o înţelegere cu reprezentanţii slovacilor şi românilor, în vederea continuării existenţei
autorităţii maghiare în teritoriile locuite de aceştia. La Belgrad guvernul maghiar va semna cu reprezentanţii
Antantei o convenţie de armistiţiu în baza căreia armata sârbă primeşte mandatul temporar de a intra în Banat
cu misiunea de a păstra ordinea. Guvernul maghiar se obliga să-şi retragă trupele la nord de linia Mureşului.
Armata maghiară se demobiliza, cu excepţia a 8 divizii. Se proclamă în 14 noiembrie republica Cehoslovacă.
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Guvernul maghiar va trimite trupe împotriva armatei cehe care intra în Slovacia. La scurt timp Ungaria se va
proclama republică. Armata cehă va ocupa treptat provinciile separatiste sudete, pe care la 22 noiembrie
Austria le proclamase teritorii austriece. Guvernul cehoslovac va prelua treptat puterea de la Consiliile
Naţionale Locale. Pentru Slovacia, capitala se va stabili la Bratislava. Grupuri bolşevice vor proclama o
Republică Populară Slovacă la Kosice, fapt prin care se încerca ruperea acestei regiuni de Slovacia. Tentativa
forţelor bolşevice va eşua prin intrarea trupelor cehe în Kosice la 30 decembrie.
În acest timp, Vecea Populară Centrală de la Zagreb va proclama statul iugoslav al croaţilor, sârbilor
şi slovenilor. Sârbii din Voivodina se pronunţă necondiţionat pentru unirea cu Serbia. Adunarea Naţională a
Muntenegrului se pronunţă pentru unirea cu Serbia, declarând decăzută dinastia Petrovic. La 1 decembrie, la
Belgrad, prinţul regent Alexandru Karageorgevici va proclama Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, prin
unirea tuturor iugoslavilor. Peste 3 zile Muntenegrul se va uni cu Serbia.
În paralel, în 28 noiembrie 1918 Congresul General al Bucovinei, format din reprezentanţii românilor,
polonezilor, germanilor şi rutenilor, va proclamă în unanimitate unirea cu România. Trupele române care au
trecut munţii spre Transilvania, se vor opri la izvoarele Mureşului. La 1 decembrie 1918 Marea Adunare
Naţională Română de la Alba Iulia hotărăşte unirea cu România a românilor şi teritoriilor locuite de ei în
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Hotărârea nu a fost recunoscută de guvernul maghiar. La zece zile
de la semnarea actului, armata română a înaintat în mod paşnic până la Cluj. În 24 decembrie a fost emis
decretul de unire a României cu Transilvania. Treptat, Comitetul Central Săsesc şi cu Comitetul German
Săsesc, reunite la Mediaş, în cadrul Marii Adunări Naţionale a Saşilor vor recunoaşte unirea teritoriilor locuite
de ei la România.
În 18 ianuarie 1919 se deschid la Paris, în prezenţa reprezentanţilor a 32 de state, lucrările Conferinţei
de Pace, cea mai mare de acest fel de până atunci. Una din sarcinile ei fundamentale era consacrarea
internaţională a statelor noi apărute sau reîntregite prin dispariţia Imperiului Otoman, Imperiului
Austro-Ungar, Imperiului German şi Imperiului Ţarist. Rolul principal în cadrul conferinţei îl vor avea marile
puteri: Statele Unite ale Americii, Franţa, Marea Britanie, Italia şi Japonia. Conferinţa de Pace va decide
înfiinţarea Societăţii Naţiunilor, un organism internaţional, format din reprezentanţi ai statelor, creat pentru
menţinerea păcii. Pactul Societăţii Naţiunilor constituie fundamentul pe care urma să se realizeze securitatea
colectivă prin intermediul noii organizaţii internaţionale, ai cărei membri se angajau solemn să execute
obligaţiile asumate prin tratate, convenţie esenţială a convieţuirii paşnice între state.
La începutul anului 1919, trupele române vor înainta şi vor stabili linia de demarcaţie pe latura de vest
a Munţilor Apuseni. Consiliul militar interaliat de la Paris va aproba înaintarea armatei române până la
aliniamentul
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Vasarosnameny-Devavanya-Gyima-Oroshaza-Hodmezovasarhely-Szeged, la vest de care erau trupele ungare,
s-au interpus trupele franceze. Şeful misiunii militare a Aliaţilor la Budapesta va face presiuni asupra
guvernului maghiar pentru a recunoaşte liniile de demarcaţie. Acesta însă va refuza să le recunoască şi va
trece puterea unui guvern socialisto-comunist, proclamându-se Republica Sfaturilor din Ungaria, republică
sovietică. În faţa pericolului izbucnirii unor revolte comuniste, în Slovacia se decretează legea marţială. În
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acelaşi timp armata cehoslovacă şi armata română vor trece liniile de demarcaţie şi se vor îndrepta împotriva
puterii comuniste de la Budapesta. Armata română riposta la forţarea liniei de demarcaţie de către trupele
maghiare pe Valea Someşului, la Ţigani şi Ciucea. La 1 mai armata română atingea Tisa, făcând joncţiune cu
trupele cehoslovace. În acest fel se bloca încercarea de joncţiune dintre armata maghiară şi cea a puterii
sovietice din Rusia, care ataca din răsărit. Bela Kun, comisarul poporului pentru afacerile externe al
guvernului maghiar va recunoaşte deziteratele teritoriale ale guvernelor României, Cehoslovaciei şi Regatului
Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor. În schimb, guvernul sovietic şi cel ucrainean vor adresa guvernului român
două ultimatumuri prin care cer să fie părăsită în 24 ore Basarabia şi Bucovina. România nu se va supune
condiţiilor ultimative, în acelaşi timp solicitând trasarea graniţelor în cadrul Conferinţei de la Paris, în acord
cu noua situaţie apărută la demarcaţia dintre armatele maghiare şi române. La Ujgorod/Uzhorod, comitetele
naţionale rutene decid alipirea Ucrainei Subcarpatice la Cehoslovacia, în condiţii de deplină autonomie.
Teritoriul se afla sub ocupaţie militară străină, în parte românească, care viza lupta contra mişcărilor
comuniste. În Slovacia, sub presiunea trupelor maghiare bolşevice destabilizatoare, se instaurează dictatura
militară. Totuşi la Presov se va proclama Republica Slovacă a Sfaturilor. Aceasta îşi va încheia existenţa o
lună mai târziu, la retragerea trupelor maghiare din Slovacia.
Consiliul Suprem al Conferinţei de Pace va hotărî înfiinţarea unei comisii internaţionale, cu sediul la
Budapesta, formată din reprezentanţii Marii Britanii, Franţei, Italiei şi Statelor Unite ale Americii, care să
controleze navigaţia pe Dunăre. Comisia va fi instituită prin ordin al comandantului armatei aliaţilor din
Orient, generalul francez Louis Marie Franchet d’Esperey. De asemenea Consiliul Suprem va atribui
României insula Ada-Kaleh.
Conferinţa de Pace de la Paris a avut ca urmare semnarea unor tratate de pace între puterile învinse şi
cele învingătoare. Primul se semna în iunie 1919 la Versailles tratatul de pace cu Germania. El prevedea ca
Germania să renunţe la toate coloniile sale şi la importante teritorii (a se vedea harta de mai jos) în favoarea
Franţei, Belgiei, Danemarcei şi Poloniei118. Zona Rinului era demilitarizată, serviciul militar obligatoriu se
desfiinţa iar forţele armate erau limitate la 100000 de oameni. În problema Dunării tratatul prevedea
menţinerea Comisiei Europene a Dunării şi înfiinţarea pe restul fluviului a unei Comisii Internaţionale a
Dunării, urmând ca o conferinţă specială să definitiveze statutul ei internaţional politico-juridic119.
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În faţa acţiunilor destabilizatoare ale guvernului sovietic de la Budapesta, Consiliul militar interaliat
hotărăşte ocuparea militară a Ungariei de către trupele Antantei. Trupele maghiare vor forţa însă Tisa într-o
operaţiune îndreptată împotriva armatei române. Aceasta va riposta, va respinge atacul şi va continua
înaintarea la vest de Tisa. Trupele române vor ajunge la Budapesta unde dizolvă republica sovietică de 133
zile a lui Bela Kun. Se va proclama Republica Ungară, Republica Ungară a Sfaturilor încetându-şi existenţa.
Arhiducele Iosif se proclamă guvernator regent al Ungariei, desemnând un guvern provizoriu de tehnicieni.
Viceamiralul Horthy Miklos se autoproclamă comandant suprem al trupelor ungare, aflate sub comanda sa.
Mai apoi va fi recunoscut ca atare de către guvernatorul regent al Ungariei. În 10 august 1919 vor adera la
unirea cu România şvabii din Timişoara. Marele Cartier General al Armatei Române va da ordin de retragere
din Ungaria dar la insistenţele Antantei va renunţa, nedorind să lase loc propice reizbucnirii unor mişcări
comuniste.
În septembrie 1919 la Saint-Germain en Laye se va semna tratatul de pace cu Austria. Aceasta
recunoştea noile graniţe ale statelor succesoare. De asemenea va ceda Italiei oraşele Trentino, Triest şi
regiunea Istria, preluând în acelaşi timp regiunea Burgenland disputată cu Ungaria. La 28 februarie 1919,
România, prin vocea primului ministru Brătianu va solicita trasarea graniţei pe Dunăre pentru separarea de
Serbia. Neacceptarea pretenţiilor româneşti în privinţa Banatului a dus la refuzul României de a semna tratatul
cu Austria şi părăsirea conferinţei de către Primul Ministru, fiind chiar necesară desfăşurarea unor trupe
franceze pentru a crea un cordon de securitate între România şi Serbia120. România va semna totuşi tratatul cu
120
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Austria în urma unui ultimatum al marilor puteri adresat în 15 noiembrie. Armata română va începe retragerea
din Ungaria, în patru etape, în aceeaşi lună.
Bulgaria va semna tratatul de pace în noiembrie 1919 la Neuilly sur Seine. Ea ceda Greciei, Tracia de
vest, pierzând în acest fel ieşirea la Marea Egee. Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor primea oraşele
Ţaribrod, Bosilegrad şi Strumica. Graniţa între România şi Bulgaria era stabilită aşa cum era ea în 1 august
1914 (a se vedea harta de mai jos). Armata bulgară era redusă la un efectiv total care număra 20000 de soldaţi.

Diplomaţii României, Iugoslaviei şi Cehoslovaciei se vor opune cu succes proiectului ungar de
înfiinţare a unei confederaţii danubiene din care să facă parte statele apărute în urma destrămării Imperiului
Austro-Ungar. De asemenea se vor opune revenirii Habsburgilor pe tronul Ungariei, solicitând marilor puteri
o poziţie fermă în legătură cu acest subiect. În această perioadă armata română începe să se retragă din
Ungaria. De asemenea se duceau tratative susţinute pentru semnarea păcii cu Ungaria. Guvernul maghiar va
susţine, pentru stabilirea graniţelor, organizarea unui plebiscit. România a solicitat prin multiple voci politice
întregul teritoriu până la Tisa. Puterile Aliate şi Asociate au răspuns acestor cereri printr-o cercetare
“amănunţită a condiţiilor etnografice din Europa Centrală şi a năzuinţelor naţionale”. Tratatul de pace cu
Ungaria se va semna în iunie 1920 la Trianon. Se recunoştea unirea Slovaciei şi Ucrainei Subcarpatice cu
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Cehoslovacia, a Croaţiei, Sloveniei, Voivodinei, regiunii Backa şi a vestului Banatului cu Serbia. Pentru
România, se recunoştea actul de la Alba Iulia. Graniţa dintre România şi Ungaria urma să fie fixată de o
comisie formată din 7 membri (5 numiţi de Puterile Aliate şi Asociate, şi câte unul din partea României şi
Ungariei.
Semnarea păcii cu Turcia în august 1920 la Sevres, a reprezentat sfârşitul Conferinţei da Pace de la
Paris, menită să pună capăt Primului Război Mondial. Tratatul recunoştea graniţele Germaniei, Austriei,
Greciei, Ungariei, Poloniei, României, Cehoslovaciei şi Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor. Tot la
Sevres este încheiat un tratat între Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia, pe de o parte şi România, Polonia,
Cehoslovacia şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, pe de altă parte, asupra recunoaşterii graniţelor
statelor nou formate sau reîntregite (a se vedea figura de mai jos).
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Sfârşitul Primului Război Mondial reprezenta căderea imperiilor din Bazinul Dunărean şi înlocuirea
lor cu state mai mici. Rezultatele războiului vor fi cumulate, fiind generate chiar de război: crize economice,
fascism, comunism, revendicări teritoriale pe criteriu etnic, naţionalism, xenofobie, rasism, antisemitism,
intoleranţă, antidemocraţie, dictatură. Germania, Bulgaria, Ungaria şi Austria erau nemulţumite de rezultatele
tratatelor de pace. Ele vor fi prinse primele de valul de resentimente care a dat naştere unor orientări extreme.
Cehoslovacia şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, cele două state federale tampon care contrabalansau
puterea în regiune, vor încerca să organizeze alianţe care să contracareze escaladarea tensiunilor şi unirea
eforturilor revendicative ale Germaniei, Austriei, Bulgariei şi Ungariei. La încercările lor se vor alătura treptat
România, Polonia şi Grecia.

g. Perioada interbelică
În Ungaria, viceamiralul Horthy Miklos este desemnat prin vot universal ca şef de stat interimar cu
titlul de guvernator, fiind investit cu o mare putere. Se puneau în acest fel bazele unui regim autoritar. Fostul
împărat Carol I de Habsburg va încerca în mai multe rânduri să ocupe tronul Ungariei. Împotriva acestor
încercări se vor pronunţa hotărât guvernele României, Cehoslovaciei şi Regatului Sârbilor, Croaţilor şi
Slovenilor, ameninţând chiar cu intervenţia prin forţa armelor în cazul unei astfel de evoluţii. Între Polonia,
Ucraina şi puterea sovietică se vor da lupte pentru teritorii. Deşi la început polonii vor avea câştig de cauză
împotriva sovieticilor, treptat presiunile vor deveni din ce în ce mai energice. Până în martie 1921 sovieticii
vor ajunge mult spre vest, declarând Ucraina şi Bielorusia republici sovietice.
În 1 octombrie 1920 noua constituţie a Austriei îi conferă neutralitatea. Austria devenea un stat
federal, cu o puternică autonomie a landurilor. În fruntea statului se găsea un preşedinte federal, cu o
autoritate restrânsă. Conducerea guvernului era asigurată de un cancelar federal. Austria era condamnată deja
la neutralitate prin prevederile Conferinţei de Pace. Prin acestea era împiedicată unirea cu Germania, ambele
state fiind de naţiune germană.
Cehoslovacia şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor vor semna un tratat, îndreptat în mod tacit
împotriva Ungariei în 1920. Ministrul Afacerilor Externe al Cehoslovaciei va invita şi România să se alăture
tratatului. Guvernul român îşi va declara acordul de principiu dar va amâna luarea unei hotărâri, din dorinţa de
a crea o alianţă mai largă, care să cuprindă şi Polonia şi Grecia. România va semna un tratat de alianţă cu
Cehoslovacia, urmat de un altul, cu Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor. Aceste alianţe vor sta la baza
stabilirii unui sistem care îşi propunea menţinerea situaţiei teritoriale şi contrabalansarea tendinţelor
revizioniste: Mica Înţelegere. La acestea se adăuga încercarea de a include şi Polonia în cadrul sistemului de
alianţe, încercare soldată cu o reuşită parţială, prin semnarea în 3 martie 1921 a Convenţiei defensive
româno-polone, la care s-a adăugat o convenţie militară între cele două părţi. Între România şi Cehoslovacia,
după încheierea tratatelor de alianţă, vor stabili un protocol care avea drept rezultat definitivarea frontierei
dintre cele două state.
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Statutul Dunării va fi desemnat la Paris prin semnarea unei convenţii de către reprezentanţii Marii
Britanii, Belgiei, Cehoslovaciei, Franţei, Greciei şi României. Ulterior vor semna Italia şi Regatul Sârbilor,
Croaţilor şi Slovenilor. Convenţia proclamă libertatea de navigaţie, menţine Comisia Europeană a Dunării
pentru Dunărea maritimă (Galaţi-Sulina) şi Comisia Internaţională a Dunării (Brăila-Ulm). Comisia
Europeană a Dunării era formată din reprezentanţii Marii Britanii, Franţei, Italiei şi României, ţară care
deţinea sectorul Galaţi-Sulina. Componenţa comisiei putea fi completată cu “orice stat european care va
justifica şi în viitor interesele comerciale, maritime şi europene suficiente la gurile Dunării”. Administrarea
sectorului Porţile de Fier revine României şi Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor.
La Pecs este proclamată o Republică Sârbo-Maghiară din Baja şi Baranya, sub protectorat iugoslav şi
sub oblăduirea aliaţilor. Aceasta va fi desfiinţată prin intervenţia în forţă a armatei maghiare. Între Ungaria şi
statele învecinate încep tratative pentru clarificarea situaţiei de graniţă. Vor avea loc discuţii cu România,
Cehoslovacia, Austria. Pentru regiunea Burgenland, disputată de Ungaria şi Austria, se va solicita organizarea
unui referendum prin care locuitorii regiunii să decidă soarta şi apartenenţa teritoriului. La o nouă încercare a
fostului împărat Carol I de a se înscăuna la Budapesta, Cehoslovacia şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi
Slovenilor vor răspunde prin mobilizarea parţială. Carol de Habsburg va sfârşi un an mai târziu în exilul lui
din Portugalia. Cehoslovacia va semna cu Polonia şi cu Austria tratate având la bază principiul integrităţii
teritoriale, al neutralităţii şi arbitrajului. Regele iugoslav Alexandru al II-lea va strânge şi mai mult legăturile
cu regatul României prin alianţe matrimoniale.
Austria va fi pusă sub interdicţia Anschlus-ului pentru următorii 20 de ani, printr-un protocol semnat
între reprezentanţii Italiei, Angliei, Franţei şi Cehoslovaciei121. În schimb Austriei i se acordă un împrumut
financiar. Societatea Naţiunilor va elabora pentru ea un program de reformă, aplicat de un comisar care va
rămâne în funcţie aprope patru ani, perioadă în care controlul Societăţii Naţiunilor asupra Austriei s-a
manifestat foarte puternic. Austria va semna un tratat cu Cehoslovacia prin care recunoştea graniţele statului
nou format, deci implicit va renunţa la teritoriile sudete pe care le deţinea.
România va clarifica în perioada următoare Conferinţei de Pace de la Paris, problemele privind
frontierele sale. În acest sens în 1923, după ce o comisie interaliată a delimitat graniţa româno-ungară pe hartă,
conform Tratatului de la Trianon, începe trasarea acesteia în teren şi instalarea bornelor de frontieră. România
va semna la Belgrad o Convenţie cu partea ugoslavă privind delimitarea frontierei şi un schimb de comune
între cele două state, comune din Banat. La Tiraspol se va încheia un Regulament româno-sovietic privitor la
măsurile şi procedeele de întrebuinţat pentru prevenirea şi aplanarea conflictelor de pe Nistru. României vedea
în acest fel cum la graniţa sa de răsărit Imperiul Ţarist fusese înlocuit de puterea sovietică, cu o forţă sporită
dată de ideologia comunistă. La 30 decembrie 1922 se constituise deja Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste (a se vedea harta de mai jos).
România va fi nevoită să înceapă negocierile cu aceasta pentru recunoaşterea unirii Basarabiei şi
pentru reglementarea situaţiei tezaurului. Guvernul român dorea ca aceste probleme să fie disociate pentru ca
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să nu se recunoască unirea în schimbul rămânerii tezaurului la Moscova. Lucrările conferinţei care avea ca
scop rezolvarea acestor probleme se vor desfăşura la Viena dar fără succes.

La nivel internaţional se va semna la Lausanne Tratatul de pace cu Imperiul Otoman, tratat semnat de
către Marea Britanie, Franţa, Italia, Japonia, Grecia, Bulgaria, România, Regatul Sârbilor, Croaţilor şi
Slovenilor şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Tratatul conţine 17 anexe care reglementează printre
altele şi regimul strâmtorilor Bosfor şi Dardanele. Se recunoşte principiul libertăţii de trecere şi de navigaţie
pe mare şi în aer. De asemenea erau stipulate prevederi care vizau şi situaţia de război.
În Europa va urma o perioadă marcată de escaladarea curentelor extremiste, de dreapta şi de stânga,
pe de o parte dar şi de încercări de stabilire a unui sistem de alianţe menit să asigure securitatea frontierelor,
pe fondul acutizării unei crize economice de mari proporţii şi a încercărilor de pacificare desfăşurate sub
autoritatea Societăţii Naţiunilor. Mişcările extremiste erau alimentate de criza economică şi de situaţia
postbelică în general, nemulţumitoare pentru multe state. Stânga extremistă va fi stimulată de U.R.S.S., care
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va crea un organism cu caracter subversiv, Cominternul, pentru dezvoltarea partidelor comuniste şi preluarea
puterii de către acestea prin măsuri extreme, în multe ţări europene. Mişcările de extremă dreapta vor viza în
plan intern o politică autoritară şi naţionalistă iar pe plan extern revizuirea situaţiei frontierelor, evoluând cu
mai multă forţă în ţările care se simţeau dezavantajate în urma războiului. Mişcările extremiste se vor ridica şi
vor ataca sistemul politic parlamentar şi democraţia pluripartinică, ca şi împotriva sistemului economic
capitalist, care se afla în mare criză, marele crah al bursei din New York din 1929 marcând debutul acestei
nefericite situaţii.
La Conferinţa de la Locarno, reprezentanţii Germaniei, Belgiei, Franţei, Marii Britanii şi Italiei
parafează un Tratat de garanţie mutuală, Pactul renan, prin care semnatarii se angajează să garanteze
frontierele existente între Franţa şi Belgia, pe de o parte şi Germania pe cealaltă parte. Totodată sunt parafate
Convenţiile de arbitraj dintre Germania şi Belgia, Franţa, Cehoslovacia şi Polonia, graniţele care separau
Germania de Polonia şi Cehoslovacia nefiind garantate ci supuse arbitrajului. Franţa va încheia în compensare
cu aceste state tratate bilaterale prin care se obligă la ajutor imediat şi asistenţă. Franţa va încheia şi cu
România un tratat de amiciţie şi o convenţie cu caracter militar. În acest mod România, Polonia, Cehoslovacia
alături de Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, se orientau spre Franţa şi spre politica internaţională dusă
de ea. În cadrul Micii Înţelegeri, ţările se vor opune tendinţelor revizioniste, angajându-se ca la un eventual
atac al Italiei împotriva Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, România şi Cehoslovacia să ţină în şah
Ungaria şi Bulgaria pentru a nu ataca şi ele alături de Italia. Între România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi
Slovenilor se va stabili un Protocol privitor la delimitarea frontierei dintre cele două state, realizându-se şi un
schimb de teritorii cu acest prilej.
Un alt eveniment important care avea ca scop menţinerea păcii pe plan internaţional a avut loc în anul
1928 la Paris, când Germania, Statele Unite ale Americii, Belgia, Franţa, Marea Britanie, Italia, Japonia,
Polonia şi Cehoslovacia, vor semna Tratatul multilateral pentru renunţarea la război ca instrument de politică
naţională, Pactul Briand – Kellog. Numărul total al statelor care vor adera la tratat va fi de 63.
În paralel însă situaţia internaţională se tensiona. În 1927 se desfiinţează controlul militar asupra
Ungariei, care va începe după această dată să se înarmeze în secret. În Italia încă din 1922 fasciştii ajung la
putere, conduşi de Mussolini, impunând o politică de forţă şi de afirmare agresivă în plan internaţional. În
Cehoslovacia vor avea loc încercări de puci fascist cu implicarea elementelor militare, reacţia la acestea fiind
îndreptată spre creşterea autoritarismului. În 1929, Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor devine Regatul
Iugoslaviei, prin preluarea întregii puteri de stat de către regele Alexandru al II-lea, instaurându-se în acest
mod dictatura regală. În Germania, mişcarea de extremă dreapta, ajunge la putere prin Partidul
Naţional-Socialist al lui Adolf Hitler în 1933. La un an distanţă, funcţia de Cancelar al Reichului şi preşedinţia
Germaniei au fost unificate, Hitler asigurându-şi puteri depline. În plan extern el va sprijini mişcările de
emancipare ale germanilor, cu vădit scop revizionist. Austria va face paşi importanţi de apropiere faţă de Italia,
pe baza unui sistem asemănător de organizare economică. Între Austria şi Ungaria se va încheia un acord
economic bilateral. De asemenea guvernul ungar va propune Germaniei finalizarea unei convenţii consultative
pentru promovarea unei politici unitare împotriva statelor Micii Înţelegeri. La Roma se va semna un protocol
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între Italia, Austria şi Ungaria, referitor la organizarea spaţiului dunărean, prin care statele semnatare se
angajau la sprijin reciproc. Italia şi Austria se angajau cu acest prilej să susţină înarmarea Ungariei şi
pretenţiile sale teritoriale. Ungaria va avea un diferend teritorial cu Iugoslavia, caz care va fi remis Ligii
Naţiunilor, aceasta hotărând iniţierea unei serii de tratative şi semnarea unui acord vizând traficul de frontieră.
Germania va încerca o mişcare de apropiere faţă de Italia, prin întâlniri ale lui Adolf Hitler cu Benito
Mussolini. Curentul de extremă dreapta va câştiga teren în multe ţări. În România se va scoate în afara legii
Garda de Fier, formaţiune fascistă, iar Mişcarea de Reînnoire Naţională a Germanilor din România este
dizolvată. În Austria, naţional-socialiştii îl asasinează pe cancelarul Dolfuss, dar la ameninţările Italiei
lucrurile se calmează, între Italia şi Austria intervenind o răceală în cadrul relaţiilor bilaterale, din cauza
acestor evoluţii. Sub influenţa unor cercuri extremiste italiene şi ungare, ca şi a ustaşilor croaţi, regele
iugoslav Alexandru este asasinat, fiul său minor fiind proclamat rege. În Ungaria se constituie Partidul Voinţei
Naţionale, având un program de extremă dreapta, naţionalist, şovin. În România se reînfiinţează Garda de Fier
sub numele “Totul pentru Ţară”. De asemenea regele Carol al II-lea va crea un partidul Frontul Românesc în
scopul slujirii dorinţelor sale de conducere autoritară a ţării. Ungaria şi Germania vor purta tratative privind
alianţa dintre cele două state şi acţiunea politică a celor două în problema Europei Centrale şi Europei de
Sud-Est. În Cehoslovacia, datorită presiunilor exercitate de Germania în mod direct şi prin intermediul
minorităţii germanilor sudeţi sau prin încurajarea cercurilor autonomiste slovace, se înregistrează o mare
instabilitate politică. În paralel, ca reacţie la escaladarea mişcărilor de extremă dreapta se vor înregistra
organizări şi reorganizări ale partidelor şi mişcărilor de stânga, chiar cu variantele sale extreme, dezavuate de
guvernele din majoritatea ţărilor, dar cu puternic sprijin din partea U.R.S.S.
Pe plan internaţional în 1934 Grecia, Yugoslavia, România şi Turcia semnează Înţelegerea Balcanică.
Cele patru state îşi garantează mutual securitatea tuturor frontierelor lor balcanice, împotriva oricărei agresiuni
din partea unui stat balcanic. Dacă o parte contractantă este victima unei agresiuni dinpartea unei ţări
nebalcanice la care i se alătură şi o ţară balcanică, Pactul intră în acţiune faţă de ţara balcanică. În spiritul
acestei politici externe se înscriu şi demersurile din cadrul lucrărilor Micii Înţelegeri care analizau
eventualitatea unor agresiuni din partea Bulgariei sau Ungariei, separat sau împreună, precum şi cazul unui
conflict generalizat. Guvernele statelor Micii Înţelegeri decideau să înceapă şi negocierile cu U.R.S.S. pentru
stabilirea de relaţii diplomatice şi asigurarea unui climat de pace cu acest stat, ca şi pentru susţinerea intrării
U.R.S.S. în cadrul statelor reprezentate la Liga Naţiunilor, acţiune în urma căreia aceasta devine şi membru
permanent al Consiliului. Franţa iniţiase deja împreună cu U.R.S.S. un Pact Oriental, stabilit între statele
amintite, Germania, Polonia, Cehoslovacia şi Ţările Baltice, la care urma să se alăture şi România. Eforturile
pentru construcţia Pactului Oriental s-au soldat cu un eşec clar, încheindu-se în cele din urmă doar un Tratat
de asisţenţă mutuală între Franţa şi U.R.S.S.
Germania

va

denunţa

clauzele

militare

ale

Tratatului

de

la

Versailles.

Conferinţa

britanico-franco-italiană întrunită în replică va adresa critici formale, neurmate de sancţiuni. În cadrul
conferinţei, Italia va susţine adoptarea unei rezoluţii care recomandă soluţionarea cererilor Austriei, Ungariei
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şi Bulgariei privind recunoaşterea egalităţii în drepturi în domeniul înarmării pe calea negocierilor între statele
interesate şi în cadrul garanţiilor generale şi regionale de securitate.
Italia va ataca Etiopia, act la care Societatea Naţiunilor va reacţiona prin adoptarea de sancţiuni
economice împotriva statului agresor, împotriva sancţionării votând reprezentanţii Italiei, Austriei, Ungariei şi
Albaniei. Germania va intra cu trupe în zona demilitarizată a Rhinului, Societatea Naţiunilor neluând o măsură
eficace şi clară împotriva acestor acte. Austria va introduce şi ea serviciul militar obligatoriu. În acest mod
prevederile tratatelor Conferinţei de Pace de la Paris vor începe să fie modificate, fără ca Societatea Naţiunilor
să poată împiedica într-un mod ferm aceste evoluţii, dovedindu-şi în acest fel ineficienţa. Printr-un tratat
austriaco-german, Germania recunoştea deplina suveranitate a Austriei, politica externă austriacă trebuind să
fie construită de la principiul că Austria este un stat german.
Pe plan internaţional se crea în acest fel o axă care dorea să redeseneze harta lumii în urma creării
unui nou echilibru de forţe. La început axa revizionistă s-a construit între Berlin şi Roma, între Germania şi
Italia, ulterior adăugându-se şi Japonia. Italia şi Germania vor polariza în jurul lor şi tendinţele revizioniste ale
Austriei, Ungariei şi mai apoi ale Bulgariei. Un prim test va fi războiul civil din Spania unde se vor purta lupte
cu sprijin extern între extrema dreaptă şi extrema stângă. Evoluţia Axei în planul politicii internaţionale îşi va
baza motivaţia la început pe consideraţii etnice. Criteriul etnic era chiar cel care stătuse la baza configurării
hărţii politice a lumii după Primul Război Mondial, hartă ce venea să materializeze ideile pornite din avântul
Revoluţiei franceze. Acest criteriu era însă greu de aplicat pe teren, geografia şi istoria făcând ca harta politică
să nu se suprapună perfect cu cea etnică, cu cea religioasă sau lingvistică. Prin specularea acestor deficienţe,
în noua situaţie de forţe, a început redesenarea hărţii politice a lumii. Problema drepturilor minorităţilor
naţionale a devenit o problemă de prim rang. Acest “călcâi al lui Ahile” pentru principiul statului naţional, va
fi “mărul duscordiei” pentru situaţia internaţională. Pe lângă problema minorităţilor, se vor stimula tendinţele
antidemocratice ale extremei drepte, tendinţe îndreptate împotriva “pericolului roşu” şi care au avut ca rezultat
colapsul vieţii politice parlamentare şi escaladarea autoritarismului şi a tendinţelor dictatoriale. În cazul celor
două federaţii, Cehoslovacia şi Iugoslavia, singurele federaţii apărute în urma Primului Război Mondial,
construite pentru echilibrarea şi contracararea tendinţelor expansioniste ale Germaniei, Austriei şi Ungariei,
metoda de dezmembrare se va edifica pe exacerbarea tendinţelor naţionaliste ale popoarelor din componenţa
lor.
În Ungaria, regentul Horthy Miklos va primi puteri nelimitate. Cehoslovacia va adopta o lege privind
autonomia Ucrainei Subcarpatice, fapt ce reprezenta un prim pas pentru conferirea autonomiei stipulată de
Tratatul de la Saint-Germain. Italia va lăsa mână liberă Germaniei în privinţa Austriei, consolidând în acest
mod relaţiile italo-germane şi creând în fapt cu adevărat legătura Axa Roma-Berlin-Tokyo, prin aderarea
Italiei la Pactul Anti-Comintern. Ungaria şi Italia vor încerca să formeze axe orizontale cu Polonia, respectiv
cu Iugoslavia. La aceste încercări se vor opune reprezentanţii Micii Înţelegeri. În România, după alegeri în
care nici un partid nu reuşeşte să obţină o majoritate confortabilă, este însărcinat cu constituirea guvernului un
partid fără forţă politică, pentru a putea fi manevrat. Regele Carol al II-lea va instaura în februarie 1938
dictatura regală, inaugurând un regim autoritar.
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h. Al Doilea Război Mondial
Influenţa Germaniei asupra Austriei va creşte constant. Cabinetul austriac va fi pus în faţa unor
intervenţii clare ale lui Adolf Hitler, privind componenţa guvernului. Profitând de instabilitatea
guvernamentală, el va da ordin trupelor sale să intre în Austria. Germania va anexa Austria, care devine în
acest fel provincie germană (Ostmark), Preşedintele austriac fiind nevoit să demisioneze. Un plebiscit
organizat în Austria va aproba, aproape în unanimitate Anschlus-ul122. De asemenea ţările europene au
recunoscut şi ele anexarea. Începea în acest fel o serie de modificări de frontiere impuse pe cale
politico-diplomatică şi nu reieşite dintr-un conflict militar.
Noul echilibru de forţe era în evident dezacord cu prevederile tratatelor Conferinţei de Pace de la
Paris. După Austria va intra în vizorul Germaniei şi Cehoslovacia. Sudeţii vor solicita libertatea exprimării
doctrinei naziste în Cehoslovacia, împreună cu revendicări autonomiste. Guvernele francez şi britanic vor
solicita guvernului cehoslovac să-şi normalizeze relaţiile cu minoritatea germană şi mai ales cu sudeţii. În
replică, guvernul cehoslovac va adopta un proiect de statut pentru minorităţi în care sunt aplicate principiile
autoadministraţiei şi proporţionalităţii în reprezentare. Partidul Popular Slovac va cere şi el autonomie pentru
Slovacia. Germania va alimenta în secret cu arme pe sudeţi şi va provoca încercări de lovituri de stat. Situaţia
se va inflama, Adolf Hitler solicitând revendicări teritoriale. În acest timp guvernul maghiar şi cel italian
duceau tratative pentru paralizarea sistemului de alianţe stabilite între România, Polonia, Iugoslavia şi
Cehoslovacia. Bulgaria va semna şi ea tratate de amiciţie cu membrii Înţelegerii Balcanice. În general
eforturile îndreptate împotriva sistemului de alianţe vor avea succes. Polonia va cere şi ea Silezia centrală de
la Cehoslovacia. În faţa acestor presiuni în Cehoslovacia se va decreta mobilizare generală. Pentru
soluţionarea situaţiei se vor întâlni la Munchen conducătorii guvernelor Italiei (Mussolini), Germaniei
(Cancelarul Adolf Hitler), Marii Britanii (Chamberlain) şi Franţei (Daladier). Prin “Acordul“ semnat la 30
septembrie 1938, Cehoslovacia era convinsă să predea Germaniei regiunea Sudetă. Două dintre puterile care
construiseră sistemul postbelic cedau în acest fel în faţa unor tendinţe evidente de dinamitare a acestui sistem
(a se vedea harta de mai jos).
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Cehoslovacia ceda şi Poloniei regiunea Tesin. Slovacia dobândeşte în 6 octombrie 1938 autonomia
internă, prelatul catolic Josef Tiso devenind şeful guvernului123. Ungaria va solicita şi ea autonomie pentru
minoritatea maghiară din Slovacia. La cererile maghiare guvernul cehoslovac va acorda autonomie Ucrainei
Subcarpatice. Miniştrii de externe ai Germaniei şi Italiei vor arbitra negocierile privind modificarea graniţei
dintre Cehoslovacia şi Ungaria. În urma acestui “Prim arbitraj de la Viena”, în 2 noiembrie 1938, Ungaria va
primi mandat pentru ocuparea Slovaciei meridionale şi Ruteniei (12.000 km2, cu 1.000.000 locuitori).
Ungaria va adera la Pactul Anti-Comintern în 1939. Ea va adresa un ultimatum guvernului cehoslovac pentru
evacuarea Ucrainei Subcarpatice, pătrunzând cu trupe pe teritoriul slovac. În faţa invaziei maghiare şi sub
presiunea Germaniei, Tiso proclamă independenţa Slovaciei. Germania va începe şi ea ocuparea Cehiei la 15
martie 1939. Se declanşează în acest fel ostilităţile celui de al II-lea Război Mondial.
Cehoslovacia dispărea prin acest act, fiind înlocuită de un “Protectorat al Cehiei şi Moraviei” şi de o
Slovacie, devenită un stat satelit al celui de al III-lea Reich. În decurs de trei zile Ungaria ocupă întreaga
Rutenie. Guvernele britanic, francez şi sovietic vor protesta faţă de dispariţia Cehoslovaciei. România la
început va concentra preventiv trupele în Transilvania, ulterior decretând mobilizarea generală. La presiuni
germane, guvernul român va semna Tratatul asupra promovării raporturilor economice între România şi
Germania. Ca urmare a acestuia şi a intervenţiilor guvernelor britanic, francez, polonez şi iugoslav la
Budapesta, guvernul ungar va susţine că nu va trece noua frontieră cu România, rezultată din ocuparea
Ruteniei. Franţa şi Marea Britanie vor acorda asigurări României privind intangibilitatea frontierelor sale.
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După ocuparea Cehoslovaciei, Germania va pretinde teritorii spre est. Ea va denunţa Pactul de
neagresiune semnat cu Polonia. Germania şi U.R.S.S. vor semna în 23 august 1939 un Tratat de neagresiune
care însă avea ca scop împărţirea teritoriilor între cele două puteri. În conformitate cu prevederile tratatului,
denumit Pactul Ribbentrop-Molotov, Polonia trebuia împărţită între Germania şi U.R.S.S., ţările baltice
reveneau U.R.S.S. iar teritoriul dintre Prut şi Nistru era preluat de la România tot de U.R.S.S. La cererea
Germaniei, Ungaria masează trupe la graniţa cu România. Având o Constituţie din 21 iulie 1939 după modelul
Italiei fasciste, Slovacia va decreta mobilizare generală împotriva Poloniei. Începea în acest fel înaintarea
celor două sisteme de extremă, dreapta respectiv stânga, sisteme care vor prinde în cleşte statele dintre ele.
La 1 septembrie 1939 Germania va ataca Polonia, la atac alăturându-se şi Slovacia124. Două săptămâni
mai târziu va începe şi agresiunea sovietică împotriva Poloniei. Atacată din două părţi Polonia va capitula.
România se va declara neutră în cadrul conflictului şi va permite tranzitul refugiaţilor polonezi, a multor
soldaţi, a guvernului şi tezaurului Poloniei. Teritoriile ocupate de germani, organizate sub forma unui
Guvernământ General, vor fi anexate la Reich-ul german, începând şi o acţiune de epurare etnică din regiunile
apropiate de Germania. În zona poloneză ocupată de sovietici aceştia vor organiza alegeri, în urma rezultatelor
alegerilor teritoriile respective unindu-se cu Republica Socialistă Sovietică Ucraineană şi cu Republica
Socialistă Sovietică Bielorusă, începând exterminarea masivă a polonezilor şi implantul de populaţie din
U.R.S.S. Franţa şi Marea Britanie vor declara război Germaniei. Germania va ataca şi va ocupa Norvegia,
Olanda, Belgia şi Franţa, cea din urmă capitulând în iunie 1940.
În această perioadă în Iugoslavia şi în România situaţia internă se înrăutăţeşte. Printr-un acord se
acordă autonomie Croaţiei care devine o “banovină” condusă de un ban răspunzător în faţa regelui şi a
Saborului Croat. Noul statut nemulţumea însă atât pe croaţi cât şi pe sârbi. La conducerea Iugoslaviei se va
instala un guvern de coaliţie hotărât să menţină neutralitatea ţării. În România prin măsuri extreme grupările
legionare, sprijinite de Puterile Axei, vor cauza instabilitate politică şi instalarea unei tensiuni crescânde. La 4
iulie este numit un nou guvern, filo-german, de la această dată neutralitatea României transformându-se în
nonbeligeranţă. Începerea apropierii României de Germania devenea în acest fel evidentă. Acţionând conform
celor stabilite în Pactul de neagresiune cu germanii, sovieticii vor adresa un ultimatum guvernului român prin
care era somat să înapoieze Basarabia şi să transmită partea de nord a Bucovinei. Guvernul român va ceda în
faţa presiunilor sovietice şi va evacua teritoriile cerute, în august 1940 creându-se Republica Socialistă
Sovietică Moldovenească care încorpora şi Transnistria, nordul Bucovinei şi sudul Basarabiei alipindu-se la
R.S.S.Ucraineană. Planul de anexiuni teritoriale stabilit cu germanii se va întregi prin adăugarea republicilor
baltice, unde puterea politică acaparată de sovietici va vota anexarea la U.R.S.S., iar prin războiul contra
Finlandei prin cucerirea Careliei (a se vedea harta de mai jos). În teritoriile pe care le preluase, U.R.S.S. va
declanşa o campanie de schimbare a compoziţiei etnice, prin deportări şi influx de populaţie alohtonă.
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Împotriva României se vor coaliza cererile revendicative ale Ungariei şi Bulgariei, cereri care vor
avea susţinerea Puterilor Axei. Italia va declara război Franţei şi Italiei, România renunţând la puţină vreme la
garanţiile franco-britanice. Partea română şi cea maghiară vor începe la Turnu Severin negocierile privind
revendicările teritoriale ale Ungariei, la îndemnul Germaniei, dar negocierile nu se vor finaliza cu un rezultat
clar, cererile maghiare fiind considerate inacceptabile. Partea ungară va viola spaţiul aerian românesc de mai
multe ori. De asemenea vor începe la Craiova tratativele româno-bulgare pentru reinstaurarea graniţei dintre
cele două ţări aşa cum era ea în anul 1912. În 7 septembrie se va semna un tratat între România şi Bulgaria
prin care partea de sud a Dobrogei, Cadrilaterul, format din judeţele Durustor şi Caliacra, revin Bulgariei, cu
acest prilej având loc şi un schimb de populaţie (a se vedea harta de mai jos).
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Ungaria va face presiuni în continuare pentru satisfacerea dorinţelor ei în privinţa revendicărilor
teritoriale faţă de România. În palatul Belvedere din Viena, miniştrii de externe ai Germaniei şi Italiei, în
prezenţa reprezentanţilor guvernului maghiar şi român, vor comunica României la 30 august 1940 hotărârea
prin care aceasta trebuia să cedeze guvernului ungar partea de nord a Ardealului, alcătuită din judeţele
secuieşti şi o parte de legătură cu Ungaria (a se vedea harta de mai jos). Armata maghiară va ocupa teritoriile
cedate de România, din care armata română se va retrage, maghiarii declanşând campanii de epurări etnice
faţă de populaţia românească.
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În faţa acestor evenimente în România se va declanşa un val de nemulţumiri. Regele Carol al II-lea va
forma un nou guvern condus de Ion Antonescu, suspendând în acelaşi timp şi Constituţia. Ion Antonescu va
face presiuni pentru abdicarea şi exilarea lui Carol al II-lea. Acesta va abdica în favoarea fiului său Mihai I,
părăsind ţara. Prin decret regal România va fi proclamată la 14 septembrie 1940 stat naţional legionar iar
generalul Ion Antonescu e numit “conducător al statului”. Cu excepţia mişcării legionare de extremă dreapta
şi a partidului etnic german, orice altă formaţiune politică este interzisă.
În problema Dunării, Germania va dori să-şi asigure hegemonia asupra fluviului. La Conferinţa de la
Viena din septembrie 1940 la care au participat delegaţii din Germania, Slovacia, Ungaria, Iugoslavia,
Bulgaria, Italia şi România, s-a decis desfiinţarea Comisiei Internaţionale a Dunării şi constituirea “Consiliului
Dunării Fluviale”, aflat sub preşedinţia permanentă a delegatului german. Germania, alături de România şi
Iugoslavia vor administra împreună sectorul Porţilor de Fier. Comisia Europeană a Dunării era menţinută.
Lucrările ei, desfăşurate în octombrie vor înregistra mari divergenţe de opinii şi nu vor mai fi reluate în
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perioada următoare. Şi pe plan militar, Germania va încerca să joace un rol dominant. În acest scop la Berlin
se va semna la 27 septembrie 1940 Pactul Tripartit între Italia, Germania şi Japonia, tratat de alianţă militară şi
de fixare a spaţiului vital pentru fiecare semnatar. Ungaria va adera la pact în 20 noiembrie iar România la 23
noiembrie. Iugoslavia era coptată şi ea printr-un Tratat de prietenie veşnică cu Ungaria semnat la 12
decembrie. În 25 martie 1941 Yugoslavia aderă la Pactul Tripartit dar în ziua următoare are loc o lovitură de
stat militară contrară. Regenţa din jurul regelui Petru al II-lea este înlăturată şi înlocuită cu alta. Guvernul
format este ostil Axei. Pentru a lichida situaţia instabilă a raporturilor cu Yugoslavia, Germania va plănui
invadarea acesteia, împreună cu ţările aliate ei, riverane spaţiului Yugoslav: Italia, Ungaria, Bulgaria şi
România. Mareşalul Ion Antonescu va comunica la 3 aprilie 1941 Marelui Stat Major al Armatei Germane de
Uscat refuzul României de a participa la invadarea Yugoslaviei, declarând de asemenea că o invazie a
Ungariei în Banatul Sârbesc va genera o stare tensionată şi va duce la un conflict între România şi Ungaria.
Yugoslavia va fi atacată de Germania şi de Italia la 6 aprilie, de Ungaria la 11 aprilie şi de Bulgaria la 19
aprilie, fiind ocupată şi dezmembrată ca stat în luna următoare. Începe mişcarea de rezistenţă condusă separat
de armată regală şi de cea comunistă a lui Tito cu baza în Bosnia-Herţegovina.
Yugoslavia va fi împărţită între statele care o inconjurau, cu excepţia României. Germania va anexa
nordul Sloveniei, va prelua Banatul Sârbesc sub administrare şi va ocupa Serbia unde va instala un guvern
colaboraţionist. Ungaria va anexa Voivodina, anexiune votată de Parlamentul Ungar la 16 decembrie.
Bulgaria va anexa estul Macedoniei în iulie 1941. Italia va anexa sudul Sloveniei şi părţi din litoralul dalmat,
va ocupa Muntenegrul care se va supune regelui Italiei, va anexa vestul Macedoniei la Albania care se va
supune şi ea regelui Italiei. Fiul regelui Italiei va conduce un regat alcătuit din Croaţia, Bosnia-Herţegovina,
Slavonia şi Sremul, regat care va avea un guvern format din ustaşi croaţi.
Germania va plănui cucerirea U.R.S.S. Ea va capacita la atacul care se va declanşa la 22 iunie 1941
guvernele României, Ungariei, Italiei şi Slovaciei, pe un front care se desfăşura de la Marea Baltică la Marea
Neagră. Trupele române vor trece Prutul şi vor ocupa rapid porţiunea dintre Prut şi Nistru. La întâlnirea dintre
generalul Ion Antonescu şi Hitler din 6 august se convine că armata română va ocupa spaţiul dintre Nistru şi
Nipru şi va continua operaţiunile spre est. Pentru regiunea Transnistriei, România va tutela un guvernământ
civil, în această regiune urmând să fie deportaţi evrei şi ţigani. În 16 octombrie armata română va ocupa
Odessa.
După stabilizarea frontului în est, situaţia internaţională se va îndrepta spre o soluţionare a conflictului.
România şi Italia vor căuta să iasă din situaţia de beligeranţă. Guvernul român va accepta tratativele duse în
secret în străinătate de către partidele de opoziţie pentru încheierea păcii. De asemenea va fi dizolvată Garda
de Fier după o încercare a acesteia de a prelua puterea prin forţă. Situaţia grea de pe front făcea ca mişcările
de nemulţumire din Germania şi ţările aliate ei să se înmulţească, în paralel cu o organizare susţinută a
mişcărilor de stânga şi cu o reacţie autoritară a puterii de extremă dreapta. Populaţia evreiască şi cea
ţigănească din aceste ţări vor fi persecutate, deportate în lagăre şi chiar decimate. În teritoriile anexate şi
cucerite se va încerca schimbarea compoziţiei etnice prin formule extreme, cum ar fi deportări, colonizări sau
genocid. În aceste teritorii se vor înregistra numeroase revolte reprimate forţă. Marea Britanie, Statele Unite
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ale Americii şi U.R.S.S. vor organiza o alianţă împotriva Axei şi aliaţilor ei, coordonându-şi acţiunile pe
fronturile de luptă şi la nivel diplomatic. În 1943 sovieticii despresurează Stalingradul şi încep înaintarea spre
vest. Aliaţii debarcă în Sicilia şi încep înaintarea spre nord iar apoi vor debarca în Normandia şi în Provence
în iunie 1944.
Pentru a evita derapajul maghiar în afara alianţei, Germania va ocupa Ungaria în martie 1944. Trupele
sovietice vor înainta în acest timp în mod constant spre vest. La 20 august 1944 ele vor declanşa ofensiva pe
frontul Iaşi – Chişinău. În ţară forţele politice de opoziţie alcătuiseră Blocul Naţional Democrat, formaţiune
care îngloba şi Partidul Comunist şi care îşi propunea să scoată ţara din război. La 23 august 1944 regele
Mihai I îl va aresta pe mareşalul Ion Antonescu, fiind sprijinit de partidele de opoziţie. Noul guvern, condus
de un general, urma să negocieze cu Aliaţii ieşirea ţării din război. Armata sovietică va avea astfel drum liber
pe teritoriul României, centrul şi sudul ţării fiind curăţit de armata română. Numeroase trupe germane vor fi
luate în prizonierat. În Ungaria, Horthy Miklos va însărcina pe un general să alcătuiască un guvern de “salvare
naţională”. În Slovacia va avea loc o mare insurecţie dar trupele germane vor interveni în forţă înainte de
sosirea trupelor sovietice. Trupele sovietice vor forţa linia Dunării spre Bulgaria la 6 septembrie. La 9
septembrie are loc în Bulgaria o lovitură de stat antidictatorială, regenţa formată în 1943 în jurul regelui
Simeon II fiind înlocuită cu o alta. Armata bulgară se alătura armatelor sovietice. La 12 septembrie România
semnează la Moscova Convenţia de armistiţiu cu U.R.S.S., S.U.A. şi Marea Britanie care prevedea
continuarea luptelor alături de sovietici, recuperarea nordului Ardealului şi clauze economice. Era instituită o
Comisie Aliată de Control. La 21 septembrie armata română trece Carpaţii iar peste o lună este străpunsă
graniţa cu Ungaria, continuând apoi înaintarea pentru eliberarea Cehoslovaciei şi Austriei. Tot în luna
septembrie începe eliberarea Slovaciei de către armata sovietică iar în Iugoslavia aceasta face joncţiunea cu
partizanii lui Tito, alături de care vor începe eliberarea ţării. În luna noiembrie este ocupată Ungaria, după ce
în octombrie la Moscova se semnase convenţia propvizorie de armistiţiu. La Szeged se va organiza un guvern
provizoriu, care va declara război Germaniei.
În februarie 1945 la Yalta, S.U.A., U.R.S.S. şi Marea Britanie îşi fixează sferele de influenţă în
Europa, una sovietică şi una britanico-americană. Armatele acestor puteri, alături de cele ale ţărilor aliate vor
continua să înainteze în detrimentul trupelor germane. La 12 mai 1945 trupele sovietice şi cele occidentale
fuzionează pe Elba, prin acest eveniment terminându-se al II-lea Război Mondial. În teritoriile aflate sub
control sovietic au loc evoluţii asemănătoare: se vor constitui guverne în care se vor coopta reprezentanţii
partidului comunist. După alegeri, adunările legislative vor fi dominate de reprezentanţii comunişti care vor
polariza mişcarea de stânga, vor anihila celelalte partide şi vor prelua puterea în mod absolut. Monarhiile
existente vor dispărea, ţările declarându-se republici populare. Aspiraţiile naţionaliste şi cele de democratizare
vor dispărea şi ele.
Pe plan internaţional situaţia era asemănătoare cu cea ulterioară Primului Război Mondial: începeau
lucrările Conferinţei de Pace de la Paris în 1946, Austria şi Germania se găseau sub administraţia militară a
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii şi Franţei, se creează la 26 iunie 1945 Organizaţia Naţiunilor Unite care
înlocuia Liga Naţiunilor, va renaşte Cehoslovacia iar în locul Regatului Iugoslaviei Tito va proclama la 31
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ianuarie 1946 Republica Populară Federativă Yugoslavia formată din republicile Serbia, Muntenegru, Croaţia,
Slovenia, Bosnia-Herţegovina şi Macedonia, având două regiuni autonome – Voivodina şi Kosovo. În
februarie 1947 se semnează Tratatul de pace de la Paris, tratat semnat cu fostele state aliate Germaniei: Italia,
Bulgaria, Finlanda, Ungaria şi România. U.R.S.S. îşi vedea în acest fel recunoscute graniţele stabilite în urma
Pactului Ribbentrop – Molotov. În privinţa graniţelor în Bazinul Dunării se înregistrau următoarele modificări
faţă de Congresul de pace de la Paris din 1919: Cadrilaterul era înglobat de Bulgaria iar graniţa U.R.S.S. se
fixează la Prut, înglobând izvoarele Prutului şi Rutenia, împingând graniţa cu Polonia spre vest. Se observă
deci că schimbările vizează graniţele României, Poloniei şi Slovaciei, deci partea inferioară a Bazinului
Dunării. Mai mult, prin semnarea la 4 februarie 1948 la Moscova a Tratatului de prietenie, colaborare şi
asistenţă mutuală cu România, U.R.S.S. prelua ostroavele Tătaru Mic, Daleru Mic, Daleru Mare, Maican şi
Limba de pe Braţul Chilia, deplasând astfel graniţa faţă de şenal. În mai 1955 se semnează de către puterile
învingătoare în război Tratatul de stat prin care i se redă suveranitatea Austriei, spre sfârşitul anului
Parlamentul austriac votând neutralitatea permanentă a ţării. Partea din Germania aflată sub controlul
american, francez şi englez va forma în 1949 Republica Federală Germania iar în replică partea controlată de
sovietici va alcătui Republica Democrată Germania.

i. Perioada postbelică; Regimurile comuniste
În perioada postbelică Europa se va bipolariza, fiind divizată în regiunea aflată sub controlul absolut
al sovieticilor şi cea controlată de ceilalţi aliaţi. În aprilie 1949 se va forma la Washington, Organizaţia
Tratatului Atlanticului de Nord, o organizaţie militară alcătuită din Belgia, Canada, Danemarca, Franţa, Marea
Britanie, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia şi Statele Unite. La alianţă va adera în 1955
şi R.F.G. În partea controlată de sovietici se va construi o alianţă militară similară prin semnarea la Varşovia
în anul 1955 a Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală de către Albania, care se va retrage în
1968, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, România, Ungaria şi U.R.S.S. De asemenea în plan economic
se vor crea două sisteme antagoniste: Consiliul de Ajutor Economic Reciproc pentru statele socialiste şi
Comunitatea Europeană pentru statele capitaliste125.
După război în Bazinul Dunării graniţele vor înregistra o stabilitate pentru o lungă perioadă de timp.
Totuşi în cadrul zonei statelor socialiste se înregistrează unele probleme de factură politică. Apar controverse
între Stalin, conducătorul U.R.S.S., care dorea o republică federativă formată din Bulgaria şi Yugoslavia, şi
Tito, care susţinea o republică federativă cu Bulgaria în compunere, ca şi celelalte republici iugoslave. În urma
controverselor are loc îndepărtarea lui Tito de Moscova, Yugoslavia orientându-se spre mişcarea de nealiniere.
După moartea lui Stalin126 relaţiile se reiau, Yugoslavia devenind membru observator în cadrul C.A.E.R.
Armata roşie se retrage din România în urma acestor schimbări iar Iugoslavia se orientează spre mişcarea de
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nealiniere. U.R.S.S. în urma acestor evenimente şi al eşecului războiului civil din Grecia nu reuşeşte să-şi
întindă influenţa în Mediterana. În 1963 se constituia Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, formată din
republicile federative Serbia, Muntenegru, Croaţia, Slovenia, Macedonia şi Bosnia-Herţegovina, respectiv
două provincii socialiste autonome, anume Voivodina şi Kosovo-Metohia.
În rândul statelor socialiste se vor înregistra mişcări de revoltă anticomunistă sau încercări de
democretizare a regimului. Cele mai cunoscute sunt: Revolta populară anticomunistă la Budapesta din 23
octombrie 1956127, înăbuşită de trupele sovietice, şi “Primăvara de la Praga” din 1968128, proces de
democratizare întrerupt de intervenţia brutală la 20 august a ţărilor semnatare ale “Tratatului de la Varşovia”,
cu excepţia României. Ca urmare a acestor evenimente, în 1 ianuarie 1969 Cehoslovacia este proclamată stat
federal, constituit din două republici egale (Republica Socialistă Cehă şi Republica Socialistă Slovacă) – a se
vedea harta de mai jos.
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În problema navigaţiei pe Dunăre, în vara anului 1948 se vor întruni la Belgrad reprezentanţii
guvernelor Marii Britanii, Franţei, Statelor Unite ale Americii, Austriei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Ungariei,
Bulgariei, României, Ucrainei şi U.R.S.S., stabilind noul regim de navigaţie pe Dunăre (între Ulm şi Marea
Neagră, prin braţul Sulina) şi exclude statele neriverane de la controlul lui. Noua convenţie fixează principiul
libertăţii navigaţiei. Este creată Comisia Dunării, unic organ reprezentativ, cu sediul la Galaţi şi apoi la
Budapesta, din care fac parte Cehoslovacia, Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, România, Ucraina şi U.R.S.S. Din
1960 în comisie face parte şi Austria iar R.F.G. participă în calitate de observator. În 1953 între România şi
Iugoslavia este semnat un acord privind crearea Administraţiei Speciale Fluviale a Porţilor de Fier, organism
care se va desfiinţa în 1976, regimul fiind stabilit prin intermediul unui acord bilateral. În 1955 se va încheia
între cele două ţări un protocol privind executarea amenajărilor hidroenergetice şi de navigaţie în sectorul
respectiv, lucrările de construcţie inaugurându-se în 1964 şi terminându-se în 1971, iar în 1977 se va semna
contractul privind realizarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier II. De asemenea,
România şi Bulgaria vor analiza în 1962 posibilitatea construcţiei unui nod hidroenergetic pe Dunăre la Turnu
Măgurele – Nikopol. În 1970 se va semna un protocol privind construcţia unui complex hidroenergetic la
Islaz – Somovit iar în 1972 un protocol pentru realizarea în comun a unui complex hidrotehnic la Cioara Belene. În 1973 se vor sărbători la Budapesta 25 de ani de la semnarea Convenţiei privind navigaţia pe
Dunăre. Tot in 1973 se decide la Plenara Partidului Comunist Român reînceperea construcţiei Canalului
Dunăre – Marea Neagră. El se va realiza în perioada 1976 – 1984, Cernavodă – Poarta Albă – Agigea, în 1988
punându-se în funcţiune în 1988. Legătura dintre Dunăre şi Main iar apoi spre Rin va fi asigurată, la rândul ei,
printr-un canal. Construit într-o primă variantă în perioada 1836 – 1845, legând Altmuhl de Main, a funcţionat
până în 1945. Din 1959 încep lucrările la un nou canal Main – Dunăre, lucrări care se continuă până în prezent.
În 1977, Cehoslovacia, Ungaria şi Austria semnează un tratat cu privire la regularizarea cursului Dunării şi
construirea complexului hidroenergetic de la Gabcikovo – Nagymaros. Datorită protestelor ecologiştilor,
Austria se va retrage din proiect, fiind urmată în 1989 de Ungaria. Divergenţele dintre Slovacia şi Ungaria în
problema complexului hidroenergetic sunt încă nesoluţionate, cele două state adresându-se instanţelor
internaţionale.

j. Căderea Comunismului; Conflicte şi reorganizări pe harta politică
Ajuns la conducerea Partidului Comunist din U.R.S.S., Mihail Gorbaciov inaugurează în 1985 politica
de glasnosti şi perestroika, politică ce va duce la “dezgheţul” comunist şi la eliberarea energiilor de
democratizare şi de afirmare a identităţii naţiunilor în U.R.S.S. şi în statele comuniste satelit. Procesul s-a
desfăşurat mai întâi în statele satelit, comunismul de tip sovietic cedând treptat locul socialismului. Începând
din 1989 Partidul Comunist Unic cedează poziţia de monopol politic, pe rând în ţările satelit, în februarie în
Ungaria, în octombrie în Cehoslovacia, în 9 noiembrie în R.D.G., în 10 noiembrie în Bulgaria, prin renunţare
la monopolul puterii şi organizarea de alegeri, iar în decembrie în România, prin Revoluţie. Statele nu vor mai
purta în numele oficial denumirea de “Republică Socialistă”. Ele se vor orienta spre un tip de democraţie
parlamentară pluripartinică şi spre economia de piaţă. În republicile unionale se afirmă treptat conştiinţa
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naţională, în 1989 R.S.S.Moldovenească adoptând limba română ca limbă de stat şi alfabetul latin. În Bazinul
Dunării va fi urmată de R.S.S.Ucraineană care în 1990 va adopta şi ea limba ucraineană ca limbă oficială. Se
dorea transformarea U.R.S.S. într-o federaţie de republici egale în drepturi, cu numele de Uniunea
Republicilor Sovietice Suverane. În acest sens la 23 iunie 1990 parlamentul de la Chişinău adoptă Declaraţia
suveranităţii R.S.S. Moldova, Mircea Snegur devenind preşedinte. La 16 iulie 1990 R.S.S.Ucraineană votează
şi ea suveranitatea, Leonid Kravciuk fiind desemnat preşedinte. În 16 august 1990 teritoriul din stânga
Nistrului se proclamă ca republică suverană, R.S.S.Transnistria, nerecunoscând apartenenţa la R.S.S.Moldova.
De asemenea se proclamă în sud Republica Sovietică Socialistă Autonomă Găgăuzia, formaţiune a turcilor
găgăuzi creştini.
După 1989 se constată două tendinţe opuse, reunificarea într-o singură Germanie a celor două state,
R.F.G. şi R.D.G., pe de altă parte, federaţii de state destrămându-se sub fluxul exploziei sentimentelor
naţionaliste izbucnite la căderea comunismului:
În urma primelor alegeri libere în R.D.G., puterea politică semnează cu cancelarul R.F.G. un tratat de
reunificare intergerman. După ce U.R.S.S., Marea Britanie, S.U.A. şi Franţa, cele patru puteri învingătoare în
război, semnează la 12 septembrie 1990 un tratat prin care renunţă la toate vechile drepturi care le reveneau în
această calitate, Germania îşi redobândeşte deplina suveranitate de stat, în octombrie marcându-se reunificarea.
La 31 august 1994 ultimele trupe sovietice părăsesc teritoriul fostei R.D.G. iar în 8 septembrie trupele celor
patru puteri învingătoare în urma războiului părăsesc Berlinul.
În cazul Republicii Federative Cehă şi

Slovacă, în urma venirii la putere în Slovacia a Mişcării

pentru o Slovacie Democratică, de factură naţionalistă, reprezentanţii Slovaciei încep tratative în cadrul
parlamentului cehoslovac pentru obţinerea separării. Separarea se produce în momentul în care la 1 ianuarie
1993, Slovacia şi Cehia îşi declară independenţa.
În cazul R.S.F.Iugoslavia, anul 1990 este decisiv pentru destrămarea unităţii statale. Cel de al IV-lea
Congres al Ligii Comuniştilor Iugoslavi este întrerupt prin retragerea delegaţiei slovene, în lunile următoare
viata politică restructurându-se la nivelul republicilor federale. Urmează alegeri parlamentare libere în toate
cele şase republici. Slovenia şi Croaţia se vor pronunţa pentru o confederaţie de state suverane, în timp ce
Serbia şi Muntenegrul vor pleda pentru menţinerea vechilor structuri federale. Slovenia, prima care
introdusese sistemul pluripartit în ianuarie 1989, prima care renunţă la apelativul de republică socialistă în
martie 1990, organizează un referendum în decembrie 1990 care decide suveranitatea deplină, în iunie 1991
proclamându-se independenţa. După unele ciocniri cu caracter militar, armata federală iugoslavă va părăsi ţara
până în octombrie 1991. În ianuarie 1992 independenţa Sloveniei este recunoscută de statele Uniunii
Europene, în mai 1992 este admisă ca membră a O.N.U. iar în mai 1993 în Consiliul Europei. În urma unui
referendum croaţii se pronunţă pentru o republică suverană a Croaţiei, independenţa fiind proclamată o lună
mai târziu, în iunie 1991. Independenţa Croaţiei va fi recunoscută la începutul anului 1992 de către statele
Uniunii Europene, fiind admisă în cadrul O.N.U. spre jumătatea anului. Macedonia se va desprinde din
federaţie în septembrie 1991. În Bosnia şi Herţegovina comunitatea musulmană se pronunţa pentru o republică
independentă, cea sârbă pentru unirea teritoriilor ocupate de ea cu Serbia, iar cea croată doreşte unirea
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teritoriilor majoritar croate la Croaţia. Referendumul organizat la începutul anului 1992, boicotat de sârbi va
decide independenţa ţării, recunoscută în aprilie 1992 de către statele Uniunii Europene şi admisă în O.N.U. în
luna mai, acelaşi an. Sârbii vor proclama în luna aprilie o republica independenta iar croaţii la fel. Războiul
civil izbucnit înregistrează numeroase victime şi deplasări masive de populaţie. Încercările O.N.U. şi ale
Uniunii Europene de a propune un plan de pace sunt soldate cu eşecuri. Sârbii din Croaţia decid şi ei
independenţa teritoriilor lor, provocând izbucnirea unui război civil şi intervenţia O.N.U. cu forţe pentru
menţinerea păcii. Autoproclamata Republică Sârbă a Crainei decide unirea cu teritoriile controlate de sârbi în
Bosnia şi Herţegovina şi cu celelalte teritorii locuite de sârbi. Trupele O.N.U. se vor interpune între teritoriile
administrate de sârbi şi restul Croaţiei. În acest timp, în urma unui acord semnat în februarie 1992 şi aprobat
de parlamentele lor, Serbia şi Muntenegrul proclamă în aprilie 1992 noua federaţie iugoslavă, care cuprinde
Serbia, cu regiunile Vojvodina şi Kosovo, şi Republica Muntenegru, sub numele de Republica Federativă
Iugoslavia. Mai înainte, datorită refuzului Belgradului de a accepta planurile de pace ale O.N.U., Serbia este
supusă embargoului privind livrările de arme şi altor măsuri cu caracter punitiv. Federaţia croato-bosniacă
creată în 1994 pune capăt luptelor dintre musulmani şi croaţi în Bosnia şi Herţegovina. Dar conflictele
reizbucnesc în 1995. Sârbii care controlează 70% din teritoriu, refuză planurile de pace care le ofereau 49%
din teritoriu. Croaţia şi Federaţia Iugoslavă vor relua relaţiile diplomatice dar situaţia se va tensiona din nou
între cele două state tot în anul 1995 datorită încercărilor preşedintelui croat Tudjman de a prelua prin forţă
teritoriile sârbeşti din vestul şi estul Slavoniei. Prin medierea ambasadorului S.U.A. şi a reprezentantului
O.N.U. se decide instalarea în regiunile disputate a unei administraţii sub control O.N.U., care în termen de 2
ani să realizeze integrarea paşnică a Republicii Croaţia. Totuşi părţile implicate în conflict sunt convinse totuşi
să se aşeze la masa tratativelor. În urma tratativelor purtate la Dayton în S.U.A., în prezenţa preşedinţilor
Bosniei şi Herţegovinei, Croaţiei şi Serbiei, este parafat un acord de pace, semnat în mod oficial la Paris la 14
decembrie 1995. Potrivit acordului se constituie Republica Bosnia şi Herţegovina, ca stat federal al
comunităţilor croate şi musulmane şi Republica Srpska pe 49%. Forţele O.N.U. în Bosnia şi Herţegovina sunt
înlocuite de un contingent de trupe internaţionale sub comandament N.A.T.O., cu misiunea de a supraveghea
aplicarea acordurilor de pace, iar Sarajevo, recunoscut capitală a federaţiei, este reunificat sub autoritate
musulmano-croată după retragerea forţelor sârbe care apărau cartierele răsăritene ale oraşului în 1996.
Iugoslavia recunoaşte Macedonia, Slovenia şi Croaţia iar Consiliul de Securitate a O.N.U. abrogă sancţiunile
impuse. În februarie 1998 în provincia Kosovo, singura din cadrul Serbiei care nu aparţine Bazinului Dunării,
izbucneşte un conflict care avea la bază cererile populaţiei albaneze pentru reîntoarcerea la starea de
autonomie pe care o avusese provincia anterior şi care fusese treptat anihilată. Statele Unite ale Americii şi
N.A.T.O. vor face presiuni pentru ajungerea la o înţelegere între părţi şi pentru rezolvarea conflictului, soldat
cu numeroase victime şi mulţi refugiaţi.. La refuzul autorităţilor sârbeşti, N.A.T.O. începe o campanie de
bombardamente aeriene în martie 1999, forţând partea sârbă să cedeze până la urmă. În Kosovo se va instala o
forţă multinaţională de menţinere a păcii, sub comanda N.A.T.O., ulterior, la presiunile străzii şi în urma
alegerilor, conducerea Iugoslaviei fiind schimbată iar Kosovo intrând sub administraţie a Naţiunilor Unite. La
începutul anului 2003, Iugoslavia va fi înlocuită de un stat nou: Serbia – Muntenegru.
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U.R.S.S. se va destrăma şi ea. Va accepta dizolvarea C.A.E.R. la 28 iunie 1991 şi a Tratatului de la
Varşovia la 1 iulie 1991, semnând la Paris “Carta pentru o nouă Europă”, care încheia formal confruntarea şi
bipolarizarea europeană. În iunie 1991 Boris Elţân este ales prin vot universal preşedinte Federaţie Ruse. Un
puci organizat de forţe din conducerea Partidului Comunist din Uniunea Sovietică şi a U.R.S.S. împotriva
preşedintelui U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, va eşua, întărind poziţia preşedintelui Federaţiei Ruse. În urma
acestor evenimente P.C.U.S. va fi interzis iar republicile unionale vor deveni independente prin declaraţii ale
adunărilor legislative, reconfirmate ulterior prin referendumuri. Preşedintele ucrainean este reconfirmat prin
vot direct la 1 decembrie 1991 iar cel moldovean la 8 decembrie 1991. La 8 decembrie 1991 Rusia, Ucraina şi
Belarus decid crearea Comunităţii Statelor Independente, comunitate de state egale în drepturi, actul fiind
semnat la Alma Ata la 21 decembrie 1991 de către 11 foste republici ale U.R.S.S., printre care Moldova şi
Ucraina. În 25 decembrie 1991 U.R.S.S. îşi încetează oficial existenţa prin retragerea lui Mihail Gorbaciov din
funcţia de preşedinte. Partidele comuniste se vor reînfiinţa în fostele republici sovietice, cu un rol dominant pe
şcena politică în multe cazuri, ajungând uneori chiar la conducerea ţării în urma unor alegeri libere.
Armata fostei U.R.S.S. va aborda o tactică diferită. Ea se va retrage din Ungaria în 1991 iar din Berlin
în 1994. Totuşi în fostele republici unionale ea va crea probleme:
-

trupele staţionate la stânga Nistrului vor sprijini forţele transnistrene secesioniste în confruntările
cu poliţia moldovenească ce dorea recuperarea acestui teritoriu. Încetarea ostilităţilor este mediată
de România, Rusia şi Ucraina. În 1994, un acord ruso-moldovenesc stipula retragerea trupelor
ruse în decurs de 3 ani, prin noua Constituţie a Republicii Moldova din 1994, Transnistria
(proclamată republică în 3 septembrie 1991) şi Găgăuzia (proclamată republică in 1992) devenind
regiuni autonome, Găgăuzia fiind condusă de un guvernator sau başhan;

-

între 1994 şi 1996 va dezafecta întregul arsenal nuclear aflat în posesia Ucrainei iar în 1995 un
acord ruso-ucrainean va stabili împărţirea flotei din Marea Neagră.

După 1989, pe fondul prăbuşirii regimurilor comuniste, are loc un proces complex de reorganizare în
Europa, proces ce se desfăşoară în paralel cu escaladarea naţionalismelor. Această mişcare cuprinde şi statele
din Bazinul Dunării. Uniunea Europeană, organizaţie economico-politică sub forma unei confederaţii, având
în componenţa sa Danemarca, Olanda, Belgia, Luxemburg, Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, Spania, Franţa,
Germania, Italia şi Grecia, se extinde în 1995 cu Austria, Finlanda şi Suedia. În 2004 se extinde cu alte câteva
ţări: Cipru, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria şi Slovenia, urmând ca
România şi Bulgaria să se alăture în 2007. În 2005 încep negocierile de aderare Turcia şi Croaţia. Prin Tratatul
de la Nisa, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2003 sunt trasate noi reguli de guvernare. În 2006 va intra în
funcţiune, dacă toate ţările o vor adopta, noua Constituţie a Uniunii Europene, care va transforma confederaţia
în federaţie (a se vedea site-ul oficial).
Federaţia Rusă, în acelaşi timp doreşte să-şi refacă spaţiul anterior de dominaţie prin intermediul
Comunităţii Statelor Independente, care polarizează Ucraina şi Moldova.
În plan militar, N.A.T.O. încearcă să-şi redefinească poziţia. După ce armata germană a participat
pentru prima dată la misiuni în afara graniţelor sale sub comanda N.A.T.O., organizaţia asigură misiuni de
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menţinerea păcii atât în spaţiul ex-iugoslav cât şi în afara Europei129. De asemenea N.A.T.O. se extinde spre
est printr-un proces încă în desfăşurare, între statele candidate la extindere şi vecinii lor începând să se
semneze tratate de bună vecinătate. N.A.T.O. cuprinde 16 state membre: S.U.A., Canada, Marea Britanie,
Islanda, Norvegia, Olanda, Belgia, Luxemburg, Franţa, Spania, Portugalia, Danemarca, Germania, Italia,
Grecia şi Tucia. Alianţa şi-a creat un sistem de relaţii în zona înconjurătoare, sistem care să-i asigure
securitatea. În acest sens a iniţiat în 1995 Dialogul Mediteranean, cu Egiptul, Israelul, Iordania, Mauritania,
Marocul şi Algeria, aceasta din urmă alăturându-se în 2000. A creat în 1994 Parteneriatul pentru Pace şi un
Consiliu de Parteneriat Euro-Atlantic în 1997. La ambele participă 27 state: restul de state din Europa, cu
excepţia Bosniei-Herţegovina şi a Iugoslaviei, împreună cu state fostei U.R.S.S. A înfiinţat de asemenea în
1997 o comisie de lucru cu Ucraina şi un consiliu permanent cu Federaţia Rusă. În 1999 la Washington s-a
adoptat un Plan de Acţiune pentru ţările candidate, aderarea fiind un proces care se desfăşoară şi în prezent. În
1997, Cehia, Polonia şi Ungaria au fost invitate să înceapă aderarea, aceasta fiind efectivă în 1999. În
noiembrie 2002 au mai fost invitate să înceapă aderarea Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Slovenia,
România şi Bulgaria (a se vedea figura de mai jos).

STATELE MEMBRE N.A.T.O.
(după site-ul oficial)

În această perspectivă, securizarea graniţei României cu Ucraina şi Moldova reprezintă o prioritate
pentru N.A.T.O. De asemenea, Rusia va fi interesată să păstreze un cap de pod în Transnistria, ca şi în
Kaliningrad, pentru a menţine N.A.T.O. departe de sfera sa de influenţă şi în condiţiile în care Ucraina poate
să se orienteze spre vest. În acest peisaj politic se înscrie întreaga problematică care suscită un interes
crescând şi care demonstrează că aici se stabileşte în prezent o frontieră: problema independenţei Transnistriei,
federalizarea Moldovei, noile orientări pe planul politicii externe pentru Moldova şi Ucraina, teoriile fabricate
în laboratoarele Kremlinului privind unirea Moldovei cu România, tensiunile din Transnistria în legătură cu
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limba română şi învăţământul în limba română, problemele pentru stabilirea graniţei fluviale şi de demarcare a
platoului continental între Ucraina şi România etc.
Dar pot apărea şi probleme între aceste organisme. Uniunea Europeană este un organism unilateral
european, N.A.T.O. cuprinde şi S.U.A. alături de Canada, fapt care poate conduce la divergenţe de păreri între
cele două organisme, unul cu rol politico-economic iar celălalt cu rol militar şi de securitate, centrate
amândouă pe problematica europeană.
Au fost înregistrate evoluţii şi în ceea ce priveşte navigaţia. În 1992 a fost definitivat Canalul
Rhin-Main-Dunăre. Din păcate însă, conflictul din Yugoslavia a făcut ca transportul naval să scadă în mod
simţitor. În Comisia Dunării sunt reprezentate în prezent 11 state : Austria, Germania, Slovacia, Ungaria,
Croaţia, Iugoslavia, Bulgaria, România, Moldova, Ucraina şi Rusia. Germania, Croaţia şi Moldova sunt statele
care au devenit membre după 1989, prin semnarea documentelor de aderare la comisie. În urma cedării de
către România a unei mici porţiuni de fluviu către Moldova, aceasta devine stat riveran fluviului. Se observă
că în comisie sunt reprezentate astfel toate statele riverane Dunării, plus Rusia.
Un aspect care îşi sporeşte cu fiecare zi importanţa, anume protecţia mediului, a fost şi el abordat pe
baze danubiene. În 29 iunie 1994 se semna la Sofia Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea
durabilă a Dunării, intrând în vigoare la 22 octombrie 1998. Convenţia consideră drept stat dunărean, acel stat
care deţine o cotă de peste 2000 km2 din bazinul hidrografic. Convenţia a fost semnată de reprezentanţii
Germaniei, Austriei, Cehiei, Slovaciei, Ungariei, Sloveniei, Croaţiei, Bulgariei, României, Moldovei, Ucrainei
şi Uniunii Europene.
Bazinul Dunării se găseşte deci în prezent în plin proces de organizare şi reconfigurare în plan
economic şi politic, eforturile de coagulare dezvoltându-se în paralel cu tendinţele naţionaliste contrare. Este o
perioadă de tranziţie130 la o stare de stabilitate, perioadă marcată de tensiuni evidente şi chiar conflicte, aşa
cum au mai fost şi alte etape din istoria, atât de complexă a Bazinului Dunării, acest spaţiu geografic unitar
dar foarte divers în aspectele sale de geografie fizică şi umană, tranziţia având atât un caracter intern cât şi
unul internaţional131.
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Capitolul VIII - FRONTIERELE DIN BAZINUL DUNĂRII ÎN PERIOADA
MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
a. GRANIŢELE ACTUALE ŞI ISTORICUL LOR
În general când vorbim de desfășurarea unor fenomene de genul granițelor într-o anumită regiune
putem vorbi de un grad de stabilitate sau de mobilitate. Cu cât gradul de stabilitate al unei granițe crește iar
gradul de mobilitate scade, putem vorbi de creșterea Sintopiei, adică de menținerea toposului pe o perioadă
mai mare de timp. Dacă la Sincronicitate vorbim de două sau mai multe fenomene care se petrec în același
timp, în cazul Sintopiei vorbim de două sau mai multe fenomene care se petrec în aceeași zonă pe o perioadă
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mai mare de timp, ca în biologie când mai multe specii ocupă același teritoriu. Dacă anumite fenomene sau
elemente geopolitice persistă sau se repetă pe un anume teritoriu, atunci este vorba de sintopie.
În Europa, sistemul internaţional bazat pe echilibrul de forţe a fost stabilit în urma Păcii din Westfalia
din 1648, unitatea acestui sistem fiind statul laic. Pentru situaţia actuală a frontierelor în Europa, punctul de
reper îl reprezintă perioada modernă.
În Bazinul Dunării, în perioada modernă şi contemporană, s-au înregistrat mai multe schimbări de
frontiere, anumite frontiere înregistrând o stabilitate mai mare, altele din contră, o stabilitate redusă. Cumpăna
de ape traversează sau urmează mai multe graniţe, de asemenea Bazinul Dunării incluzând numeroase graniţe
de stat.
Graniţa dintre Elveţia şi Austria este una din cele mai mici graniţe care aparţin Bazinului Dunării.
Traversând o porţiune situată spre izvoarele afluentului Inn, graniţa dintre cele două state înregistrează o
stabilitate remarcabilă, anterioară perioadei moderne şi contemporane.
Graniţa Italiei cu Elveţia şi Austria se împleteşte cu cumpăna apelor. Graniţa dintre Italia şi Austria a fost
stabilită după 1849 când revoluţiile din Lombardia îi alugă pe austrieci, dar mai ales după proclamarea
regatului în 1861 şi alipirea Veneţiei în 1866.
Graniţa dintre Austria şi Germania limitează Bazinul Dunării în partea superioară, până la confluenţa
cu afluentul Inn. Graniţa delimita principate din cadrul Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană.
Congresul de la Viena din 1815 stabilea graniţa respectivă ca delimitare faţă de Imperiul Habsburgic. În 1938
graniţa dintre Germania şi Austria va dispărea, Germania înglobând Austria în urma Anschluss-ului. Ea va fi
reinstituită în urma formării în 1949 a Republicii Federale Germania prin unirea teritoriilor germane
controlate de americani, englezi şi francezi, prin acordul acestora, respectiv în urma semnării în mai 1955 de
către puterile învingătoare în război Tratatul de stat prin care i se redă suveranitatea Austriei. În 1990 R.F.G.
va deveni Germania, prin unirea R.F.G. cu R.D.G.
Graniţa dintre Germania şi Cehia se împleteşte cu cumpăna apelor. Delimitând Confederaţia Germană
de Imperiul Habsburgic în urma celor stabilite de Congresul de la Viena în 1815, după Tratatul de Pace
semnat cu Germania la Versailles în 1919, ea va separa Cehia de Germania. Prin “Acordul de la
Munchen“ semnat la 30 septembrie 1938, Cehoslovacia era convinsă să predea Germaniei regiunea Sudetă.
Germania va începe ocuparea Cehiei la 15 martie 1939, creându-se un “Protectorat al Cehiei şi Moraviei”.
Graniţa va fi restaurată datorită eliberării Cehoslovaciei în 1945 şi a formării în 1949 a Republicii Federale a
Germaniei. Prin declararea Germaniei ca stat reunit în 1990 şi independentei Cehiei în 1993 din cadrul
Cehoslovaciei, graniţa separă Germania de Cehia.
Graniţa dintre Austria şi Cehia se insinuează la început pe cumpăna de ape, continuând apoi pe Râul
Dye/Thaya până la confluenţa cu Morava/March. Este o graniţa care apare relativ nou, în urma Tratatului de
Pace cu Austria de la Saint Germain en Laye, semnat în 1919, anterior Cehia fiind înglobată Imperiului
Habsburgic. Prin ocuparea Austriei şi Regiunii Sudete de către Germania în 1938 iar apoi a întregii Cehii,
graniţa dintre Austria şi Cehoslovacia va dispărea, fiind repusă în drepturi în urma eliberării Cehoslovaciei în
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1945, respectiv redării suveranităţii Austriei în 1955. În 1993, prin declararea Cehiei independentă faţă de
Cehoslovacia, graniţa separă Austria de Cehia.
Graniţa dintre Austria şi Slovacia parcurge Morava de la confluenţa cu Dye/Thaya până la confluenţa
cu Dunărea, fiind o graniţă redusă ca întindere. Ea va face parte din linia care separa cele două unităţi
componente ale Imperiului Austro-Ungar, începând cu anul 1867. Va fi instituită ca graniţă între Austria şi
Cehoslovacia în urma Tratatului de Pace cu Austria de la Saint Germain en Laye în 1919. Cu toate că prin
ocuparea Austriei de către Germania în 1938, graniţa despărţea Slovacia de Germania, graniţa a continuat să
existe, separând din nou Austria de Cehoslovacia după 1955. Prin declararea independenţei Slovaciei în 1993
faţă de Cehoslovacia, ea separă Austria de Slovacia.
Graniţa dintre Cehia şi Slovacia marchează cumpăna de ape a Moravei. După 1867 ea va participa la
delimitarea celor două unităţi componente ale Imperiului Austro-Ungar. După formarea Federaţiei
Cehoslovace în 1918, va avea rolul de a delimita cele două unităţi federale. Va deveni graniţă de stat în urma
ocupării Cehiei de către Germania în 1939. După eliberarea Cehoslovaciei în 1945, va avea din nou rolul de a
delimita cele două unităţi federale. În 1 ianuarie 1993 redevine graniţă de stat, Cehia şi Slovacia declarându-se
independente.
Graniţa dintre Austria şi Ungaria se trasează după 1867, având rolul de a delimita cele două unităţi
componente ale Imperiului Austro-Ungar. Anterior acestei date, în perioada modernă, ea nu a existat, Ungaria
fiind încorporată Imperiului Habsburgic. Prin semnarea Tratatului de Pace cu Austria de la Saint Germain an
Laye în 1919 şi a Tratatului de Pace cu Ungaria de la Trianon în 1920, linia de demarcaţie devine graniţă de
stat. Prin ocuparea Austriei de către Germania ea va continua să fie graniţă de stat. Ea va dispărea în urma
ocupării Ungariei de către Germania în 1944. Va fi repusă în drepturi, continuând să separe Ungaria de
Austria, în urma semnării de către Ungaria a Tratatului de Pace de la Paris în 1947, respectiv prin declararea
suveranităţii Austriei în 1955.
Graniţa dintre Austria şi Slovenia urmează Râul Drava. Ea apare în urma proclamării la 1 decembrie
1918 a Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor (în 1929 fiind denumit Regatul Iugoslavia) şi a semnării
Tratatului de Pace cu Austria de la Saint Germain en Laye în 1919. Anterior, în perioada modernă, Slovenia
era parte componentă a Imperiului Habsburgic iar din 1867 parte a unităţii austriece a Imperiului
Austro-Ungar. După ocuparea Austriei de către Germania va urma ocuparea părţii de nord a Sloveniei în 1941.
În acelaşi timp Slovenia de sud era ocupată de Italia. Graniţa va fi reinstaurată după eliberarea Iugoslaviei în
1944, respectiv după declararea suveranităţii Austriei în 1955. După declararea independenţei Sloveniei în
1992, gran iţa va separa Austria de Slovenia.
Graniţa dintre Slovenia şi Ungaria este o graniţă de mică întindere ea începând să se schiţeze în 1867,
când Slovenia aparţinea unităţii austriece a Imperiului Austro-Ungar. Anterior acestei perioade, Slovenia şi
Ungaria făceau parte integrantă a Imperiului Habsburgic. Delimitarea va deveni graniţă de stat prin
proclamarea la 1 decembrie 1918 a Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi prin semnarea de către
Ungaria a Tratatului de Pace de la Trianon în 1920. În 1941, prin ocuparea Sloveniei de nord de către
Germania, graniţa va separa Germania de Ungaria. În urma eliberării Iugoslaviei în 1944 şi a semnării de către

191

Ungaria a Tratatului de Pace de la Paris în 1947, graniţa este reinstaurată. Prin declararea independenţei
Sloveniei faţă de Iugoslavia în 1992, graniţa va separa Slovenia de Ungaria.
Graniţa dintre Slovenia şi Croaţia începe să se schiţeze din 1867, când Slovenia aparţinea unei părţi
iar Croaţia celeilalte părţi componente ale Imperiului Austro-Ungar, anterior acestei date, cele două fiind
înglobate Imperiului Habsburgic. După 1918, ambele sunt componente ale Regatului Sârbilor, Croaţilor şi
Slovenilor. Prin ocuparea Sloveniei de nord de către Germania şi a Sloveniei de sud de către Italia, precum şi
prin declararea independenţei Croaţiei, în 1941, delimitarea devine graniţă de stat. După eliberarea Iugoslaviei
în 1944, graniţa de stat dispare, fiind înlocuită de limita dintre republici componente ale federaţiei iugoslave.
Prin declararea independenţei Sloveniei şi Croaţiei faţă de Iugoslavia în 1992 redevine graniţă de stat.
Graniţa dintre Slovacia şi Polonia urmează aproape fidel cumpăna de ape. Ea începe să se schiţeze
după 1867, când era parte din linia de demarcaţie între cele două unităţi ale Imperiului Austro-Ungar. Va
deveni graniţă de stat după Primul Război Mondial, separând Polonia de Cehoslovacia, după tratative privind
zona Tesin-Cieszyn. În 1938 Cehoslovacia zona va fi cedată Poloniei. Prin ocuparea de către Germania a
Cehiei şi Poloniei în 1939, graniţa va separa Slovacia de Germania. Graniţa va fi reinstaurată după eliberarea
Cehoslovaciei şi Poloniei în 1944 şi începutul lui 1945. Prin declararea independenţei Slovaciei din cadrul
federaţiei cehoslovace în 1993, ea separă Polonia de Slovacia.
Graniţa dintre Slovacia şi Ungaria urmează o mică parte cursul Dunării, continuând pe firul Ipel/Ipoly
spre izvoare, tăind mai apoi o parte din afluenţii Tisei. Graniţa apare în urma formării Cehoslovaciei şi a
semnării Tratatului de Pace cu Ungaria de la Trianon din 1920, anterior teritoriile Ungariei şi Slovaciei făcând
parte din Imperiul Habsburgic, respectiv din aceeaşi unitate a Imperiului Austro-Ungar. În urma “Primului
arbitraj de la Viena”, în 2 noiembrie 1938, Ungaria va primi mandat pentru ocuparea Slovaciei meridionale şi
Rutenia (12.000 km2, cu 1.000.000 locuitori). Graniţa dintre Slovacia şi Ungaria va fi restabilită după
eliberarea Cehoslovaciei în 1944 şi începutul lui 1945, precum şi după semnarea de către Ungaria a Tratatului
de Pace de la Paris din 1947, Rutenia fiind înglobată de U.R.S.S. Prin declararea independenţei Slovaciei faţă
de Cehoslovacia în 1993, graniţa separă acum Ungaria de Slovacia.
Graniţa dintre Slovacia şi Ucraina se trasează în urma eliberării Cehoslovaciei şi înglobării de către
U.R.S.S. a Ruteniei în 1945. Anterior graniţa separa Cehoslovacia de Polonia, Rutenia aparţinând
Cehoslovaciei. Rutenia va fi ocupată de Ungaria în urma “Primului arbitraj de la Viena” din 1938. Prin
declararea independenţei Ucrainei faţă de U.R.S.S. în 1991 şi a Slovaciei faţă de Cehoslovacia în 1993,
graniţa separă acum Ucraina de Slovacia.
Graniţa dintre Ungaria şi Ucraina apare în urma eliberării Cehoslovaciei şi înglobării de către U.R.S.S.
a Ruteniei în 1945. Prin declararea independenţei Ucrainei faţă de U.R.S.S. în 1991, graniţa separă Ungaria de
Ucraina.
Graniţa dintre Ungaria şi România se trasează în urma unirii Transilvaniei cu România la 1 decembrie
1918 şi a semnării Tratatului de Pace cu Ungaria de la Trianon în 1920. Anterior Ungaria şi Transilvania
făceau parte din Imperiul Habsburgic iar după 1867 Ungaria aparţinea unităţii ungare a Imperiului
Austro-Ungar. În 30 august 1940 în urma unui nou “Arbitraj de la Viena”, România trebuia să cedeze
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guvernului ungar partea de nord a Ardealului, alcătuită din judeţele secuieşti şi o parte de legătură cu Ungaria.
Graniţa va fi restabilită în urma semnării de către Ungaria şi România a Tratatului de Pace de la Paris în 1947.
Graniţa dintre Ungaria şi Croaţia evoluează în lungul Râului Drava. Ea se stabileşte în 1918 prin
formarea Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi în 1920 prin semnarea de către Ungaria a Tratatului de
Pace de la Trianon. Anterior, Croaţia şi Ungaria făceau parte din Imperiul Habsburgic iar din 1867 Croaţia
aparţinea unităţii ungare a Imperiului Austro-Ungar. În 1941 ea separa o Croaţie independentă de Ungaria.
Graniţa se păstrează şi după eliberarea Iugoslaviei în 1944 ca şi după semnarea de către Ungaria a Tratatului
de Pace de la Paris în 1947. Prin declararea independenţei Croaţiei faţă de Iugoslavia în 1992, graniţa va
separa Croaţia de Ungaria.
Graniţa dintre Ungaria şi Iugoslavia separa la începutul perioadei moderne Imperiul Habsburgic de
Imperiul Otoman dar se plasa pe Râul Sava, continuând cu Dunărea. Serbia va obţine autonomia în 1812 iar
independenţa în urma Păcii de la San Stefano şi a celei de la Berlin în 1878. Graniţa va fi trasată în forma
actuală în urma formării Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor la 1 decembrie 1918 şi a semnării de către
Ungaria a Tratatului de Pace de la Trianon în 1920. În 1941 Ungaria ocupă Voivodina, porţiunea dintre
Dunăre şi Tisa iar Germania preia sub administraţie Banatul Sârbesc, restul Serbiei fiind ocupat de germani
care instalează la Belgrad un guvern colaboraţionist. Graniţa va fi restabilită în urma eliberării Iugoslaviei în
1944 şi a semnării de către Ungaria a Tratatului de Pace de la Paris în 1947.
Graniţa dintre Croaţia şi Iugoslavia se întinde pe jumătate de lungimea sa în lungul Dunării. Limita se
trasează în cadrul Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor după 1 decembrie 1918, anterior Sava, de la
confluenţa cu Drina până la confluenţa Savei cu Dunărea, formând graniţa Imperiului Habsburgic. În 1941,
prin declararea independenţei Croaţiei şi ocuparea Serbiei de către Germania, graniţa ce separa Croaţia de
Serbia ocupată se plasa în lungul Râului Sava, porţiunea dintre Dunăre şi Sava, de la confluenţa cu Drava
până la confluenţa cu Dunărea, aparţinând Croaţiei. După eliberarea Iugoslaviei în 1944, graniţa se transformă
în limită de republică în cadrul federaţiei. Prin declararea independenţei Croaţiei în 1992, graniţa separă două
state: Croaţia şi Iugoslavia.
Graniţa dintre Croaţia şi Bosnia-Herţegovina merge în lungul Râului Savei cu afluentul Una, făcând
parte din graniţa care despărţea Imperiul Otoman de Imperiul Habsburgic. În 1878 Bosnia-Herţegovina este
ocupată de Imperiul Austro-Ungar, care o anexează oficial în 1908, graniţa dispărând în acest fel. Limita se va
trasa apoi în cadrul Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor după 1918. În 1941 Croaţia îşi va declara
independenţa, înglobând Bosnia-Herţegovina. Limita se va reinstaura ca delimitare între republici în cadrul
federaţiei după eliberarea Iugoslaviei în 1944, devenind graniţă de stat în urma declarării independenţei de
către Croaţia şi Bosnia-Herţegovina în 1992.
Graniţa dintre Bosnia-Herţegovina şi Iugoslavia se desfăşoară pe Sava şi apoi de la confluenţa Savei
cu Drina spre izvoarele Drinei. Graniţa apare în urma ocupării de către Imperiul Austro-Ungar în 1878 a
Bosniei-Herţegovina, separând începând din acel moment Imperiul Austro-Ungar de Serbia şi Muntenegru
care devin independente în acelaşi an. Anterior acestei perioade Bosnia-Herţegovina aparţinea Imperiului
Otoman, Serbia şi Muntenegrul fiind autonome, din 1812, respectiv din secolul XVIII. După formarea
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Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor la 1 decembrie 1918, linia va delimita regiuni interne regatului:
Bosnia-Herţegovina, Serbia şi Muntenegrul. În 1941 prin ocuparea Bosniei-Herţegovina de către Croaţia, a
Serbiei de către Germania şi a Muntenegrului de către Italia, limita va deveni graniţă de stat. În urma eliberării
Iugoslaviei în 1944, limita va separa republici componente ale Iugoslaviei: Serbia, Muntenegrul şi
Bosnia-Herţegovina. Prin declararea independenţei Bosniei-Herţegovina în 1992, limita devine graniţă de stat,
separând Bosnia-Herţegovina de Iugoslavia.
Graniţa dintre Iugoslavia şi Albania este o graniţă foarte redusă ca întindere, tăind izvoarele Râului
Lim, afluent al Drinei. Aflată într-un teritoriu aparţinând Imperiului Otoman, graniţa apare în momentul în
care Muntenegrul devine independent în 1878, despărţind la acea dată Muntenegrul de Imperiul Otoman. În
cursul Primului Război Balcanic, în 1912 Albania se declară independentă faţă de Imperiul Otoman, graniţa
separând acum Muntenegrul de Albania. După 1918, graniţa va separa Regatul Sârbilor, Croaţilor şi
Slovenilor de Albania. În 1939 Albania este anexată de Italia iar în 1941 Muntenegrul este ocupat de trupele
italiene, graniţa dispărând. După eliberarea Albaniei şi Iugoslaviei în 1944, graniţa este reinstaurată.
Graniţa dintre Iugoslavia şi Macedonia se plasează în apropierea cumpenei de ape. Graniţa apare în
anul 1878, an în care Serbia devine independentă faţă de Imperiul Otoman. În 1913, în urma Războaielor
Balcanice, Serbia va primi Macedonia vardariană, graniţa respectivă dispărând. După formarea Regatului
Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor în 1918 se va crea o limită între regiunile regatului. În 1941 Bulgaria va anexa
o parte din Macedonia iar Italia va anexa cealaltă parte fiind anexată de italieni la Albania Mare. În acest timp
Serbia se afla sub ocupaţie germană. În urma eliberării Iugoslaviei în 1944 limita respectivă va separa
republici componente ale federaţiei. Prin declararea independenţei Macedoniei în 1991, limita redevine
graniţă de stat.
Graniţa dintre Iugoslavia şi Bulgaria se plasează în cea mai mare parte a ei în lungul Râului Timok.
Graniţa apare în urma declarării independenţei Serbiei faţă de Imperiul Otoman, în 1878, an în care se crea şi
un Principat Autonom Bulgar. În 1908 Principatul Bulgar devine independent. În 1941, Bulgaria va anexa o
porţiune la vest de Valea Timokului, graniţa respectivă dispărând. Ea va fi reinstaurată în urma eliberării
Iugoslaviei în 1944.
Graniţa dintre Iugoslavia şi România parcurge o scurtă vreme cursul Dunării. Cursul Dunării între
confluenţa cu Cerna şi confluenţa cu Timokul începe să funcţioneze ca graniţă în 1878, când România şi
Serbia devin independente faţă de Imperiul Otoman. Restul graniţei se stabileşte în urma Primului Război
Mondial, prin împărţirea Banatului. Anterior acesta aparţinuse Imperiului Habsburgic, respectiv părţii ungare
din Imperiul Austro-Ungar, după 1867. De la instaurarea ei, chiar şi după ocuparea Serbiei şi Banatului
Sârbesc de către germani, în 1941, ocupaţie îndepărtată în urma eliberării Iugoslaviei în 1944, graniţa dintre
România şi Iugoslavia îşi păstrează neschimbat până în prezent caracterul de graniţă de stat.
Graniţa dintre România şi Bulgaria cuprinde două porţiuni : un sector care este dat de cursul Dunării
de la confluenţa cu Timokul până la Silistra şi un sector marcând limita de nord a Cadrilaterului. În sectorul
fluvial graniţa este instaurată în 1878, când România devine independentă faţă de Imperiul Otoman, în cadrul
acestuia apărând în acelaşi an un principat bulgar autonom. Anterior acestei perioade, Dunărea reprezentase
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limita Ţării Româneşti, principat aflat sub suzeranitate otomană, care în 1829 prin Tratatul de la Adrianopol
reprimea raialele Turnu şi Giurgiu, în perioada 1829 – 1834 se afla sub administraţie militară rusească iar în
1859 se unea cu Moldova, apărând în acest fel România. Sectorul reprezentând limita de nord a Cadrilaterului
devine graniţă de stat în 1878, când România devine independentă faţă de Imperiul Otoman, preluând
Dobrogea care aparţinuse acestuia. Graniţa va dispărea în urma Războaielor Balcanice din 1912 – 1913, fiind
împinsă spre sud prin preluarea Cadrilaterului de către România. Graniţa pe acest sector va fi restabilită în
urma Acordului de la Craiova dintre partea română şi cea bulgară din 7 septembrie 1940.
Graniţa de nord dintre România şi Ucraina se trasează ca graniţă de stat, în cea mai mare parte a ei,
după 1918, an în care ea separa România de Cehoslovacia, până la începutul cumpenei de ape a Siretului,
urmând apoi graniţa dintre România şi Polonia, Bucovina fiind inclusă în întregime la România, aceasta fiind
singura modificare a graniţei faţă de situaţia actuală. Anterior, graniţa nu exista, teritoriile acestea fiind
înglobate Imperiului Habsburgic, respectiv celui Imperiului Austro-Ungar după 1867. Bucovina fusese
anexată de la Moldova în 1775, cu aprobarea Imperiului Otoman suzeran. După 1939 graniţa va dispărea în
urma ocupării Ruteniei de către Ungaria, a Poloniei de către Germania, instituindu-se un Guvernământ
General, a cedării de către România a părţii de nord a Ardealului în favoarea Ungariei, în urma Arbitrajului de
la Viena, precum şi a anexării de către U.R.S.S. a Bucovinei de Nord urmată de ocuparea jumătăţii de est a
Poloniei ca urmare a Pactului secret dintre Germania şi U.R.S.S. Graniţa va fi reinstaurată după ce România
va semna în 1947 Tratatul de Pace de la Paris, ea separând acum România de U.R.S.S. În urma declarării
independenţei Ucrainei faţă de U.R.S.S. în 1991, graniţa separă acum România de Ucraina.
Graniţa dintre România şi Moldova se plasează în lungul Râului Prut. Ea se trasează ca graniţă de stat
în 1812, când porţiunea dintre Prut şi Nistru este anexată de către Imperiul Ţarist de la Moldova, în urma
războiului dintre acesta şi Imperiul Otoman, suzeran al Moldovei. În 1918 graniţa dispare în urma unirii
Basarabiei cu România. În 1940, în urma Pactului dintre Germania şi U.R.S.S., România va ceda U.R.S.S.
Basarabia, reînfiinţându-se graniţa care acum separa România de U.R.S.S., fapt reconfirmat şi în urma
semnării de către România a Tratatului de Pace de la Paris în 1947. Republica Moldova va deveni
independentă faţă de U.R.S.S. în 1991, graniţa separând în prezent România de Moldova.
Graniţa de nord dintre Moldova şi Ucraina este de scurtă întindere, împletindu-se cu cumpăna de ape
a Bazinului Dunării. Ea apare ca graniţă de stat în urma declarării independenţei Ucrainei şi Moldovei faţă de
U.R.S.S. în 1991. Anterior, în perioada 1940 – 1990, graniţa respectivă funcţiona ca delimitare între
republicile componente ale U.R.S.S. Până în 1812, întrega regiune aparţinea Moldovei, graniţa neexistând.
Din 1812 până în 1918 regiunea este inclusă Imperiului Ţarist iar din 1918 până în 1940 ea aparţine României.
Graniţa de sud dintre Moldova şi Ucraina apare ca graniţă de stat după Congresul de Pace de la Paris
din 1856, în urma căruia Moldova prelua de la Imperiul Ţarist cele trei judeţe din sudul Basarabiei : Cahul,
Bolgrad şi Ismail. În perioada 1812 – 1856 întrega Basarabie a aparţinut Imperiului Ţarist, anterior ea intrând
în componenţa Moldovei. În 1878 graniţa aceasta dispare, Imperiul Ţarist reîncorporând cele trei judeţe. În
1918 Basarabia se uneşte cu România. În 1940 ea este cedată de România către U.R.S.S. Graniţa redevine
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graniţă de stat, ca în perioada 1856 – 1878, în urma declarării independenţei Ucrainei şi Moldovei faţă de
U.R.S.S. în 1991. Anterior, în cadrul U.R.S.S., ea delimita republicile unionale.
Graniţa de est dintre România şi Ucraina se desfăşoară pe Braţul Chilia. Ea apare ca graniţă de stat în
1812, an în care Imperiul Ţarist o stablieşte ca graniţa cu Imperiul Otoman. Anterior Chilia delimita Imperiul
Otoman de Moldova, principat sub suzeranitate otomană. Prin convenţia de la Akkerman dintre ruşi şi turci
graniţa dintre cele două imperii se stabilea pe Braţul Sulina. După Congresul de Pace de la Paris din 1856,
Braţul Chilia delimitează din nou Imperiul Otoman de Moldova vasală. În 1859, prin unirea Moldovei cu Ţara
Românească, Braţul Chilia va despărţi România de Imperiul Otoman. În 1878 ea redevine graniţă de stat
separând România de Imperiul Ţarist. În urma unirii Basarabiei cu România în 1918, graniţa pe Braţul Chilia
dispare. Va fi reinstaurată în urma cedării Basarabiei de către România către U.R.S.S., în 1940. În urma
declarării independenţei Ucrainei faţă de U.R.S.S. în 1991, ea separă România de Ucraina.
Limita dintre Bazinul Dunării şi Marea Neagră cuprinde un sector românesc şi un sector ucrainean. În
1812 limita cuprindea un sector care aparţinea Imperiului Ţarist şi care se întindea până la vărsarea Chiliei,
urmat de un secor care aparţinea Imperiului Otoman. Anterior, porţiunea până la vărsarea Chiliei făcea parte
din Moldova, vasală Imperiului Otoman. Prin Convenţia de la Akkerman din 7 octombrie 1826 sectorul rusesc
ajungea până la vărsarea Braţului Sulina iar în urma Tratatului de la Adrianopol din 1829 se extinde până la
vărsarea Braţului Sfântul Gheorghe. După 1856 limita va fi împărţită din nou între Imperiul Otoman până la
Chilia şi Moldova, după 1859 locul Moldovei fiind luat de România. În 1878 limita va fi împărţită între
Imperiul Ţarist şi România, delimitarea făcând-o Chilia. În urma unirii Basarabiei cu România în 1918 limita
devine în întregime românească. În 1940 Chilia va delimita sectorul românesc de cel sovietic. Prin declararea
independenţei Ucrainei faţă de U.R.S.S. în 1991, sectoarele despărţite de Chilia sunt cel românesc şi cel
ucrainean.
Cumpăna de ape a Bazinului Dunării traversează România prin Dobrogea, apoi Bulgaria, parcurge în
apropiere graniţa dintre Iugoslavia şi Macedonia, taie apoi regiunea Kossovo din Serbia, se împleteşte scurt cu
graniţa dintre Albania şi Muntenegrul iugoslav, împarte Muntenegrul în două părţi egale, trece prin Bosnia –
Herţegovina, Croaţia şi Slovenia, merge în tandem cu graniţa dintre Austria şi Italia, pătrunde puţin în Elveţia,
reintră în Austria pe o porţiune redusă, se desenează pe teritoriul Germaniei, se desfăşoară pe graniţa dintre
Germania şi Cehia, apoi pe cea dintre Cehia şi Austria, decupează Moravia în cadrul Cehiei, trasează graniţa
dintre Slovacia şi Polonia, trece prin Ucraina, prin Moldova, sfârşind prin a trece din nou pe teritoriul
ucrainean.

Graniţele amintite şi analizate mai sus din perspectiva istorică sunt rezultatele tendinţelor şi
aspiraţiilor statelor moderne la sfârşitul conflictelor. Resorturile acestor tendinţe ţin de o geopolitică ce se
construieşte pentru fiecare stat pe baza construirii unei conştiinţe naţionale, unor politici şi ideologii naţionale,
unor mituri. În rândurile anterioare am încercat să schiţăm situaţia graniţelor moderne şi istoria lor. În cele ce
urmează vom face inventarul “miturilor” care pot fi chemate pentru a stimula dorinţele revizioniste. Miturile
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acestea fac adesea apel la trecutul istoric, la conducătorii care au făcut ca stăpânirea lor să atingă expansiunea
cea mai mare sau la “moştenirea” lor spirituală.

b. “MITURI” EXPASIONISTE
Lucian Boia132 spunea următoarele “Naţiunea este unul dintre marile mituri ale epocii moderne.
Alături de ideea progresului şi de multiplele ei derivate: revoluţia, democraţia, comunismul... Sînt credinţe
care au pus lumea în mişcare, religii ale vremurilor noi. Imaginarea solidarităţilor de tip naţional constituie
poate trăsătura cea mai caracteristică a istoriei ultimelor două secole, a unui frămîntat sfîrsit de mileniu,
începutul noului mileniu vine şi cu această întrebare: si-a epuizat oare naţiunea posibilităţile, şi-a îndeplinit
pînă la capăt misiunea istorică, sau mai are încă un rol de jucat, într-o lume în rapidă schimbare dar incapabilă
deocamdată să-i pună ceva similar în loc?”
Discursurile naţionaliste revizioniste se clădesc pe mituri dar în fapt pe mituri diacronice : un concept,
un mit, din perioada modernă (naţiunea) se alătură unor “mituri” istorice. Se identifică din păcate, teritoriul
stăpânit de personajul istoric respectiv, cu spaţiul etnic, cu spaţiul de viaţă al naţiunii care îşi asumă
respectivul personaj istoric ca “strămoş”.
Walter Kolarz133 afirma în 1946 că pentru fiecare naţiune din această parte de Europă “vom găsi
întotdeauna, în afară de statul existent în prezent, o umbră a unui stat de odinioară, conturată de imaginaţia
naţionaliştilor”. Un mit care apare la toate statele din Bazinul Dunării este mitul întinderii teritoriale maxime a
statului sau a poporului:

-

Romania. În problema extinderii frontierelor, România face apel la:
1) regatul lui Burebista, care în timpul regimului comunist a fost caracterizat ca “centralizat şi
independent”, şi care se întindea se pare de la Bug până la Tisa şi chiar mai departe iar în sud până la
Balcani ajungând până la Varna.
2) Moştenirea latină, care cuprinde toată Dobrogea, Banatul, Panonia, mergând până la Balcani.
3) Imaginile domnitorilor Moldovei care au stăpânit până la Nistru şi chiar mai departe.

-

Republica Moldova.
După declararea independenţei, Republica Moldova şi-a construit mitul originii dace pure, peste care s-au
suprapus neamurile slave. Limba moldovenească se doreşte o limbă separată de limba română, preluând
de fapt nişte arhaisme sau regionalisme ale limbii române, pe care încearcă să le organizeze ca limbă.
Republica Moldova îşi construieşte chiar un mit al Moldovei Mari, Moldovă care să fie la extinderea din
perioada lui Ştefan cel Mare. Miturile Rusiei despre teritoriul Republicii Moldova susţin că slavii de aici
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au participat la expediţiile lui Igor şi Oleg către Constantinopol iar acest teritoriu a ţinut de Moldova doar
o scurtă perioadă de timp, în secolul XV-lea, până când turcii au ocupat punctele cheie.134

-

Ucraina.
După declararea independenţei, Ucraina încearcă să-şi construiască o mitologie naţională. Un personaj
important al acestei mitologii este Bogdan Hmelniţki, conducător al cazacilor de pe Nipru, proclamat
hatman al Ucrainei (1648). El va fi cel care va iniţia şi conduce răscoala antipoloneză. În final va
proclama unirea cu Rusia (în 1654). Statuia sa ecvestră, semănând mult cu cea a Ţarului Petru cel Mare de
la Sanktpetersburg, ocupă un loc central în Kiev.

-

Ungaria.
Mitul favorit al politicii maghiare oficiale este cel al Regatului Sfântului Ştefan. Acest mit prezintă luarea
în stăpânire a unui ţinut aproape pustiu (Câmpia Panonică). S-a clădit mai apoi un regat întins, care sub
Ştefan a devenit creştin. Papa Silvestru al II-lea a trimis el însuşi coroana noului rege creştin, conferindu-I
o origine divină. Coroana devine un simbol al regatului. Se vorbeşte de “Regatul Sfintei Coroane” sau de
“Întregul Trup al Sfintei Coroane”. Astfel a fost posibil ca Ungaria să devină în 1919 un “regat fără
rege”.135 Imaginea “Regatului Sfântului Ştefan” reînvie în perioada Imperiului Austro-Ungar denumit
“Regatele şi Ţinuturile Reprezentate în Consiliul Imperial şi Ţinuturile Coroanei Ungare a Sfântului
Ştefan” (Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und die Länder der heiligen ungarischen
Stephanskrone). Ţinuturile Coroanei Ungare a Sfântului Ştefan sau Transleithania cuprindeau : Ungaria,
Transilvania, Slovacia, Slavonia, Voivodina, Croaţia şi Rijeka.

-

Bulgaria
1) Primul Ţarat, care se întindea din Dobrogea până în Macedonia.
2) Al Doilea Ţarat,, când sub Ioan Asan al II-lea (1218 – 1241) când Bulgaria avea trei deschideri la
mare iar Macedonia şi părţi din Tracia şi Albania erau controlate de ţar.

-

Croaţia
Face apel la drepturile sale istorice (cuprinzând Carniola, părţi din Styria şi Carintia, în detrimentul
slovenilor şi Bosnia Herţegovina), pretenţiile sale bazându-se pe evenimentele de după marile migraţii.

-

Muntenegrul, Bonia şi Herţegovina, Macedonia, Slovenia
Nu au mituri istorice care să ducă la pretenţii teritoriale, mândria muntenegrenilor fiind dată mai ales de
lunga lor independenţă, Bosnia şi Herţegovina fiind sfâşiată de problemele etnice şi religioase, Macedonia
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fiind sub spectrul drepturilor istorice pe care şi le revendică Grecia, Serbia şi Bulgaria iar Slovenia
clamând prin naţionaliştii ei unitatea cu co-etnicii din Italia şi Austria.

-

Serbia
Imaginea lui Stepan Duşan care a domnit în prima jumătate a secolului XIV este o imagine simbol a
perioadei de glorie pentru sârbi. Regatul său cuprindea Serbia de azi, Muntenegrul, Macedonia, Albania,
Epir, Tracia şi Tesalia.

-

Austria
Nostalgiile imperiale ale Austriei se proiectează în vremea Habsburgilor. Maria Tereza este cea care
orientează decisiv, după războiul cu Prusia, expansiunea “civilizatoare” şi “protectoare faţă de creştini” în
cadrul Donauraum-ului.

-

Germania
-

Înaintarea teutonilor spre estul “schismatic şi păgân”, până la Carpaţi şi apoi în jurul Mării Baltice şi
la est de aceasta;

-

Colonizarea germanilor. În secolele XII şi XIII germanii au sosit în Boemia, Polonia şi Transilvania.
Al doilea mare val de colonişti germani s-a revărsat în Europa de Est în secolul XVIII, având drept
cauză dorinţa Habsburgilor şi a Ecaterinei cea Mare de a exploata cât mai mult terenurile arabile.

-

Cehia
-

Concepţia cehă despre statul istoric face din Boemia, Moravia şi Silezia o unitate administrativă şi
politică aparte.

-

Moravia Mare. Walter Kolarz afirma că nu se poate spune cu exactitate “întinderea acestei formaţiuni
statale din secolul al IX-lea, nici care i-a fost centrul. Graniţele sale se mutau în permanenţă, fie spre
sud, în direcţia Ungariei, fie spre nord, către Polonia şi Silezia. Nucleul statului era reprezentat de
Moravia Răsăriteană şi Slovacia Apuseană, în vreme ce Boemia i-a fost anexată pentru mai puţin de
cinsprezece ani (880 – 894).”

-

Slovacia
Nu dispune de o mitologie naţională, fiind sub umbra cehilor sau a maghiarilor.

-

Elveţia
Nu are legende şi mituri expansioniste.

-

Italia
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Italienii fac apel la trecutul imperial roman, când legiunile romane au ajuns la Dunăre şi chiar peste
Dunăre, în Dacia. La acest trecut se adaugă legendele expensiunilor marine ale Republicilor Italiene
(Veneţia, Genova) dar care se fixează în domeniul litoral.

-

Polonia
Legendele şi miturile poloneze vizează mai mult relaţia cu ruşii şi germanii, ele nefiind orientate spre
Bazinul Dunării.

-

Albania
Nu are mituri şi legende expansioniste, motivele albanezilor de mândrie, care ţin în acelaşi timp de trecut,
se bazează pe faptul că “sunt poporul autohton cel mai vechi din Balcani” şi că împotriva înaintării
otomane au menţinut o rezistenţă dârză în timpul lui Skanderbeg timp de

-

douăzeci de ani (1443 – 1467).

Rusia
Chiar dacă nu are suprafeţe în cadrul Bazinului Dunării, interesul acesteia pentru această zonă este
imposibil de neglijat. Miturile sale istorice au fost “justificări” în multiple ocazii. Se poate observa însă că
în tendinţa lor expansionistă, ruşii au vizat mai întâi Bizanţul, Constantinopolul, “A Doua Romă”, şi abia
ulterior Marea Mediterană, obiective pe al căror traseu Bazinul Dunării se poziţionează în curmeziş.
“Presiunea” maximă, din acest punct de vedere, se atinge în partea inferioară a bazinului, mai precis
Gurile Dunării şi a zonei adiacente, dinspre nord spre sud:
-

expediţiile lui Igor şi Oleg în Dobrogea, din secolul X;

-

încercarea de a proclama Moscova ca “A Treia Romă”, după căderea Constantinopolului, care a stat la
baza motivaţiilor moderne pentru protejarea ortodocşilor supuşi Imperiului Otoman şi apoi a
“pan-ortodoxismului”;

-

“Testamentul lui Petru cel Mare” şi politica trasată de Ecaterina cea Mare. Petru cel Mare este un
personaj istoric, valorizat pe întreaga perioadă modernă şi contemporană. Imaginea Ecaterinei cea
Mare a fost oarecum estompată în perioada comunistă, însă revine la strălucirea avută prin
revalorizările recente.

Capitolul IX - FLUVIILE ŞI BAZINELE FLUVIALE INTERNAŢIONALE
În continuare vom prezenta celelalte bazinele internaţionale care se desfăşoară pe un număr mare de
ţări (Rhin, Congo/Zair, Niger, Nil, Zambezi). Se observă că în lista acestor bazine se regăsesc şi bazinele
pentru care numărul de tratate internaţionale este maxim, la acestea adăugându-se şi Sfântul Laurenţiu, care
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prin numărul de tratate figurează printre bazinele fruntaşe, cu toate că se desfăşoară doar pe teritoriul a două
ţări (Canada şi Statele Unite ale Americii)136. De asemenea, în lista bazinelor internaţionale, după numărul de
ţări prin care trec acestea, pe primul loc se găseşte Dunărea (lider absolut), urmată de un grup format din
Congo şi Niger, apoi Nilul şi iar un grup format din Rhin şi Zambezi.
Aceste bazine se desfăşoară în cadrul a două continente :
-

Europa (Dunărea şi Rhinul);

-

Africa (Congo, Niger, Nil, Zambezi).

a. Rhinul
Bazinul Rhinului se întinde pe o suprafată de 172900 km2, nouă ţări participând cu suprafeţe din teritoriul
lor (Germania, Elveţia, Franţa, Belgia, Olanda, Luxemburg, Austria, Liechtenstein şi Italia), dintre care doar
primele şase participă cu mai mult de 1% din suprafaţa bazinului.
Ca regiuni putem deosebi în cadrul Bazinului Rhinului, următoarele:
-

Regiunea Superioară sau Alpină;

-

Regiunea Mijlocie (hercinică);

-

Regiunea Inferioară (de câmpie);

Prima comisie centrală vizând navigaţia pe Rhin a fost creată după Congresul de la Viena (1815)137.
Nicolaie Iorga în lucrarea sa “Chestiunea Dunării” afirma că Rhinul a putut fi o cale comercială dar nu şi
un drum pentru neamuri, ca în cazul Dunării138.
Regiunea Inferioară a Rhinului a fost populată din cele mai vechi timpuri, populare atestată de prezenţa
monumentelor megalitice (dolmene) şi a tumulilor din Epoca Bronzului, ca şi de câmpurile de urne funerare din
Epoca fierului.
Germanii se instalează între Rhin şi Vistula în mileniul I înainte de Hristos, împingând în calea lor celţii şi
galii139. Ei vor ajunge la Rhin în 55 înainte de Hristos dar sunt respinşi de Cezar în partea superioară a Rhinului.
În anul 57 înainte de Hristos, acesta penetrează dinspre Galia spre Rhinul Inferior. Treptat romanii vor ocupa
regiunea, până la Rhin, constituind aici provincia Galia Belgică (anul 15 înainte de Hristos). În ciuda victoriei lui
Germanicus asupra lui Arminius în 16 după Hristos, romanii se vor stabili doar pe malul stâng al Rhinului
Inferior, de la confluenţa acestuia cu Moselle spre Dunăre, ei vor ocupa şi malul drept al Rhinului Superior,
protejaţi de un sistemul de fortificaţii

al Limesului Roman. Astfel, la izvoarele Rhinului se întindea provincia

montană Rhaetia. Urmau, până la confluenţa cu Moselle, pe partea stângă a fluviului – Provincia Galia Germania
Superioară iar pe partea dreaptă a sa, apărată de Limesul Roman, Provincia Galia Narbonensis. Bazinul Moselle,
pe stânga Rhinului, era inclus Provinciei Galia Belgica iar în aval, tot pe stânga Rhinului se desfăşura Provincia
Galia Germania Inferioară. În perioada următoare se vor înregistra presiuni susţinute ale germanilor, mai ales în
partea limesului, această parte fiind prima pierdută de romani. După împărţirea realizată la moartea lui
136
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Teodosius (anul 395) partea stângă a Rhinului va fi inclusă Imperiului Roman de Occident. Invaziile germanice
vor slăbi puterea romană la sfârşitul secolului IV. Francii se vor stabili pe Rhinul Inferior iar saxonii la nord – est
de aceştia. Invaziile germanicilor vor distruge micile comunităţi creştine care se formaseră în ultima perioadă a
dominaţiei romane.
După dispariţia Imperiului Roman de Occident în 476, s-au creat mai multe regate germanice. Cel mai
important, cel al Francilor, formează în anul 800 Imperiul Carolingian, Carol cel Mare creştinând toate micile
regate pe care le cucereşte. În urma tratatului de la Verdun (843)140, Bazinul Rhinul este preluat de Lothar, cu
excepţia izvoarelor care intră sub stăpânirea lui Ludovic Germanicul. Invaziile normande din secolul IX şi
împărţirile teritoriale (tratatul de la Meerssen din 870) vor duce la divizarea multiplă a formaţiunilor politice,
componente ale noului Imperiu Romano-German. De asemenea, multiplele lupte pentru succesiune, luptele
dintre Imperiu şi Papalitate, luptele confesionale, au divizat foarte mult componentele Imperiului. Comitatul de
Flandra va intra, în urma unei alianţe matrimoniale, sub stăpânirea burgunzilor în 1369. Treptat, prin cumpărări
sau alianţe matrimoniale, frontierele Burgundiei se vor extinde dinspre sud spre nord, cuprinzând toată Regiunea
Rhinului Inferior şi o parte însemnată din partea superioară a Mosellei
Carol V, împărat al Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană între 1558 şi 1564 cuprinde sub
stăpânirea sa întregul Bazin al Rhinului. În urma abdicării sale, Rhinul Inferior este preluat în stăpânirea fiului
său Filip al II-lea al Spaniei, restul fiind preluat de fratele său Ferdinand I al Germaniei141.
Luptele confesionale vor recidiva în războaie ce vor cuprinde multe state din Europa, marcând apariţia în
partea inferioară a Bazinului Rhinului a Provinciilor Unite (Tratatul de la Munster din anul 1648) iar în restul
bazinului, existenţa a 350 state germanice (Tratatul din Westfalia din acelaşi an) şi independenţa Confederaţiei
Helvete.
La sfârşitul Războiului de Succesiune la tronul Spaniei (1701 – 1714), regiunea Rhinului Inferior care nu
făcea parte din Ţările de Jos, revine Austriei. Aceasta va interveni pentru susţinerea lui Ludovic al XVI-lea
intrând în conflict cu Convenţia din Franţa. Victoria acestei din urmă la Fleurus (1794) va deschide drumul
expansiunii franceze spre Rhinul Inferior şi la nord de acesta. În 1794 se creează Republica Batavă care va fi
transformată în Regatul Olandei, stăpânit de fratele lui Napoleon I. În 1797 şi în 1800, Habsburgii sunt învinşi de
Napoleon, Franţa ocupând partea stângă a Rhinului Superior, Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană
dispare. Se creează sub protectoratul lui Napoleon o Confederaţie a Rhinului iar Confederaţia Helvetică primeşte
o Constituţie republicană. În 1810 francezii preiau Regatul Olandei sub administraţie directă. Este momentul în
care Napoleon domină întregul Bazin al Rhinului.
Congresul de la Viena din 1815 va decide:
-

crearea unui regat unic al Ţărilor de Jos (din acest moment evoluţia frontierelor în Regiunea
Rhinului Inferior încetează);
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-

constituirea Confederaţiei Germanice (în care un rol crescând îl are Prusia care preia Rhenania142,
partea superioară a Bazinului Rhinului rămânând sub dominaţia Austriei);

-

constituirea unui Ducat de Luxemburg, legat cu titlu personal de regele Ţărilor de Jos, membru în
Confederaţia Germanică;

-

neutralitatea Confederaţiei Helvetice;

-

modul de navigaţie pe Rhin143.

În urma Tratatului de la Londra din 1867 Luxemburgul devine Mare Ducat neutru, emancipându-se de
sub dominaţia olandeză. După victoriile obţinute împotriva Austriei (Sadova, 1866) şi Franţei (1871),
Wilhelm al Prusiei se proclamă Împărat al Germaniei. Imperiul nou apărut are un imperiu federal. Reichului
Alsaciei I se dă o parte din Lorrena.
În urma Primului Război Mondial, Franţa preia Alsacia şi Lorrena, Lichtenstein devine principat
independent, se creează o zonă a Rhinului demilitarizată144.
Adolf Hitler va schimba frontierele din Bazinul Rhinului, intrând în 1936 cu trupe în Zona demilitarizată a
Rhinului. În 1940 invadează Olanda, Belgia, Luxemburgul şi Franţa. După debarcarea din Normandia din 1944,
germanii se vor retrage treptat din zonele ocupate. Germania este ocupată de trupele U.R.S.S., S.U.A., Marii
Britanii şi Franţei. Frontierele din Bazinul Rhinului revin la forma lor din 1937, până în prezent nefiind
modificate. În 1949, Înalta Comisie aliată promulgă legea prin care se stabileşte Republica Federală a Germaniei.
În prezent Bazinul Rhinului este inclus, cu două excepţii care ocupă zona de izvoare (Elveţia şi
Liechtenstein), atât în Uniunea Europeană cât şi în N.A.T.O.

b. Congo/Zair
Bazinul Congo/Zair se întinde pe o suprafată de 3691000 km2, treisprezece ţări participând cu suprafeţe din
teritoriul lor (Republica Zair, Republica Central Africană, Angola, Congo Brazzaville, Zambia, Tanzania,
Camerun, Burundi, Ruanda, Sudan, Gabon, Malawi, Uganda), din care doar primele şapte cu peste 1% din
suprafaţă iar unsprezece cu peste 0.01% din suprafaţă145.
Regiunile Bazinului Congo/Zair sunt:
-

Regiunea Superioară (ca o coroană);

-

Regiunea Mijlocie (marea Depresiune Zair);

-

Regiunea Inferioară (o îngustă câmpie litorală).

Teritoriul Bazinului Congo/Zair, populat de triburi bantu, nilote şi de pigmei, a reprezentat teritoriul
de formare a unui regat puternic (Regatul Congo), creat în secolul XIII şi care atinge apogeul în secolul XVI.
De asemenea au mai fiinţat regatele Loango, Kakongo, Beteke şi Ba Lunda.
Estuarul Congoului este descoperit în 1482 de către navigatorul portughez Diego Cao. Partea de Sud –
Vest a bazinului este transformată după 1520 în colonie portugheză, sursă pentru comerţul cu sclavi cu
142
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destinaţia Brazilia. La sfârşitul anilor 1870, explorarea fluviului de către englezul Stanley şi francezul Pierre
de Savorgnan de Brazza atrage interesul Belgiei, Franţei şi Portugaliei (stabilită la gura fluviului) 146. În 1885
se întrunesc la Berlin reprezentanţii a 11 monarhii europene, ai Imperiului Otoman, ai Franţei şi ai Statelor
Unite, dezbat soarta teritoriilor din interiorul Africii şi fixează reguli pentru colonizare147. Congresul
recunoaşte regelui Leopold II al Belgiei proprietatea “personală” asupra “Statului Liber Congo”, în centrul
bazinului, care însă se transformă în 1908 în colonie belgiană. Nordul bazinului Congo/Zair este ocupat de
francezi, fiind unit cu Gabonul în 1886 în colonia Congo Francez. Ulterior se înfiinţează colonia Africa
Ecuatorială Franceză, cu reşedinţa la Brazzaville (1910 – 1958). În Sud – Vestul Bazinului domină
portughezii, în Nord – Vest – francezii, în rest – Britanicii. În 1885, se înfiinţează colonia germană Tanganyka,
în estul bazinului, după 1920 fiind sub mandatul Ligii Naţiunilor iar după 1946 sub tutela O.N.U., sub
administraţia Marii Britanii.
În 1958 îşi proclamă autonomia iar în 1960 independenţa Republica Central Africană, evoluând apoi
între dictatură şi democraţie. În 1960, Republica Congo (Leopoldville), evoluând după 1965 spre dictatură. În
1971, este adoptat numele de Zair iar din 1990 are loc trecerea la un sistem multipartit. În 1960 Congo
Brazaville îşi declară independenţa, orientându-se din 1968 spre o politică marxist – leninistă, pentru ca în
1990 să renunţe la aceste orientări în favoarea social – democraţiei şi a sistemului pluripartit. În partea de
Sud – Vest se va declara Republica Angola, prin emanciparea de sub dominaţia portugheză dar va începe un
război civil, în contextul înconjurător complicat, război care nu s-a stins complet nici în prezent. În 1964,
Rhodesia de Nord îşi proclamă independenţa în cadrul Commonwealthului, beneficiind de o mare stabilitate
politică, iar din 1990 trece la un sistem pluripartit. În 1961 îsi proclamă independenţa şi teritoriul sub tutelă
din estul bazinului, apărând Tanzania. Orientându-se la început spre politica socialistă, intră în 1978 în
conflict cu Uganda, înlăturând regimul dictatorial de aici. În 1990 se renuţă la sistemul partidul unic.

c. Nil
Bazinul Nilului însumează o suprafată de 3031700 km2, cu unsprezece ţări participând cu suprafeţe de
peste 0.1% (Sudan, Etiopia, Egipt, Uganda, Tanzania, Kenia, Congo, Ruanda, Burundi, administratie Sudan,
Eritrea)148.
Nilul este înconjurat de zone mai înalte de podiş şi deşert, conducându-şi apele prin grabenul nord-african,
după barajul de la Assuan, urmând 900 kilometri în care valea se lărgeşte la 20 – 25 km, după Cairo urmând
delta.
La începutul mileniului trei înainte de Hristos, în Valea Nilului îşi începe existenţa civilizaţia egipteană
faraonică, pentru 2500 de ani, acesta extinzându-se spre partea superioară a fluviului. Ţara Kuş sau Nubia este
cucerită în mileniul II înainte de Hristos de Egiptul faraonic. La începutul secolului VIII înainte de Hristos
regatul etiopian cu capitala la Napata cucereşte Egiptul dinastiei a douăzecişicincea. Regatul egiptean va fi
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ocupat de Persia (525 î.Hr.), Alexandru cel Mare (332 î.Hr.), romani (30 î.Hr.) şi bizantini (395 d.Hr.).
Regatul Aksum ajunge în secolul patru la perioada sa de glorie, pe teritoriul Etiopiei. În secolul şapte pătrund
triburile arabe care se extind dinspre partea inferioară spre sud. În 969 se formează în partea inferioară,
Califatul Fatimid, pentru două secole. Pe teritoriul Etiopiei se constituie un puternic stat feudal, care rezistă
tuturor încercărilor de cucerire. În 1517 Egiptul devine provincie a Imperiului Otoman. Sudanul este cucerit
de sultanul Egiptului în 1822, devenind parte a Imperiului Otoman. După jumătatea secolului nouăsprezece,
Egiptul prezintă un interes sporit pentru francezi şi englezi, până la emanciparea de sub Imperiul Otoman
(1914). Din 1890 încep tensiunile şi problemele dintre Etiopia şi Italia, tensiuni care vor dura până după cel
de-al Doilea Război Mondial. După reprimarea răscoalei lui Mohammed Ahmed, în 1898 Sudanul devine
condominium anglo-egiptean, de fapt însă colonie britanică. În 1952 Egiptul devine republică iar în 1953 se
emancipează de sub tutela britanică, existenţa sa fiind legată în plan mondial de conflictul generat de
naţionalizarea Canalului Suez şi de conflictele arabo-israeliene. În 1956 Sudanul devine independentă dar
devine victima luptelor civile şi pentru putere, care durează până azi. În 1975 în Etiopia, după ani de secete şi
conflicte politice se proclamă republica dar se orientează politic spre ideologia comunistă. Viaţa din Etiopia
este marcată de tensiuni, lupte civile, conflicte mai ales în legătură cu Somalia şi Eritreea, situaţia fiind
complicată şi de seceta devastatoare.
Kenia, Tanzania şi Uganda sunt este ocupate de Marea Britanie în 1895 sau se include coloniei Africa
Germană de Est (Tanzania). După obţinerea independenţei în anii ’60, încep conflicte şi lupte pentru putere,
marcate de dictatură sau ideologii socialiste. Doar în Kenia, se introduce după 1991 sistemul pluripartit.

d. Niger
Bazinul Nigerului totalizează o suprafată de 2113200 km2, întinzându-se pe suprafaţa a unsprezece ţări
(Nigeria, Mali, Niger, Algeria, Guineea, Cameroon, Burkina Faso, Benin, Coasta de Fildeş, Ciad, Sierra
Leone).
Nigerul înscrie un mare arc de la izvoarele din regiunea de munte (Fouta Djallon, Loma, Nimba), trecând
printr-o zonă aridă şi vărsându-se în Golful Guineei, pritr-o deltă.
Interesul pentru cunoaşterea Nigerului începe din anul 1415, prin intermediul lui Henric Navigatorul149.
Începând cu secolul patru se dezvoltă în Bazinul Nigerului o serie de regate feudale. În secolul XIX Bazinul
Nigerului este inclus în Africa Occidentală Franceză, cu excepţia părţii inferioare care se găseşte sub dominaţie
britanică. În 1960, Mali şi Niger devin republici suverane, succedându-se un regim prezidenţial (cu orientare
socialistă în Mali) şi dictaturi militare, după 1992 revenindu-se la un regim civil. Nigeria devine independentă în
cadrul Commonwealthului, fiind marcată de fricţiuni interne şi dictaturi militare150.
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e. Zambezi
Bazinul Zambezi acoperă o suprafată de 1385300 km2, sumă a unor suprafeţe din cadrul a nouă ţări
(Zambia, Angola, Zimbabwe, Mozambic, Malawi, Tanzania, Botswana, Namibia, Congo)151.
Zambezi îşi strânge apele din regiunile mai înalte aride (Munţii Brandberg, Podişul Bihe, Podişul Shaba,
Munţii Rungwe), în Depresiunea Okowango, cu numeroase mlaştini, urmând ca după ce trece prin Câmpia
Mozambicului, o câmpie litorală, să formeze la vărsare o deltă.
În cadrul Bazinului Zambezi, au funcţionat după secolul X o serie de regate ale populaţiilor locale, ale
triburilor bantu. Contactul indigenilor din bazinul fluviului cu oameni din afara Africii a început cu negustorii
arabi. Ulterior au ocupat

coastele, portughezii. În perioada colonială, Bazinul Zambezi este împărţit în general

între portughezi (Nord – Vest şi Sud – Est), germani (Nord – Est şi Sud - Vest) şi britanici.
Zambia devine independentă în cadrul Commonwealthului în 1964, după 1990 introducându-se regimul
pluripartit. Malawi îşi câştigă independenţa tot în 1964 în cadrul Commonwealthului cu titlul de dominion iar în
1966 devine republică.
Mozambic şi Angola îşi câştigă independenţa în 1975. După acest an au loc convulsii interne, războaie
civile, imixtiuni în politica teritoriilor învecinate şi replici ale forţelor externe, orientări spre ideologiile de stânga,
din 1990 introducându-se sistemul pluripartit în Mozambic.
Zimbabwe devine din 1980 independentă faţă de Marea Britanie, din 1990 abrogându-se starea de
necesitate.

f. Sfântul Laurenţiu
Bazinul Fluviului Sfântului Laurenţiu figurează în această analiză, ca urmare a faptului că figurează pe lista
bazinelor internaţionale în grupa fluviilor cu număr mare de tratate.
Suprafaţa bazinului se împarte între Statele Unite ale Americii şi Canada. Fluviul urmăreşte aliniamentul
dintre Munţii Appalaşi şi Scutul Canadian. Panta redusă face ca fluviul să formeze o salbă de lacuri, despărţite
de porţiuni mai înguste. Fluviul se varsă printr-un estuar larg152.
În 1536 fluviul este descoperit de Jacques Cartier dar acesta eşuează în încercarea de a stabili o localitate
franceză. În 1608 Samuel de Champlain, cosmograful regelui Henric al IV-lea al Franţei, stabileşte o colonie
(Quebec), intervenind în luptele dintre triburile locale de indieni. În 1628 englezii intră în conflict cu francezii
din regiunea Quebec, ca reflectare a asediului cetăţii La Rochelle dar Tratatul de la Saint – Germain, readuce
Quebecul în mâinile francezilor, la insistenţele lui Richelieu, convins de Champlain. Tot un tratat european va
duce şi la o imigraţie franceză din alte regiuni ale Americii de Nord spre Quebec – Tratatul de la Utrecht din
1713 iar Tratatul de la Paris (1763) va tăia pentru două veacuri legăturile cu Franţa, lăsând Canada ca posesiune
a Marii Britanii. În 4 iulie 1776, Statele Unite se declară independente de sub dominaţia Marii Britanii, urmând
un război cu aceasta, coloniile rebele fiind sprijinite de Franţa şi Spania. După război, Statele Unite încep să se
extindă spre vest, în paralel cu Canada, graniţa dintre acestea urmând Fluviul Sfântul Laurenţiu, iar apoi
151
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mergând pe paralelă. Canada este împărţită în 1791 în două colonii : Canada Superioară (Ontario) şi Canada
Inferioară (Quebec), care se reunesc după unele revolte în 1841. În 1867 se creează “Dominionul Canadei” care
se extinde treptat spre vest. În 1926, Canada devine independentă în cadrul “Commonwealthului”. Tensiunile
pentru emanciparea Quebecului, în legătură cu politica franceză, se menţin până în prezent153.

Analiza a abordat un scurt tur de orizont al unor bazine internaţionale, selectate după două criterii :
-

numărul de ţări care participă la suprafaţa bazinului hidrografic;

-

număr de tratate internaţionale de peste 10.

În funcţie de acest ultim criteriu putem observa că aceste bazine se regăsesc astfel:
-

în Europa, două bazine : Rhinul şi Dunărea;

-

în Africa, un bazin : Nilul;

-

în America de Nord : Sfântul Laurenţiu.

Pentru Rhin şi Dunăre, istoria densă justifică o astfel de încărcare în semnificaţii internaţionale, marcată de
raporturile geopolitice între marile puteri europene, care în cazul Rhinului vin uneori în contact direct iar în cazul
Dunării ajung să se desfăşoare pe un spaţiu mai larg dar marcat de o mare diversitate umană şi de geografie
fizică.
Pentru bazinul Nilului contextul geopolitic a fost marcat de puterile europene coloniale iar pentru Sfântul
Laurenţiu, raporturile dintre Franţa şi Marea Britanie au construit geopolitica acestei regiuni.
Din aceste bazine analizate, proiectul TFDD citează ca dispute :
-

pentru Dunăre

a) disputele dintre Bosnia – Herţegovina şi Serbia în cadrul zonelor populate de sârbi, sârbii clamând
că Râul Una le marchează în Vest iar Sava în Nord. La acestea se adaugă disputele privind Estul
Slavoniei, teritoriu deţinut de sârbi, în timpul conflictului din fosta Iugoslavie dar care a fost cedat
Croaţiei de către Administraţia Naţiunilor Unite pentru Estul Slavoniei, în 1998. De asemenea,
comisia pentru stabilirea graniţei dintre Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Serbia şi
Muntenegru încearcă să facă progrese din 1996 dar nu se pot observa efecte notabile.
b) disputele dintre Ungaria şi Slovacia privind construcţia complexului de la Gabcikovo, care ar
modifica graniţele dintre cele două ţări stabilite de Tratatul de la Trianon.
c) teritoriile din Moldova şi Ucraina clamate de România.
La toate acestea se pot adăuga credem, recentele dispute dintre România şi Ucraina privind construcţia
Canalului Bâstroie, delimitarea platoului continental şi lucrările de pe Braţul Chilia.
-

pentru Rhin – Naţiunile europene consideră Bazinul Meusei un bazin politic separat faţă de Rhin,
lucru contrazis de hidrografie.

-

153

pentru Nil – Graniţa administrativă dintre Egipt şi Sudan creează un triunghi de 20580 km2.
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-

pentru Zambezi – punctul de cuadratură dintre Botswana, Namibia, Zambia şi Zimbabwe se găseşte
în dispută. Insula nelocuită Kasikili (Sidudu) de pe Râul Linyanti (Chobe) se află în centrul disputei
dintre Botswana şi Namibia. De asemenea, Namibia clamează cel puţin o altă insulă de pe acelaşi
râu.

-

pentru Congo/Zair – a fost raportat informal faptul că segmentul nedefinit pe graniţa dintre Congo şi
Zambia a fost stabilit. De asemenea, este posibil ca punctul de intersecţie a graniţelor dintre Congo,
Tanzania şi Zambia în cadrul Lacului Tanganica să se fi convenit. La acestea se adaugă un lung
segment între Congo (Kinshasa) şi Congo (Brazzaville) pe Fluviul Congo în care graniţa nu a fost
stabilită cu exactitate.

Capitolul X - SISTEMUL GEOPOLITIC DIN BAZINUL DUNĂRII
a. SISTEMUL GEOPOLITIC
Am văzut în cele precedente cum s-au succedat evenimentele în Bazinul Dunării. Între state se
stabilesc relaţii de natură diversă: politică, militară, economică, diplomatică, culturală etc. Ele structurează un
anumit sistem internaţional politic, economic, militar etc. În Europa, sistemul internaţional bazat pe echilibrul
de forţe a fost stabilit în urma Păcii din Westfalia din 1648, unitatea acestui sistem fiind statul laic. Din punct
de vedere geopolitic, cele mai importante relaţii între state sau grupuri de state sunt relaţiile de putere. Privite
din perspectiva spaţiului, aceste relaţii de putere structurează un anume sistem geopolitic. Sistemul geopolitic
credem că se poate defini ca ansamblul raporturilor dintre interesele diverşilor actori internaţionali, care
gravitează în jurul unui element, spaţiu, areal geografic sau în jurul unui traseu.
În general sistemul geopolitic este abordat la mai multe nivele de extindere:
-

nivelul global. În unul din numerele din 1998 a publicaţiei Parameter a Colegiului Armatei S.U.A. se
făcea diferenţa dintre sistemul geopolitic închis din perioada Războiului Rece, când se definiseră clar
superputerile, aliaţii şi prietenii, precum şi strategiile bipolare, şi sistemul geopolitic deschis ce i-a urmat.
De asemenea în 1999, Thomas Friedman sublinia caracterul de globalizare pe care îl are sistemul
geopolitic mondial după 1989, faţă de echilibrul de forţe care îl caracteriza anterior154;

-

nivelul regional (în 2002, Nikolay Hovhannessian de la Academia de Ştiinţe a Armeniei descria un sistem
geopolitic stabilit în prezent în zona Orientului Mijlociu şi Transcaucazia);

-

nivelul statal (de la primele forme până la imperii, la federaţii, confederaţii etc.). În concepţia lui Zdravko
Batzarov de la Institutul pentru Studii Regionale şi Internaţionale din Sofia, sistemul geopolitic se
defineşte ca grup de societăţi umane organizate (state, uniuni tribale, comunităţi din marile imperii etc.) cu
valori culturale comune, aspecte similare de civilizaţie şi cu obiective comune. Georgios Prevalakis
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vedea şi el Imperiul Otoman ca fiind un sistem geopolitic modelat pe o centralizare militară combinată cu
o descentralizare politică, economică şi culturală
-

nivelul substatal. John Mackinlay şi Randolph Kent afirmau că separarea facţiunilor care sunt în conflict,
e dificilă, deoarece au fost parte a aceluiaşi sistem geopolitic156.
Apariţia frontierelor marchează maturizarea organizărilor politice şi transformarea lor în adevăraţi

actori politici internaţionali. Pentru orice sistem geopolitic, evoluţia frontierelor materializează dinamica
raporturilor de putere dintre state sau dintre grupuri de state, raporturi aflate în legătură şi cu jocul de interese
al unor “puteri” care nu sunt neapărat din respectivul spaţiu geografic. Modificările frontierelor actorilor
politici internaţionali reprezintă momentele de restructurare a sistemului geopolitic, de schimbare a direcţiilor
intereselor.
După crearea unei noi structuri a sistemului geopolitic, intensitatea cu care se manifestă interesele
actorului politic internaţional este dată de puterea sa.
Să analizăm în continuare statul, la rândul său atât componentă a unui sistem cât şi sistem. Sistemul
statal are două componente caracteristice: un teritoriu delimitat de frontiere şi o populaţie, structurate în
unităţi administrativ-teritoriale. Statele pot fi state unitare sau state compuse (uniuni, federaţii, confederaţii).
Coeziunea unui sistem statal depinde de relaţiile care se stabilesc între componentele structurale de ordin
populaţional-teritoriale. Este posibil ca uneori energia de emancipare a unei componente structurale sau a mai
multor componente structurale să crească până la stadiul de autonomie şi poate chiar până la stadiul de
independenţă, caz în care înregistrăm apariţia de noi frontiere statale. De asemenea, aceste teritorii cu energie
de emancipare pot să se plaseze sub tutelă, mandat sau protectorat din exterior. Aceste energii de emancipare
pot evolua prin accentuarea diferenţelor între unităţile populaţional-teritoriale: diferenţe etnice, religioase,
lingvistice, economice, sociale, culturale etc. Trebuie să precizăm că un stat poate face parte din mai multe
sisteme geopolitice în acelaşi timp.
Starea care caracterizează în general un sistem geopolitic este cea de echilibru. Când energia
beligerantă a unui stat sau a mai multor state sporeşte, au loc reconfigurări structurale în cadrul sistemului
geopolitic pentru a se restabili echilibrul de forţe. Dacă acesta nu se restabileşte şi se menţine tensiunea, pot
apărea acţiuni ale statului sau statelor cu energie beligerantă. În faţa acestor acţiuni se pot înregistra mai multe
tipuri de manifestare:
-

ripostă. În urma conflictului pot să apară modificări în structura statului implicat, atât în ceea ce
priveşte populaţia cât şi teritoriul. Modificările pe care le suportă teritoriul se reflectă în dinamica
frontierelor. De obicei un conflict militar se încheie cu semnarea unor tratate de pace care sunt
rezultatul noului echilibru stabilit.

-

nonacţiune. Şi în acest caz se pot înregistra modificări în structura statului, la nivelul populaţiei şi
teritoriului, în detrimentul statului inactiv. Statul puternic poate impune datorită forţei superioare
anexiuni de teritorii, marcate în plan juridic prin acorduri.
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Sistemul geopolitic este un sistem dinamic şi evoluează
În general atunci când actorii politici internaţionali sunt înglobaţi de o putere superioară, păstrându-şi
individualitatea dar diminuându-şi într-un anume grad suveranitatea şi independenţa, frontierele lor se
păstrează, modificându-se doar acelea care “interesează” respectiva putere înglobatoare.
Raporturile de putere se metamorfozează în timp ca mod de manifestare, trecând de la aspectele ce ţin
de dinamica frontierelor (dinamică ce se materializează ca urmare a unor conflicte armate), la cele ce ţin de
economie, de protecţia mediului etc. Raporturile de putere rămân însă constante în esenţa lor, ele putând fi
evidenţiate prin trimiterea la evoluţia frontierelor.
Un sistem geopolitic îşi schimbă structura în etape istorice. Structura unui sistem geopolitic se
schimbă atât cantitativ cât şi calitativ:
-

schimbarea frontierelor şi implicit a dimensiunii actorilor politici internaţionali materializează
raporturile de putere din cadrul unui sistem geopolitic, reprezentând o schimbare de ordin
cantitativ;

-

ierarhizarea elementelor sistemului geopolitic din punctul de vedere al puterii, structurează “pe
vertical” sistemul, în mod calitativ, pentru un anume subiect al vieţii internaţionale existând o
anumită formulă structurală;

-

schimbarea structurală este dată şi de schimbarea direcţiilor de manifestare a intereselor.

Statele care participă la construirea unui sistem geopolitic pot să se găsească sau nu în perimetrul
spaţiului geografic sau elementului geografic care defineşte respectivul sistem geopolitic. Actorii care nu se
găsesc în respectivul perimetru se manifestă ca puteri regionale, continentale sau chiar planetare în cadrul
sistemului geopolitic respectiv. Cei care se regăsesc în cadrul teritoriului sistemului geopolitic pot fi la rândul
lor puteri regionale, continentale sau chiar planetare dar şi puteri ale acelui sistem geopolitic, state sau teritorii
tampon, “marionetă” sau “capete de pod”.
Tendinţele geopolitice rămân în linii mari constante, chiar când o organizare politică este înglobată de
o alta, tendinţele geopolitice se transferă noii puteri. În perioada contemporană ele tind să se schimbe dintr-un
registru în altul, trecând din sfera evoluţiei de frontiere în sfera raporturilor de dominare în multiple domenii
ale vieţii internaţionale. De asemenea aşa cum am observat, interesele raportate la un anume element
geopolitic, evoluează la rândul lor.
Un fluviu internaţional creează în jurul său un sistem geopolitic, un ansamblu de raporturi de interese.
O analiză cuprinzătoare a acestui tip de sistem geopolitic creat în jurul unui fluviu internaţional nu se poate
face decât de la nivelul întregului bazin hidrografic.
Tendinţele actorilor unui sistem geopolitic fluvial sunt de a avea hegemonie asupra unei părţi cât mai
mari din segmentul navigabil, asupra izvoarelor şi vărsării fluviului.
Apa unui bazin hidrografic fluvial sau fluviul respectiv joacă uneori multiple roluri:
-

resursă vitală pentru oameni, plante şi animale;

-

cale de transport;

-

barieră strategică;
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-

sursă de energie şi hrană.

b. SISTEMUL GEOPOLITIC AVÂND CA CENTRU DUNÃREA
Dunărea, ca fluviu de importanţă internaţională, este un element geografic în jurul căruia se creează
raporturi de interese. Interesele polarizate de Dunăre au fost diverse şi în continuă schimbare pentru multiplii
actori, ca şi în cazul altor fluvii internaţionale:
-

interese pentru transportul produselor şi pentru pescuit, încă din cele mai vechi timpuri şi până
azi;

-

interes strategic din momentul în care Imperiul Roman îşi fixează frontiera la Dunăre şi până în
prezent, mai ales în zona Gurilor Dunării;

-

interes economic, prin producerea de hidroenergie, pentru folosirea ca apă industrială şi prin
folosirea apei pentru irigaţii, mai ales în partea inferioară a bazinului, după al Doilea Război
Mondial;

-

interes ecologic, ca reacţie la deteriorarea calităţii apelor mai ales după anii ’80, urmare a
dezvoltării activităţilor poluante fără epurarea în consecinţă a apelor şi urmare a accidentelor
ecologice.

Interesele care se referă la transport şi la aspectele strategice atrag în structura sistemului geopolitic al
unui bazin fluviatil internaţional şi state care nu deţin teritorii în cadrul acelui bazin hidrografic.
Pentru a înţelege însă problematica vastă şi complexă care se raportează la Dunăre, trebuie studiat
ansamblul pentru care Dunărea constituie elementul central şi definitoriu, şi anume Bazinul Dunării. Am
propus spre analiză un spaţiu geografic clar definit.
Analiza de la nivelul bazinului hidrografic conferă o mare obiectivitate, mai ales în privinţa limitelor
spaţiului, clar delimitate.

Sistemul geopolitic din Bazinul Dunării a cunoscut mai multe etape:
-

înaintarea frontierei Imperiului Roman până la Dunăre, cu episodul cuceririi Daciei. Este perioada în care
puterii romane i se opun multele popoare din această zonă;

-

menţinerea frontierei la Dunăre de către moştenitorii Imperiului Roman (Imperiul Roman de Apus şi
Imperiul Roman de Răsărit) împotriva barbarilor şi migratorilor. Aceştia vor presa din est spre vest şi din
nordul Mării Negre spre Constantinopol şi Roma. Pentru mişcările migratorilor, zona de la nordul Gurilor
Dunării şi cea de la izvoarele Nistrului, au reprezentat adevărate porţi de pătrundere. Poziţiile pe care s-au
situat cele două imperii au fost adesea opuse, folosindu-se de problemele interne şi cele externe pentru a
se submina reciproc;

-

existenţa unei singure puteri şi a unei singure frontiere, a Imperiului Bizantin, ca urmare a dispariţiei
Imperiului Roman de Apus în 496. Urmând aceleaşi porţi de pătrundere, slavii se vor aşeza pe marginea
montană a Bazinului Dunării, începând să se organizeze politic, cei din sud fiind în plus şi pe zona de
contact cu Imperiul Bizantin, de o parte sau de alta a frontierei, având relaţii paşnice sau conflictuale cu
acesta;
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-

dezvoltarea în sistem bipolar, după apariţia Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană în secolul IX.
Între frontiera bizantină şi cea germană vor exista multiple organizări politice alcătuind un “ţesut” în
continuă schimbare, sub influenţa celor două mari puteri.

Un eveniment important îl reprezintă sosirea

maghiarilor care se aşează în Bazinul Panonic, încercând să se extindă spre vest mai întâi. După ce
înaintarea lor va fi blocată spre vest, ei vor porni la est de Bazinul Panonic;
-

coagularea organizărilor politice din Bazinul Dunării, pe fondul conflictelor multiple dintre ele. Regatul
maghiar începe să-şi construiască o frontieră în special spre est împotriva năvălirilor, înconjurându-se şi
cu o zonă de dominaţie care să joace rolul de tampon pentru agresiunile din exterior;

-

înlocuirea puterii bizantine de către Imperiul Otoman, la sfârşitul secolului XIV. Otomanii vor înainta de
la Istambul spre Dunăre, din partea inferioară spre cea superioară a bazinului. Organizările politice
dunărene vor încerca să ţină piept acestei înaintări, impulsionate şi de regatul maghiar care încearcă să
construiască o linie de apărare pe Dunăre;

-

contactul între Imperiul Otoman şi Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană, prin dispariţia regatului
maghiar tampon. Otomanii sunt stăpânii absoluţi ai Dunării până la Viena, în partea mediană a cursului
stăpânind şi teritoriile de la stânga Dunării iar în partea inferioară menţinând raiale pe malul stâng şi
dominând organizările politice de la stânga Dunării. După 1683 habsburgii conducători ai Imperiului
German vor începe înaintarea în detrimentul otomanilor;

-

interferenţa a trei puteri. Habsburgii vor înainta pe firul Dunării în jos şi spre Istambul. De asemenea, de
la est spre vest şi prin aceeaşi zonă de la nordul Gurilor Dunării spre Istambul şi spre slavii sudici, îşi va
începe înaintarea în Bazinul Dunării, Imperiul Ţarist. Otomanii se vor retrage în consecinţă;

-

apariţia Imperiului German şi dihotomizarea Imperiului Habsburgic în Austro – Ungaria. Rusia va încerca
în mod constant să îşi atingă ţintele expansioniste. Otomanii îşi vor continua declinul. Pe această scenă se
vor dezvolta multiple sisteme statale;

-

dispariţia imperiilor. Perioada de după Primul Război Mondial (fenomen continental) este marcată în
Bazinul Dunării de existenţa statelor naţionale, cu excepţia federaţiilor Cehoslovacia şi Yugoslavia. Între
statele dunărene şi cele din afara bazinului se vor închega relaţii şi alianţe politico – militare. Rusia şi
Turcia ieşiseră complet din Bazinul Dunării iar Austria şi Germania erau grevate de mari datorii de război
ca urmare a “moştenirii” imperiale;

-

înaintarea comunismului în Bazinul Dunării după al Doilea Război Mondial (fenomen continental).
Ideologic o mare parte din ţările dunărene au fost acaparate de comunism. U.R.S.S., care va înlocui
Imperiul Ţarist după Primul Război Mondial, îi va păstra tendinţele de expansiune spre Mediterana şi spre
vestul continentului prin intermediul ideologiei comuniste, revenind în Bazinul Dunării după al Doilea
Război Mondial. Sistemul geopolitic dunărean se va bipolariza în mod evident în plan ideologic, politic,
militar şi economic, cu puţine excepţii de neutralitate în anumite domenii;

-

colapsul regimurilor comuniste (fenomen continental), dezorganizarea federaţiilor şi dinamica actuală a
frontierelor. Căderea comunismului în 1989 a reprezentat momentul declanşării tensiunilor naţionaliste
care au dus la dezorganizarea federaţiilor şi la apariţia unor zone de conflict în Bazinul Dunării. În prezent
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au loc extinderi ale structurilor politico – economice şi militare. Uniunea Europeană şi N.A.T.O. se vor
extinde în Bazinul Dunării, cuprinzându-l într-o mare măsură. Aceste structuri se extind înglobând ţări
care nu au probleme cu frontierele, nu au conflicte etnice sau care nu sunt “neutre” din diferite
considerente (aşa cum este Elveţia sau Austria pentru N.A.T.O). În problema frontierelor sau a
conflictelor entice, trebuie amintit spaţiul ex-iugoslav şi cel ex-sovietic. Cu aceste zone sensibile, ambele
structuri îşi construiesc în prezent relaţii clare, care să nu le creeze probleme. Dacă pentru spaţiul
ex-iugoslav se poate spera că în viitor, când problemele etnice nu vor mai exista, va fi parte a acestor
structuri, în cazul Moldovei şi Ucrainei, situaţia este mai complicată, pe acest eşicher intervenind şi Rusia.
Moldova are mari probleme entice şi conflicte. Se vehiculează ideea federalizării republicii pentru
dispariţia acestor tensiuni dar Republica Moldova este un stat prea mic pentru a fi federalizat, pe de altă
parte ea neputând fi cu desăvârşire independentă,.Situaţia din regiune nu se va putea rezolva decât pe
calea dialogului între actorii cu interese aici:
a) România, care vede în teritoriile de la stânga Prutului o “moştenire istorică”;
b) Ucraina, care deţine punctele istoric strategice (izvoarele Nistrului şi nordul Gurilor Dunării)
şi care în prezent e animată de sentimente naţionaliste ce o depărtează de Rusia, orientând-o
spre vest;
c) Rusia, care doreşte să-şi păstreze “capul de pod” transnistrean pentru stoparea extinderii
N.A.T.O. şi U.E., cu stricta observare a litoralului Ucrainei şi a Gurilor Dunării. Această
concepţie a “capetelor de pod” (Kaliningrad şi Transnistria), derivată din teoria
“contingentării” aplicată de S.U.A. în cazul U.R.S.S., este o soluţie nouă a Rusiei, o soluţie pe
care ea o foloseşte pentru spaţiul de interes de la Marea Baltică la Marea Neagră;
d) U.E. şi N.A.T.O., care doresc să aibă siguranţă la frontieră, într-un climat bazat pe relaţii de
cooperare cu statele tampon şi cu cele din vecinătate.
-

încercările de organizare în Bazinul Dunării, în care joacă un rol important Austria (în dorinţa sa de a
reface hegemonia avută odinioară în cadrul bazinului şi de a folosi fluviul ca axă pentru ieşirea din starea
de “enclavă”), Ungaria (având aceleaşi “nostalgii” ca anterioara) şi România (care încearcă să capete un
statut important din punct de vedere strategic şi al transportului).

Sistemul geopolitic care are ca punct central Dunărea este în prezent alcătuit din:
-

Germania – ţară cu interes principal în navigaţie;

-

Austria – ţară cu interes principal în navigaţie şi în dez-enclavare;

-

Slovacia – ţară cu interes principal în navigaţie şi în dez-enclavare dar dominată de vecinele sale
Austria şi Ungaria;

-

Ungaria – ţară cu interes principal în navigaţie şi în dez-enclavare;

-

Cehia – ţară cu teritorii în Bazinul Dunării;

-

Slovenia – ţară cu teritorii în Bazinul Dunării, cu ieşire la Marea Adriatică;
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-

Croaţia - ţară cu interes principal în navigaţie, ţară cu teritorii în Bazinul Dunării, cu ieşire la
Marea Adriatică;

-

Serbia Muntenegru - ţară cu interes principal în navigaţie, ţară din cadrul Bazinului Dunării, cu
ieşire la Marea Adriatică dar doar prin intermediul Muntenegrului (cu teritorii în Bazinul
Dunării);

-

Bosnia – Herţegovina - ţară cu teritorii în Bazinul Dunării. Calea sa spre Marea Adriatică este
blocată de Croaţia iar spre Dunăre este blocată de Serbia şi Croaţia;

-

Bulgaria - ţară cu interes principal în navigaţie, ţară cu teritorii în Bazinul Dunării, cu ieşire la
Marea Neagră, cu port important Varna;

-

România - ţară cu interes principal în navigaţie şi strategic privind paza Gurilor Dunării, ţară cu
marea majoritate a teritoriilor în Bazinul Dunării, cu ieşire la Marea Neagră, cu port important
Constanţa;

-

Moldova – ţară cu teritorii în Bazinul Dunării, ţară din cadrul Bazinului Dunării. Calea sa spre
Dunăre şi Marea Neagră este blocată de Ucraina;

-

Ucraina - ţară cu interes principal în navigaţie şi strategic privind nordul Gurilor Dunării, ţară cu
marea majoritate a teritoriilor în afara Bazinului Dunării, cu ieşire la Marea Neagră, cu port
important Odessa;

-

Puteri cu interes strategic care se fixează la Gurile Dunării şi ţărmul de vest al Mării Negre –
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N.A.T.O. (cu interesul S.U.A. dominant), Uniunea Europeană (frontiera de est) şi Rusia (cu capul
de pod Transnistria);
-

Punctele nodale ale axelor de transport : Rhin – Main (Germania şi Olanda), Bosfor şi Dardanele
(Turcia) şi Georgia.

CONCLUZII
Studiul pe care îl încheiem prin acest capitol concluzionant a abordat evoluţia geopolitică a frontierelor în
Bazinul Dunării.
Întreaga lucrare se centrează pe conceptul de sistem geopolitic, definit ca: ansamblul raporturilor
dintre interesele diverşilor actori internaţionali, care gravitează în jurul unui element, spaţiu, areal geografic
sau în jurul unui traseu.
Structura sistemului geopolitic (direcţiile pe care se manifestă aceste interese) se schimbă la
modificările de frontieră înregistrate de actorii politici internaţionali. Intensitatea acestor interese depinde de
puterea respectivului actor internaţional.
După Introducere, urmează capitolul dedicat regionării, aşa cum este ea abordată din perspectivă
geopolitică. Aşa cum rezultă din analiză, Bazinul Dunării sau Domeniul Dunării (Donauraum) a constituit o
sferă de interes pentru Imperiul Habsburgic, singurul care şi-a creat o geopolitică de cuprindere a întregului
bazin hidrografic, din acest punct de vedere nefiind întâmplator interesul manifestat şi în prezent de către
Viena. El este o regiune clar definită, care poate să-şi construiască o politică unitară, unitate conferită în
primul rand de interesele în privinţa resurselor de apă, interese de o importanţă crescândă în lumea
contemporană.
Într-un alt capitol se tratează importanţa geopolitică a fluviilor şi a bazinelor hidrografice. În cadrul
acestei teme, fluviul este privit ca:
-

frontieră naturală şi barieră strategică;

-

factor de acces şi expansiune, partea inferioară reprezentând “cheia”;

iar bazinul hidrografic sub următoarele unghiuri de vedere:
-

bazinul hidrografic şi conexiunile cu aspectele etnice;

-

bazinul hidrografic şi resursa de apă.

Urmează capitolul care încearcă să clarifice unele aspecte privind frontiera (concept, evoluţie). Astfel,
frontiera este privită ca fiind limita teritorială a puterii unui actor politic internaţional. Aşa cum s-a demonstrat
într-un subcapitol separat, frontierele sunt evidenţiate pentru prima dată, în formă flexibilă şi mobilă, de
romani. De asemenea limita aceasta se trasează, mai ales după Primul Război Mondial, în funcţie de realităţile
etnice, cele care ţin de realităţile fizico-geografice trecând pe planul doi.
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Capitolul privind “Istoricul cunoaşterii Bazinului Dunării” surprinde etapele pe care le-au parcurs
eforturile de cunoaştere:
-

datele sosite prin intermediul călătorilor pe apele sale;

-

cunoaşterea, inclusiv cartografică, prin intermediul dominaţiei fluviului,;

-

studiile stimulate de diversele interese;

-

cercetările integratoare de după 1989.
Capitolul Complexităţii fizico-geografice evidenţiază caracterul unic şi divers al Bazinului Dunării,

caracter care rezonează în diversitatea geografiei umane şi în dinamica accentuată a frontierelor.
Analiza evoluţiei frontierelor începe cu perioada în care se poate vorbi cu adevărat despre frontiere în
Bazinul Dunării. Este vorba despre perioada în care începe înaintarea spre Dunăre a romanilor. Aceasta s-a
făcut dinspre sud spre nord şi dinspre vest către est, ajungând să fixeze graniţa de nord a imperiului pe fluviu,
în detrimentul triburilor iliriene, trace, celtice, germanice, triburilor de cimercieni, sciţi, sarmaţi şi a coloniilor
greceşti de la Marea Neagră. În perioada 106 – 275 d.H. romanii îşi extind imperiul la nord de Dunăre prin
cucerirea Daciei şi crearea unui avanpost, frontierele imperiului fiind bazate pe aspectele strategice. Acestea
au prevalat şi în cazul retragerii din 275, când linia Dunării era mult mai uşor de apărat. După 375 încep să se
succeadă valurile de popoare migratoare care pătrund în Europa dinspre est, tăind braţele de la vărsarea
Dunării în drumul lor spre sud sau traversând lanţul carpatic în locul de intersecţie a acestuia cu limita
cumpenei de apă a Bazinului Dunării înaintând spre vest.
În 395 Imperiul se împarte în Imperiul roman de Răsărit, cu capitala la Constantinopol, şi Imperiul
roman de Apus, cu capitala la Roma, delimitarea între ele făcându-se din punctul de confluenţă a Savei şi
Drinei, spre sud. În anul 496 Imperiul roman de Apus dispare sub presiunile migratorilor. În 800 se creează
Imperiul lui Carol cel Mare, care includea şi partea superioară a Bazinului Dunării, fiind urmat aici de
Imperiul german. În restul Bazinului Dunării se vor înregistra tendinţe de organizări statale.
Din 1095 până în 1270 au loc o serie de cruciade care însă nu pot face faţă înaintării otomane în
Europa. De asemenea în 1222 pătrund dinspre est tătarii. Înaintarea otomană va continua prin cuceriri şi
supuneri de noi teritorii, în Bazinul Dunării ea mergând dinspre sud spre nord şi dinspre est spre vest, până în
1683, când ajung sub zidurile Vienei. După acest moment începe retragerea otomanilor din Bazinul Dunării,
respectiv expansiunea austriecilor, din 1812 alăturându-se şi ruşii în tendinţa lor de a merge spre vest şi spre
Mediterana.
În continuare, Bazinul Dunării, pe fondul luptei pentru dominaţie dintre Imperiul Otoman, Imperiul
Habsburgic şi Imperiul Ţarist, a reprezentat creuzetul în care s-au format naţiunile moderne pe baza cărora
s-au construit frontierele moderne şi mozaicul de state. Astfel, sfârşitul Primului Război Mondial a marcat
dispariţia imperiilor şi apariţia statelor naţionale. Cele două compuneri de naţiuni (Yugoslavia şi Cehoslovacia)
au fost punctele slabe ale sistemului în faţa tendinţelor de redesenare a hărţii frontierelor în Bazinul Dunării.
Sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial a restabilit frontierele aşa cum erau la sfârşitul primei
conflagraţii mondiale, cu excepţia graniţei terestre dintre România şi Bulgaria şi a deplasării frontierei
U.R.S.S. de pe Nistru pe Prut, incluzând izvoarele Prutului, intersectând limita carpatică a Bazinului Dunării
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şi continuând cu izvoarele afluenţilor de pe dreapta ai Tisei. În plus, în ţările Bazinului Dunării, cu excepţia
Germaniei şi Austriei, se instalează la putere ideologia comunistă avându-şi sorgintea în U.R.S.S.
Valul schimbărilor, iniţiat tot de la Moscova în 1989, va mătura aceste regimuri, de la vest la est.
Aceste schimbări vor descătuşa şi energiile naţionaliste. Federaţiile de naţiuni se vor dovedi din nou slabe şi
vor fi primele afectate, în multe din statele apărute în urma dezmembrării federaţiilor de naţiuni
înregistrându-se până în prezent probleme etnice.
În prezent ţările din Bazinul Dunării îşi caută încă echilibrul atât în ceea ce priveşte problemele
interne cât şi cele externe. În unele state se înregistrează emancipări sub formă autonomiilor pe criterii etnice:
Găgăuzia şi Transnistria în Republica Moldova, Voivodina şi Kossovo (sub administraţia Naţiunilor Unite) în
Serbia, zonele sârbeşti din Bosnia şi Herţegovina (sub control N.A.T.O.). În acelaşi timp au loc reorientări:
Uniunea Europeană şi N.A.T.O. se extind în Bazinul Dunării de la vest spre est iar la gurile Dunării Republica
Moldova şi Ucraina sunt angrenate de către Rusia în Comunitatea Statelor Independente.
Bazinul Dunării din începuturile istoriei şi până în prezent nu a fost înglobat în întregime de un sistem
politic, economic sau militar. Romanii şi-au ales Dunărea ca limită a extinderii lor spre nord, cu excepţia
Daciei, situată în stânga fluviului. Otomanii au ajuns doar până sub zidurile Vienei, după acest episod urmând
declinul dominaţiei lor. Imperiul Habsburgic nu va reuşi nici el să includă în întregime Bazinul Dunării.
Imperiul Ţarist, în încercarea sa de a ajunge la slavii din sud şi la Strâmtori, va fi interesat mai mult de partea
finală a Bazinului Dunării. Sistemul comunist îşi va extinde şi el dominaţia dar nu va ajunge să includă partea
superioară a bazinului. În prezent NATO şi Uniunea Europeană sunt interesate de acest spaţiu dar nu vor
ajunge să îl includă în întregime.
Sunt aspecte particulare care trebuie evidenţiate:
-

problemele etnice, autonomiile pe criterii etnice, regionalizările pe criterii etnice şi conflictele
etnice;

-

existenţa a două state de naţiune germană (Austria şi Germania) şi a două state de naţiune română
(România şi Republica Moldova), în partea superioară şi respectiv cea inferioară a Bazinului
Dunării. Din punct de vedere militar Austria este neutră. Echilibrul în acest caz poate însă să
explodeze sub impactul mişcărilor extremiste. În situaţia României şi Moldovei, echilibrul dintre
cele două state se bazează pe un tratat de prietenie şi bună vecinătate.

-

extinderea Uniunii Europene spre est. Confederaţia de naţiuni,

care se află în plin proces de

definire identitară, se extinde în ţări europene care împărtăşesc valori comune (democraţie
parlamentară, lipsa extremismului politic, relaţii paşnice cu vecinii, anumite standarde
economice), valori ce nu subminează edificiul comunitar.
-

extinderea N.A.T.O. spre est. Organizaţia militară se extinde pe criterii strategice, pe criterii de
stabilitate politică internă şi de relaţii de bună vecinătate. Această organizaţie nu este însă
eminamente europeană, cuprinzând S.U.A şi Canada, în acest fel putând apărea divergenţe de
gândire strategică.
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-

organizarea pentru unele din membrele U.R.S.S. a Comunităţii Statelor Independente, polarizată
de către Federaţia Rusă, în încercarea acesteia de a-şi menţine poziţia privilegiată.

-

organizarea şi coagularea sistemului în cadrul Bazinului Dunării.

În decursul istoriei, presiunea asupra “Gurilor” sale s-a exercitat aproape continuu, transversal, fiind
la început exercitată de neamuri şi popoare iar apoi de către Rusia. Chiar şi în prezent această parte a bazinului
se află sub “stresul” cel mai puternic.

Un capitol separat este dedicat frontierelor din Bazinul Dunării în perioada modernă şi contemporană,
accentuându-se aspectele “mitice” care pot submina actualul desen al frontierelor.
Este comparat bazinul Dunării cu alte bazine hidrografice internaţionale, atât din punct de vedere
fizico-geografic, cât şi din punct de vedere al evenimentelor politice internaţionale. Bazinul Dunării este cel
mai divers din punct de vedere fizico-geografic iar ca număr de ţări cu teritorii în bazin este pe primul loc, fapt
care justifică şi numărul mare al documentelor internaţionale încheiate după 1820.
Lucrarea evidenţiază şi constituirea unui sistem geopolitic în Bazinul Dunării, tip particular de sistem
geopolitic. Sistemul geopolitic a fost definit ca ansamblul raporturilor dintre interesele diverşilor actori
internaţionali, care gravitează în jurul unui element, spaţiu, areal geografic sau în jurul unui traseu. Se
analizează apoi din mod de vedere sistemic, al structurii, al evoluţiilor înregistrate de acesta, în etape istorice.
Sistemul geopolitic care are ca punct central Dunărea este în prezent alcătuit din:
-

Germania – ţară cu interes principal în navigaţie;

-

Austria – ţară cu interes principal în navigaţie şi în dez-enclavare;

-

Slovacia – ţară cu interes principal în navigaţie şi în dez-enclavare dar dominată de vecinele sale
Austria şi Ungaria;

-

Ungaria – ţară cu interes principal în navigaţie şi în dez-enclavare;

-

Cehia – ţară cu teritorii în Bazinul Dunării;

-

Slovenia – ţară cu teritorii în Bazinul Dunării, cu ieşire la Marea Adriatică;

-

Croaţia - ţară cu interes principal în navigaţie, ţară cu teritorii în Bazinul Dunării, cu ieşire la
Marea Adriatică;

-

Serbia Muntenegru - ţară cu interes principal în navigaţie, ţară din cadrul Bazinului Dunării, cu
ieşire la Marea Adriatică dar doar prin intermediul Muntenegrului (cu teritorii în Bazinul
Dunării);

-

Bosnia – Herţegovina - ţară cu teritorii în Bazinul Dunării. Calea sa spre Marea Adriatică este
blocată de Croaţia iar spre Dunăre este blocată de Serbia şi Croaţia;

-

Bulgaria - ţară cu interes principal în navigaţie, ţară cu teritorii în Bazinul Dunării, cu ieşire la
Marea Neagră, cu port important Varna;

-

România - ţară cu interes principal în navigaţie şi strategic privind paza Gurilor Dunării, ţară cu
marea majoritate a teritoriilor în Bazinul Dunării, cu ieşire la Marea Neagră, cu port important
Constanţa;
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-

Moldova – ţară cu teritorii în Bazinul Dunării, ţară din cadrul Bazinului Dunării. Calea sa spre
Dunăre şi Marea Neagră este blocată de Ucraina;

-

Ucraina - ţară cu interes principal în navigaţie şi strategic privind nordul Gurilor Dunării, ţară cu
marea majoritate a teritoriilor în afara Bazinului Dunării, cu ieşire la Marea Neagră, cu port
important Odessa;

-

Puteri cu interes strategic care se fixează la Gurile Dunării şi ţărmul de vest al Mării Negre –
N.A.T.O. (cu interesul S.U.A. dominant), Uniunea Europeană (frontiera de est) şi Rusia (cu capul
de pod Transnistria);

-

Punctele nodale ale axelor de transport : Rhin – Main (Germania şi Olanda), Bosfor şi Dardanele
(Turcia) şi Georgia.

Sistemul geopolitic din Bazinul Dunării s-a structurat multipolar. El este un sistem dinamic, evoluând
în funcţie de echilibrul de forţe, construit pe un spaţiu de interferenţe, un spaţiu de o diversitate unică, scenă
pentru toate evenimentele europene importante, fapt care a suscitat şi interesul acestei lucrări ca încercare de a
aduce o abordare obiectivă.
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Anexa 1
SITUAŢIA BAZINELOR HIDROGRAFICE INTERNAŢIONALE ŞI A ŢÃRILOR CARE LE COMPUN157
AFRICA
Numele bazinului

Suprafaţa

Nume ţară

Supraţa ţării

Procentaj

bazinului

inclusă în

deţinut de ţară

(km2)

bazin (km2)

în cadrul
bazinului (%)

Akpa

4900 Camerun

3000

61.65

1900

38.17

20500

62.91

11200

34.24

143700

92.74

Djibouti

11000

7.09

Somalia

300

0.16

66200 Eritreea

41500

62.57

24800

37.43

18900

41.87

Guineea Ecuatorială

15400

34.11

Gabon

10800

23.86

11100 Ghana

6400

57.58

4500

40.28

27700 Mozambic

24500

88.35

Zimbabue

3200

11.65

30600 Coasta de Fildeş

16600

54.12

Liberia

12700

41.66

Guineea

1300

4.22

12800

84.99

2200

14.91

20

0.11

11600 Republica Congo

7500

64.60

Angola

3800

32.71

300

2.69

Nigeria
Atui

32600 Mauritania
Sahara de Vest

Avaş

154900 Etiopia

Baraka

Sudan
Benito/Ntem

Bia

45100 Camerun

Coasta de Fildeş
Buzi

Cavalli

Cestos

15000 Liberia
Coasta de Fildeş
Guineea

Chiloango

Congo Brazzaville
157

După TDFF
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Congo/Zaire

3691000 Republica Congo

Corubal

2302800

62.39

Republica Central Africană

400800

10.86

Angola

290600

7.87

Congo Brazzaville

248100

6.72

Zambia

176000

4.77

Tanzania

166300

4.51

Cameroon

85200

2.31

Burundi

14400

0.39

Ruanda

4500

0.12

Sudan

1400

0.04

Gabon

500

0.01

Malawi

100

0.00

Uganda

70

0.00

24000 Guinea

17500

72.71

6500

27.02

40300

76.34

Camerun

12500

23.66

167400 Namibia

114100

68.15

Angola

53300

31.85

34500 Moroc

18200

52.72

16300

47.28

75800

78.65

Algeria

20600

21.33

69900 Senegal

50700

72.48

Guineea

13200

18.92

Gambia

5900

8.51

40000 Eritreea

21400

53.39

Sudan

9600

24.09

Etiopia

9000

22.52

12800 Guinea-Bissau

8700

67.69

Senegal

4100

31.88

Guinea

50

0.42

78900 Algeria

61200

77.53

Moroc

17700

22.47

Africa de Sud

29200

62.47

Mozambic

14600

31.20

Guinea-Bissau
Cross

52800 Nigeria

Cuvelai/Etosha

Daoura

Algeria
Dra

96400 Moroc

Gambia

Gash

Geba

Guir

Incomati
46700
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Swaziland
Juba-Shibeli

Komoe

3000

6.33

803500 Ethiopia

367400

45.72

Somalia

220900

27.49

Kenia

215300

26.79

58300

74.67

16900

21.66

2200

2.85

600

0.82

95300

86.68

14700

13.32

1079200

45.18

Niger

674200

28.23

Republica Central Africană

218600

9.15

Nigeria

180200

7.54

Algeria

90000

3.77

Sudan

82800

3.47

Cameroon

46800

1.96

Ciadul revendicat de Libia

12300

0.51

4600

0.19

37100

67.00

18300

33.00

113200

54.69

89700

43.36

Uganda

2500

1.21

Sudan

1500

0.70

70

0.03

183500

44.25

Mozambic

87200

21.02

Botswana

81500

19.65

Zimbabwe

62600

15.08

9000

74.96

Sierra Leone

3000

25.04

18900 Sierra Leone

13000

69.12

5800

30.88

10100

88.56

1300

11.38

78100 Coasta de Fildeş
Burkina Faso
Ghana
Mali

Kunene

110000 Angola
Namibia

Lacul Ciad

2388700 Ciad

Libia
Lacul Natron

55400 Tanzania
Kenia

Lacul Turkana

206900 Ethiopia
Kenia

Sudanul administrat de Kenia
Limpopo

Marele Scarcies

Micul Scarcies

414800 Africa de Sud

12100 Guinea

Guineea
Loffa

11400 Liberia
Guineea
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Lotagipi (mlastina)

Mana-Morro

38700 Kenia

20300

52.33

Sudan

9900

25.54

Sudanul administrat de Kenia

3300

8.52

Etiopia

3200

8.32

Uganda

2100

5.29

6800 Liberia

5700

82.84

1200

17.16

18500

60.31

Swaziland

10600

34.71

Mozambic

1500

4.98

6500

92.97

500

7.02

23100 Tunisia

15600

67.53

Algeria

7600

32.90

10800

47.79

Guinea

8800

39.20

Liberia

2900

13.01

23400 Togo

22300

95.19

Benin

1100

4.81

561900

26.59

Mali

540700

25.58

Niger

497900

23.56

Algeria

161300

7.63

Guinea

95900

4.54

Cameroon

88100

4.17

Burkina Faso

82900

3.93

Benin

45300

2.14

Coasta de Fildeş

22900

1.08

Ciad

16400

0.78

50

0.00

1927300

63.57

Ethiopia

356000

11.74

Egipt

272600

8.99

Uganda

238500

7.87

Tanzania

120200

3.96

50900

1.68

Sierra Leone
Maputo

Mbe

30700 Africa de Sud

7000 Gabon
Guineea Ecuatorială

Medjerda

Moa

Mono

Niger

22500 Sierra Leone

2113200 Nigeria

Sierra Leone
Nil

3031700 Sudan

Kenia

223

Nianga

Congo

21400

0.71

Rwanda

20700

0.68

Burundi

12900

0.43

Egipt administrat de Sudan

4400

0.15

Eritrea

3500

0.12

Sudan administrat de Egipt

2000

0.07

Republica Central Africană

1200

0.04

11500

93.56

800

6.44

189500

84.98

26300

11.79

Camerun

5200

2.34

Guineea Ecuatorială

2000

0.89

358000

50.65

Namibia

176200

24.93

Angola

150100

21.23

22600

3.19

563900

59.65

Namibia

240200

25.40

Botswana

121400

12.85

19900

2.10

300

65.08

200

34.92

49400

82.98

9700

16.29

400

0.73

99000

65.27

52200

34.43

400

0.30

115700 Zimbabwe

85400

73.85

Mozambic

30300

26.15

68200 Coasta de Fildeş

59800

87.64

Guineea

8400

12.36

219100

50.25

150800

34.59

35200

8.08

12300 Gabon
Congo (Brazzaville)

Ogooue

223000 Gabon
Congo (Brazzaville)

Okavango

706900 Botswana

Zimbabwe
Orange

945500 Africa de Sud

Lesotho
Oued Bon Naima

500 Moroc
Algeria

Oueme

59500 Benin
Nigeria
Togo

Ruvuma

151700 Mozambic
Tanzania
Malawi

Sabi

Sassandra

Senegal

436000 Mauritania
Mali
Senegal

224

Guineea
Saint John

30800

7.07

12900

83.04

2600

16.96

11800

55.75

9400

44.25

7000

74.39

Moroc

2400

25.60

15600 Ghana

13700

87.96

1700

11.21

6800

83.58

1300

16.41

10900 Mozambic

7200

65.87

Swaziland

3500

32.44

30

0.27

4500

58.65

3100

40.40

173500

42.04

Ghana

166000

40.21

Togo

25800

6.26

Mali

18800

4.56

Benin

15000

3.63

Coasta de Fildeş

13500

3.27

1385300 Zambia

576900

41.64

Angola

254600

18.38

Zimbabwe

215500

15.55

Mozambic

163500

11.81

Malawi

110400

7.97

Tanzania

27200

1.97

Botswana

18900

1.37

Namibia

17200

1.24

1100

0.08

15600 Liberia
Guineea

Saint Paul

21200 Liberia
Guineea

Tafna

Tano

9500 Algeria

Coasta de Fildeş
Umba

8200 Tanzania
Kenia

Umbeluzi

Africa de Sud
Utamboni

7700 Gabon
Guineea Ecuatorială

Volta

Zambezi

412800 Burkina Faso

Congo
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ASIA
Numele bazinului

Amur

Suprafaţa

Nume ţară

Supraţa

Procentaj

bazinului

ţării inclusă

deţinut de ţară

(km2)

în bazin

în cadrul

(km2)

bazinului (%)

2085900 Rusia

1006100

48.23

China

889100

42.62

Mongolia

190600

9.14

100

0.01

900

67.60

400

31.70

424400

34.46

Uzbekistan

382600

31.07

Tajikistan

135700

11.02

Kârgâstan

111700

9.07

Afghanistan

104900

8.52

70000

5.68

1900

0.15

200

0.01

18900

49.94

Siria

16800

44.32

Liban

2200

5.74

500

81.64

100

18.36

23600

68.86

10700

31.14

18000

99.83

30

0.17

30

46.03

30

49.21

407900

97.63

9800

2.35

800

84.92

100

15.08

Coreea de Nord
An Nahr Al Kabir

1300 Siria
Liban

Aral

1231400 Kazahstan

Turkmenistan
China
Pakistan
Asi/Orontes

Astara Chai

37900 Turcia

600 Iran
Azerbaidjan

Atrak

34200 Iran
Turkmenistan

BahuKalat/Rudkha
nehie
Bangau

18000 Iran
Pakistan
60 Brunei
Malaezia

Bei Jiang/Hsi

417800 China
Vietnam

Beilun

900 China
Vietnam

226

Ca/Song Koi

31000 Vietnam

20100

64.91

10900

35.09

20000

90.85

Georgia

2000

9.01

33400 Pakistan

26200

78.42

7200

21.58

1800

65.83

Bangladesh

1000

34.17

64600 Papua Noua Guinee

60400

93.40

4300

6.60

948400

58.01

China

321300

19.65

Nepal

147400

9.01

Bangladesh

107100

6.55

India revendicata de China

67100

4.11

Bhutan

39900

2.44

1200

0.07

80

0.00

1800 Thailand

1000

56.62

Malaisia

800

43.38

25100

71.22

10100

28.67

179300

96.81

Rusia

5600

3.04

China

300

0.15

92600 Afghanistan

41000

44.31

Iran

35400

38.27

Turkmenistan

16100

17.41

288200

81.53

Iran

54900

15.52

Pakistan

10400

2.95

97100

60.24

55300

34.32

8800

5.44

597700

52.48

381600

33.51

Laos
Coruh

Dasht

22100 Turcia

Iran
Fennei

Fli

2800 India

Indonesia
Gange-Brahmaputr
a-Meghna

1634900 India

India revendicata de China
Mianmar (Burma)
Golok

Han

35300 Coreea de Sud
Coreea de Nord

Har Us Nur

Hari/Harirud

Helmand

Ili/Kunes He

185300 Mongolia

353500 Afghanistan

161200 Kazakhstan
China
Kirgizstan

Indus

1138800 Pakistan
India

227

China
Afghanistan

76200 72100

6.69

9600

6.33

Control chinezesc reclamat de
India
Control

0.84
1600

indian

reclamat

China

de

0.14
10

Nepal
Irrawaddi

0.00

404200 Mianmar (Burma)

368600

91.20

China

18500

4.58

India

14100

3.49

1200

0.30

2229800

87.17

327900

12.82

20600

48.13

Israel

9100

21.26

Siria

4900

11.45

Malul Vestic

3200

7.48

Egipt

2700

6.31

Inaltimile Golan

1500

3.50

600

1.33

22900

74.91

7300

23.84

7400

58.78

5100

41.14

10

0.09

25900

71.13

10500

28.87

56600

29.28

Iran

39700

20.55

Armenia

34800

18.03

Georgia

34300

17.77

Turcia

27700

14.32

60

0.03

47600

75.78

15200

24.22

17100

56.48

India reclamata de China
Ienisei/Ienisei

2557800 Rusia
Mongolia

Iordan

42800 Iordania

Liban
Kaladan

30500 Mianmar (Burma)
India

Karnaphuli

12500 Bangladesh
India
Mianmar (Burma)

Kowl Namaksar

36500 Iran
Afghanistan

Kura-Araks

193200 Azerbaijan

Rusia
Lacul Ubsa-Nur

62800 Mongolia
Rusia

Ma

30300 Vietnam

228

Mekong

Murgab

Laos

13200

43.52

787800 Laos

198000

25.14

Thailanda

193900

24.62

China

171700

21.79

Cambodia

158400

20.10

Vietnam

38200

4.84

Mianmar

27600

3.51

36400

59.79

24500

40.21

1300

85.61

200

13.87

2192700

74.31

743800

25.21

13900

0.47

Mongolia

200

0.01

311000 Kazahstan

175500

56.43

135500

43.57

1900

49.11

1800

47.24

200

60.65

100

39.08

77800

87.39

11100

12.48

Rusia

80

0.09

Kazakhstan

30

0.04

84500

53.75

71500

45.50

1200

0.74

24800

98.67

200

0.99

127900

52.40

107000

43.85

9100

3.73

6300

93.75

400

6.22

8100

52.86

60900 Afghanistan
Turkmenistan

Nahr El Kebir

1500 Siria
Turcia

Ob

2950800 Rusia
Kazahstan
China

Ural

Rusia
Pakchan

3900 Mianmar
Thailanda

Pandaruan

400 Brunei
Malaezia

Pu Lun T'o

89000 China
Mongolia

Song Hong

157100 China
Vietnam
Laos

Saigon

25100 Vietnam
Cambogia

Salween

244000 China
Mianmar
Thailanda

Samur

6800 Rusia
Azerbaijan

Sembakung

15300 Indonezia

229

Malaezia
Sepik

7200

47.14

71000

96.81

2300

3.19

7800

50.68

7500

49.23

18300 China

11800

64.46

Rusia

6500

35.54

15100 Rusia

13900

92.38

1100

7.24

60

0.38

87700

97.55

2200

2.45

1000300

95.12

21500

2.04

21100

2.00

Tadjikistan

6600

0.63

Pakistan

2000

0.19

60

0.01

37000

95.39

1800

4.61

319400

40.48

Turcia

195700

24.80

Iran

155400

19.70

Siria

116300

14.73

2000

0.25

80

0.01

4000

61.57

2500

38.43

20300

69.75

8300

28.59

Rusia

500

1.66

600 Liban

400

68.23

Israel

200

31.60

50900 China

26800

52.65

23800

46.82

73400 Papua – Noua Guinee
Indonesia

Song Vam Co
Dong
Sujfun

Sulak

15300 Vietnam
Cambogia

Georgia
Azerbaijan
Tami

89900 Indonesia
Papua – Noua Guinee

Tarim

1051600 China
Teritoriu chinez reclamat de
India
Kirgistan

Afghanistan
Terek

38700 Rusia
Georgia

Tigru – Eufrat

789000 Irak

Iordania
Arabia Saudita
Tjeroaka-Wanggoe

6600 Indonezia
Papua Noua Guinee

Tumen

29100 China
Coreea de Nord

Wadi Al Izziiah

Yalu

Coreea de Nord
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Europa
Numele bazinului

Bann

Barta

Bidasoa

Castletown

Suprafaţa

Nume ţară

Supraţa

Procentaj

bazinului

ţării inclusă

deţinut de ţară

(km2)

în bazin

în cadrul

(km2)

bazinului (%)

5600 Marea Britanie

5400

97.14

Irlanda

200

2.86

1800 Letonia

1100

60.87

Lituania

700

37.71

500 Spania

500

89.33

Franta

60

10.67

300

76.12

90

23.88

228500

28.93

Ungaria

92800

11.74

Austria

81600

10.32

Serbia si Muntenegru

81500

10.31

Germania

59000

7.47

Slovacia

45600

5.77

Bulgaria

40900

5.17

Bosnia si Hertegovina

38200

4.83

Croatia

35900

4.54

Ucraina

29600

3.75

Cehia

20500

2.59

Slovenia

17200

2.18

Moldova

13900

1.76

Elvetia

2500

0.32

Italia

1200

0.15

Polonia

700

0.09

Albania

200

0.03

28300

48.14

20200

34.38

9500

16.11

800

1.38

371200

87.23

400 Marea Britanie
Irlanda

Dunarea

Daugava

790100 Romania

58700 Bielorusia
Letonia
Rusia
Lituania

Don

425600 Rusia

231

Ucraina
Douro/Duero

54300

12.76

80700

81.63

18200

18.37

8100

45.39

Serbia si Muntenegru

7400

41.40

Macedonia

2200

12.18

85200

99.36

Andorra

400

0.48

Franta

100

0.16

900 Rusia

700

71.32

300

28.68

83100

62.86

47600

36.02

Austria

700

0.55

Polonia

700

0.56

4800 Irlanda

2800

59.28

1900

40.72

200

96.46

Marea Britanie

10

3.54

60 Marea Britanie

50

73.77

20

26.23

2900 Marea Britanie

2000

67.30

Irlanda

1000

32.70

55800 Franta

55100

98.83

Spania

600

1.07

40

0.08

11600 Letonia

10400

90.42

Estonia

1100

9.58

42600

99.00

Suedia

400

0.99

67900 Spania

54900

80.82

13000

19.18

1800

59.48

1200

40.09

300

68.10

100

31.90

98900 Spania
Portugalia

Drin

Ebro

Elancik

17900 Albania

85800 Spania

Ucraina
Elba

132200 Germania
Cehia

Erne

Marea Britanie
Fane

Flurry

200 Irlanda

Irlanda
Foyle

Garonne

Andorra
Gauja

Glama

Guadiana

43000 Norvegia

Portugalia
Isonzo

3000 Slovenia
Italia

Jacobs

400 Norvegia
Rusia

232

Kemi

55700 Finlanda

52700

94.52

3000

5.41

10

0.01

43100

84.54

Norvegia

7900

15.46

6100 Moldova

3600

57.82

Ucraina

2600

42.18

1300 Croatia

1100

89.55

Bosnia si Hertegovina

100

8.93

Serbia si Muntenegru

10

0.40

8000

88.17

Macedonia

800

8.50

Grecia

300

3.32

6300

74.00

Polonia

2000

23.84

14400 Letonia

9600

66.76

Lituania

4800

33.22

1200

50.88

1100

49.04

33000

66.49

Turcia

12800

25.69

Grecia

3700

7.55

15100 Spania

14500

96.18

600

3.70

1900

69.82

800

30.07

1000 Norvegia

600

57.73

Finlanda

400

41.97

28200

53.20

Estonia

18100

34.09

Letonia

5900

11.13

Bielorusia

800

1.57

90300 Bielorusia

41700

46.13

39700

43.97

Rusia

4800

5.30

Polonia

3800

4.21

Rusia
Norvegia
Klaralven

Kogilnik

Krka

Lacul Prespa

Lava/Pregel

Lielupe

Lima

51000 Suedia

9000 Albania

8600 Rusia

2300 Spania
Portugalia

Marita

Mino

49600 Bulgaria

Portugalia
Mius

2800 Rusia
Ucraina

Naatamo

Narva

Neman

53000 Rusia

Lituania

233

Letonia
Neretva

300

0.36

5300

95.98

200

3.47

5500

53.63

4700

46.36

299300

57.97

124900

24.19

92100

17.83

46800

75.44

15200

24.52

Polonia

30

0.05

122400 Polonia

103100

84.20

10300

8.38

Germania

7800

6.33

Slovacia

1300

1.09

16800

89.37

Finlanda

2000

10.62

28700 Finlanda

26700

93.20

1900

6.78

5800 Estonia

5800

99.85

Letonia

10

0.15

12400

77.46

Rusia

2600

16.15

Norvegia

1000

6.39

82200

94.44

Elvetia

4300

4.92

Franta

500

0.54

Austria

90

0.10

500

76.90

100

23.10

500

74.66

200

25.34

97700

56.49

Elvetia

24300

14.05

Franta

23100

13.34

Belgia

13900

8.03

5500 Bosnia si Hertegovina
Croatia

Nestos

10200 Bulgaria
Grecia

Nipru

516300 Ucraina
Bielorusia
Rusia

Nistru

62000 Ucraina
Moldova

Oder/Odra

Cehia

Olanga

Oulu

18800 Rusia

Rusia
Parnu

Pasvik

Po

Prohladnaja

16000 Finlanda

87100 Italia

600 Rusia
Polonia

Rezvaya

700 Turcia
Bulgaria

Rhin

172900 Germania

234

Olanda

9900

5.75

Luxembourg

2500

1.46

Austria

1300

0.76

200

0.09

70

0.04

100200 Franta

90100

89.88

Elvetia

10100

10.05

50

0.05

400

67.39

200

30.45

2100 Letonia

1600

78.52

Estonia

100

5.70

1800 Ucraina

1100

63.90

600

36.05

17100 Franta

8600

50.03

Belgia

8400

49.28

80

0.47

85700 Franta

83800

97.78

Belgia

1800

2.14

70

0.08

8600

57.66

Grecia

3900

25.88

Macedonia

1800

12.22

600

4.19

51400

66.06

26100

33.50

15600 Norvegia

9300

59.71

Finlanda

6300

40.23

25400

67.98

Finlanda

10400

28.00

Norvegia

1500

4.03

23700

91.85

2000

7.93

20300

62.83

Muntenegru

8200

25.22

Grecia

3900

11.94

Liechtenstein
Italia
Rhone

Italia
Roia

600 Franta
Italia

Salaca

Sarata

Moldova
Schelde

Olandas
Seine

Luxembourg
Struma

15000 Bulgaria

Serbia si Muntenegru
Tagus/Tejo

77900 Spania
Portugalia

Tana

Torne
Tornealven

Tuloma

37300 Suedia

25800 Rusia
Finlanda

Vardar

32400 Macedonia

235

Velaka

700 Bulgaria

700

95.25

30

3.74

9500 Letonia

6200

65.15

Lituania

3300

34.72

7200 Albania

4600

64.83

2500

34.66

194000 Polonia

169700

87.45

Ucraina

12700

6.55

Bielorusia

9800

5.03

Slovacia

1900

0.96

Cehia

20

0.01

1554900 Rusia

1551300

99.77

Kazahstan

2200

0.14

Bielorusia

1300

0.08

54300

86.48

8500

13.52

1000

86.23

200

13.32

900 Franta

500

53.63

Belgia

400

46.37

Turcia
Venta

Vijose

Grecia
Vistula/Wista

Volga

Vuoksa

62700 Finlanda
Rusia

Wiedau

1100 Danemarca
Germania

Yser

America de Nord şi Centrală

Numele bazinului

Alsek

Artibonite

Suprafaţa

Nume ţară

Supraţa

Procentaj

bazinului

ţării inclusă

deţinut de ţară

(km2)

în bazin

în cadrul

(km2)

bazinului (%)

28400 Canada

26500

93.50

S.U.A.

1800

6.50

6600

74.37

2300

25.55

7000

60.86

4500

39.14

8800 Haiti
Republica Dominicana

Belize

11500 Belize
Guatemala

236

Candelaria

12800 Mexic

11300

88.24

1500

11.74

2900

91.29

300

8.33

3800 S.U.A.

2100

56.59

Canada

1600

43.35

1700 Panama

1500

86.17

200

13.83

7400 Honduras

7200

97.68

Nicaragua

200

2.32

1700

86.27

Guatemala

300

13.73

25400 Nicaragua

17900

70.52

Honduras

7500

29.48

655000 S.U.A.

644600

98.41

Mexic

10400

1.59

668400 S.U.A.

566500

84.75

Canada

101900

15.24

6000 Canada

3800

63.60

S.U.A.

2200

36.40

239700 Canada

239100

99.74

S.U.A.

600

0.26

1500

53.36

1300

46.64

78900

62.25

47800

37.72

Belize

20

0.02

14600 Mexic

8900

61.14

Guatemala

4200

28.50

Belize

1500

10.36

9500

52.45

Honduras

5800

32.01

Guatemala

2800

15.54

500

62.03

300

35.96

3176500

98.46

Guatemala
Changuinola

3200 Panama
Costa Rica

Chilkat

Chiriqui

Costa Rica
Choluteca

Coatan Achute

Coco/Segovia

Colorado

Columbia

Firth

Fraser

Goascoran

2000 Mexic

2800 Honduras
Salvador

Grijalva

126800 Mexic
Guatemala

Hondo

Lempa

Massacre

18000 Salvador

800 Haiti
Republica Dominicana

Mississippi

3226300 S.U.A.
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Canada
Motaqua

Negro

Nelson-Saskatchew
an
Paz

49800

1.54

14600

90.85

Honduras

1500

9.11

5800 Nicaragua

4800

83.87

Honduras

900

15.68

1109400 Canada

952000

85.81

S.U.A.

157400

14.19

1400

64.47

800

35.53

200

67.32

100

32.68

656100 S.U.A.

341800

52.10

Mexic

314300

47.90

42200 Nicaragua

30400

72.02

Costa Rica

11800

27.93

2100 Guatemala

1800

87.63

300

12.37

2500

88.65

300

9.99

8000 S.U.A.

7100

88.46

Canada

900

11.54

4600 S.U.A.

3300

70.86

Canada

1400

29.14

47700 Canada

30300

63.50

S.U.A.

17300

36.22

1055200 Canada

559000

52.98

S.U.A.

496100

47.02

50900 Canada

50000

98.32

S.U.A.

900

1.68

1100

68.79

500

31.21

18100 Canada

16300

90.09

S.U.A.

1700

9.13

4400 Mexic

3100

70.57

S.U.A.

1300

29.43

2600 Canada

2000

80.06

16100 Guatemala

2200 Guatemala
Salvador

Pedernales

400 Haiti
Republica Dominicana

Rio Grande

San Juan

Sarstun

Belize
Sixaola

2900 Costa Rica
Panama

Skagit

Sf. Croix

Sf. John

Sf. Lawrence

Stikine

Suchiate

1600 Guatemala
Mexic

Taku

Tijuana

Whiting
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Yaqui

Yukon

S.U.A.

500

19.94

74700 Mexic

70100

93.87

S.U.A.

4600

6.13

829700 S.U.A.

496400

59.83

Canada

333300

40.17

America de Sud

Numele bazinului

Amacuro

Amazon

Suprafaţa

Nume ţară

Supraţa

Procentaj

bazinului

ţării inclusă

deţinut de ţară

(km2)

în bazin

în cadrul

(km2)

bazinului (%)

5600 Venezuela

4900

86.89

Guyana

700

13.11

5883400 Brazilia

3670300

62.38

Peru

956500

16.26

Bolivia

706700

12.01

Columbia

367800

6.25

Ecuador

123800

2.10

Venezuela

40300

0.68

Guiana

14500

0.25

Surinam

1400

0.02

30

0.00

200

88.72

Chile

30

11.28

13600 Chile

13100

96.07

500

3.93

21000

68.15

9800

31.83

1100

51.05

1000

47.84

20200

85.72

3400

14.28

1000

59.70

700

40.30

19600

63.15

Guiana Franceza
Aviles

Aysen

300 Argentina

Argentina
Baker

30800 Chile
Argentina

Barima

2100 Guyana
Venezuela

Cancoso/Lauca

23500 Bolivia
Chile

Carmen
Silva/Chico
Catatumbo

1700 Argentina
Chile
31000 Columbia
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Venezuela
Chira

Chuy

11400

36.75

9800

62.23

Ecuador

5800

37.23

200 Brazilia

100

64.57

60

32.57

900

91.36

80

8.64

21700

52.06

19900

47.75

80

0.19

500

83.00

100

17.00

162100

67.67

Venezuela

52400

21.87

Suriname

24300

10.13

200

0.07

7000

60.15

4600

39.85

500

82.11

Panama

100

17.89

2954500 Brazilia

1379300

46.69

Argentina

817900

27.68

Paraguay

400100

13.54

Bolivia

245100

8.30

Uruguay

111600

3.78

55000 Uruguay

31200

56.69

23800

43.24

2700

85.17

500

14.83

63000

56.32

48000

42.94

800

0.74

37500

57.64

27200

41.90

Brazilia

200

0.27

700 Ecuador

500

73.98

15700 Peru

Uruguay
Comau

900 Chile
Argentina

Corantijn/Couranty
ne

41800 Guyana
Suriname
Brazilia

Cullen

600 Chile
Argentina

Essequibo

239500 Guyana

Brazilia
Gallegos-Chico

11600 Argentina
Chile

Jurado

La Plata

Laguna Mirim

700 Columbia

Brazilia
Lake Fagnano

3200 Argentina
Chile

Lacul Sistem
Titicaca-Poopo

111800 Bolivia
Peru
Chile

Maroni

65000 Suriname
Guiana Franceza

Mataje
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Columbia

200

26.02

12100 Columbia

6200

50.87

Ecuador

5800

47.97

Oiapoque

23300 Guiana Franceza

13700

58.92

Oyupock

Brazilia

9500

41.00

927400 Venezuela

604500

65.18

Columbia

321700

34.68

800

0.08

7300

54.87

6000

45.13

7300

53.51

Argentina

6400

46.46

21300 Columbia

20800

97.61

500

2.38

5500

66.03

2900

33.97

4000

49.74

Chile

4000

50.26

700 Chile

600

87.44

80

12.56

5700

87.93

700

10.34

3600

71.62

1400

28.38

14700

98.39

Argentina

100

0.69

11100 Argentina

6900

62.14

Chile

4200

37.86

2600 Chile

1600

59.60

Argentina

500

19.65

Bolivia

500

20.75

3400

78.71

900

20.51

Mira

Orinoco

Brazilia
Palena

13300 Chile
Argentina

Pascua

Patia

13700 Chile

Ecuador
Puelo

8400 Argentina
Chile

Rio Grande

San Martin

8000 Argentina

Argentina
Seno Union
Serrano
Tumbes-Poyango

6500 Chile
Argentina
5000 Ecuador
Peru

Valdivia

Yelcho

Zapaleri

Zarumilla

15000 Chile

4300 Ecuador
Peru
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Anexa 2
CLASIFICAREA FLUVIILOR INTERNAŢIONALE DUPÃ NUMÃRUL DE ŢÃRI CUPRINSE DE
BAZINELE HIDROGRAFICE ALE ACESTORA158

Număr

Număr

Bazine hidrografice

ţări

bazine

17

1

Dunărea

11

2

Congo, Niger

10

1

Nil

9

2

Rhin, Zambezi

8

2

Amazon, Lacul Ciad

6

8

Marea Aral, Gange-Brahmaputra-Meghna, Iordan, Kura-Araks, Mekong, Tarim,
Tigru şi Eufrat (Shatt al Arab), Volta

5

3

La Plata, Neman, Vistula (Wista).

4

17

Amur, Daugava, Elba, Indus, Komoe, Lacul Turkana, Limpopo, Lotagipi, Narva,
Oder (Odra), Ogooue, Okavango, Orange, Po, Pu-Lun-T'o, Senegal şi Struma

3

49

Asi (Orontes), Awash, Cavalli, Cestos, Chiloango, Nipru, Nistru, Drin, Ebro,
Essequibo, Gambia, Garonne, Gash, Geba, Har Us Nur, Hari (Harirud), Helmand,
Hondo, Ili (Kunes He), Incomati, Irrawaddi, Juba-Shibeli, Kemi, Lacul Prespa,
Lacul Titicaca-Poopo Sistem, Lempa, Maputo, Mariţa, Maroni, Moa, Neretva,
Ntem, Ob, Oueme, Pasvik, Roşu (Song Hong), Rhone, Ruvuma, Salween,
Schelde, Sena, St. John, Sulak, Torne (Tornealven), Tumen, Umbeluzi, Vardar,
Volga, Zapaleri

2

176

Akpa, Alesek, Amacuro, An Nahr, Al Kabirm, Artibonite, Astara Chai, Atrak,
Atui, Aviles, Aisen, Baker, Bangau, Bann, Baraka, Barima, Barta, Beilun, Belize,
Benito, Bia, Bidasoa, Buzi, Ca (Song-Koi), Cancoso (Lauca), Candelaria,
Castletown, Catatumbo, Changuinola, Chico (Carmen Silva), Chilkat, Chira,
Chiriqui, Choluteca, Chui, Coatan Achute, Coco (Segovia), Colorado, Columbia,
Comau, Corubal, Coruh, Courantine (Corantijn), Cross, Cullen, Daoura, Dasht,
Don, Douro (Duero), Dra, Elancik Erne Etosha/Cuvelai Fane Fennei Firth Flurri
Fli Foile Fraser Gallegos-Chico Gauja Goascoran Golok Scarcies Grijalva
Guadiana Guir Han Hsi (Bei Jiang) Isonzo Jacobs Jurado Kaladan Karnafauli
Klaralven Kogilnik Kowl-E-Namaksar Krka Kunene Lagoon Mirim Lacul
Fagnano Lacul Natron Lacul Ubsa-Nur Lava (Pregel) Lielupe Lima Scarcies cel
Mic, Loffa, Ma, Mana-Morro, Massacre, Mataje, Mbe, Medjerda, Mino, Mira,
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După TFDD
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Mississippi, Mius, Mono, Motaqua, Murgab, Naatamo Nahr El Kebir Negro
Nelson-Saskatchewan Nestos Nianga Olanga Oral (Ural) Orinoco Oued Bon
Naima Oulu Oiupock (Oiapoque) Pakchan Palena Pandaruan Parnu Pascua Patia
Paz Pedernales Prohladnaja Puelo Rezvaia Rio Grande (America de Nord) Rio
Grande (America de Sud) Roia Rudkhaneh-ie (BahuKalat) Sabi Saigon (Song Nha
Be) Salaca Samur San Juan San Martin Sarata Sarstun Sassandra Sembakung
Seno Union (Serrano) Sepik Sixaola Song Vam Co Dong St. Croix St. John St.
Lawrence St. Paul Stikine Suchiate Sujfun Tafna Tagus (Tejo) Taku Tami Tana
Tano Terek Tijuana Tjeroeka/Wanggoe Tuloma Tumbes-Poiango Umba
Utamboni Valdivia Velaka Venta Vijose Vuoksa, Wadi, Al Izziiah, Whiting Ialu,
Iaqui, Ielcho, Ienisei (Jenisej), Iser, Iukon şi Zarumilla.

Anexa 3
SITUAŢIA ŢÃRILOR CU BAZINE HIDROGRAFICE INTERNAŢIONALE159

Tara

Suprafata

Fluvii internationale

(km2)

Suprafata

Ponderea in

ocupata de fluvii

cadrul

internationale

suprafetei
tarii

Afghanistan

641869 Hari/Harirud Helmand Indus

447252

69.68

797512

65.20

14291

49.70

358230

15.43

452

100.00

849457

67.83

236

0.01

870449

31.30

Kowl-E-Namaksar Murgab Tarim
Africa de Sud

1223111 Incomati Limpopo Maputo Orange
Umbeluzi

Albania

Algeria

28755 Dunarea Drin Lacul Prespa Vijose

2320972 Daoura Dra Guir Lacul Ciad
Medjerda Niger Oued Bon Naima
Tafna

Andorra

Angola

452 Ebro Garonne

1252421 Chiloango Congo/Zair Kunene
Okavango Zambezi

Arabia Saudita

1960175 TigruEufrat/Shatt al Arab

Argentina

2781013 Aviles Aysen Baker Chico/Carmen

159

După TFDD

243

Silva Comau Cullen GallegosChico
La Plata Lacul Fagnano Palena
Pascua Puelo Rio Grande San
Martin Seno Union/Serrano
Valdivia Yelcho Zapaleri
Armenia

29872 KuraAraks

29872

100.00

Austria

83739 Dunarea Elbe Po Rhin

83739

100.00

Azerbaijan

85808 Astara Chay KuraAraks Samur

60357

70.34

135569

97.88

21895

71.83

8743

39.43

110829

95.12

39324

98.49

1043143

95.67

47839

93.07

580011

100.00

5078034

59.69

638

11.06

95106

85.83

273719

100.00

Sulak
Bangladesh

138507 Fenney
GangesBrahmaputraMeghna
Karnafauli

Belgia

30480 Rhin Schelde Sena Yser

Belize

22175 Belize Hondo Sarstun

Benin

Bhutan

Bolivia

116515 Mono Niger Oueme Volta

39927 GangesBrahmaputraMeghna

1090353 Amazon Cancoso/Lauca La Plata
Lacul TiticacaPoopo Zapaleri

Bosnia si

51403 Dunarea Krka Neretva

Hertegovina
Botswana

580011 Limpopo Okavango Orange
Zambezi

Brazilia

8507128 Amazon Chuy Essequibo La Plata
Lagoon Mirim Maroni
Oyupock/Oiapoque

Brunei

Bulgaria

5770 Bangau Pandaruan

110802 Dunarea Maritsa Nestos Rezvaya
Struma Velaka

Burkina Faso

273719 Komoe Niger Volta
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Burundi
Bielorusia

27254 Congo/Zair Nil
206681 Daugava Nipru Narva Neman

27254

100.00

197800

95.70

164797

90.24

261507

56.08

2354445

23.77

1110821

95.10

92557

12.47

3018678

32.32

178483

55.39

749595

65.64

2337027

100.00

276097

79.93

52127

42.56

Vistula/Wista Volga
Cambogia

182612 Mekong Saigon/Song Nha Be Song
Vam Co Dong

Cameroon

466307 Akpa Yafi Congo/Zair Cross Lacul
Ciad Niger Ntem Ogooue

Canada

9904700 Alesek Chilkat Columbia Firth
Fraser Mississippi
NelsonSaskatchewan St. Croix St.
John St. Lawrence Stikine Taku
Whiting Yukon

Ciad

Chile

1168002 Lacul Ciad Niger

742298 Aviles Aysen Baker Cancoso/Lauca
Chico/Carmen Silva Comau Cullen
GallegosChico Lacul Fagnano
Lacul TiticacaPoopo Palena Pascua
Puelo Rio Grande San Martin Seno
Union/Serrano Valdivia Yelcho
Zapaleri

China

9338902 Amur Marea Aral Beilun
GangesBrahmaputraMeghna Har
Us Nur Hsi/Bei Jiang Ili/Kunes He
Indus Irrawaddy Mekong Ob
PuLunTo Rosu/Song Hong
Salween Sujfun Tarim Tumen Yalu

Coasta de Fildes

322216 Bia Cavally Cestos Komoe Niger
Sassandra St. John Tano Volta

Columbia

1141962 Amazon Catatumbo Jurado Mataje
Mira Orinoco Patia

Congo

2337027 Chiloango Congo/Zair Nil Zambezi

Kinshasa
Congo
Brazzaville
Coreea de Nord

345430 Chiloango Congo/Zair Nyanga
Ogooue
122473 Amur Han Tumen Yalu
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Coreea de Sud

98339 Han

25104

25.53

Costa Rica

51608 Changuinola Chiriqui San Juan

14829

28.73

Sixaola
Croatia

56288 Dunarea Krka Neretva

35660

63.35

Cehia

78495 Dunarea Elbe Oder/Odra

78380

99.85

11088

51.24

154871

60.28

280241

28.51

11532

55.72

63046

51.70

25152

55.23

990989

87.52

168686

50.54

259366

47.44

223688

85.48

5890

55.16

Vistula/Wista
Djibouti

Ecuador

21638 Awash

256932 Amazon Chira Mataje Mira Patia
TumbesPoyango Zarumilla

Egipt

El Salvador

Eritreea

Estonia

Ethiopia

982910 Marea Moarta Nil

20697 Goascoran Lempa Paz

121941 Baraka Gash Nil

45545 Gauja Narva Parnu Salaca

1132328 Awash Gash JubaShibeli Lacul
Turkana Lotagipi (mlastina) Nil

Finlanda

333797 Kemi Naatamo Olanga Oulu Pasvik
Tana Torne/Tornealven Tuloma
Vuoksa

Franta

546729 Ebro Garonne Po Rhin Rhone Roia
Schelde Sena Yser

Gabon

261689 Benito Congo/Zair Mbe Ntem
Nyanga Ogooue Utamboni

Gambia

10678 Gambia

Georgia

69943 Coruh KuraAraks Sulak Terek

39335

56.24

Germania

356109 Dunarea Elbe Oder/Odra Rhin

253536

71.20

Ghana

239981 Bia Komoe Tano Volta

189579

79.00

246

Grecia

131852 Lacul Prespa Maritsa Nestos

24750

18.77

79942

73.01

205171

83.38

33635 Corubal Geba

15117

44.94

27085 Benito Mbe Ntem Ogooue

21769

80.37

159682

75.59

40907

48.81

7303

26.89

24746

21.93

1367871

44.28

106314

5.56

350528

21.57

318912

73.07

3403

4.90

10790

51.94

Struma Vardar Vijose
Guatemala

109502 Belize Candelaria Coatan Achute
Grijalva Hondo Lempa Motaqua
Paz Sarstun Suchiate

Guineea

246077 Cavally Cestos Corubal Gambia
Geba Great Scarcies Little Scarcies
Loffa Moa Niger Sassandra
Senegal St. John St. Paul

Guineea
Bissau
Guinea
Ecuatoriala
Guiana

Utamboni
211241 Amacuro Amazon Barima
Courantyne/Corantijn Essequibo

Guiana Franceza

83811 Maroni Oyupock/Oiapoque

Haiti

27157 Artibonite Massacre Pedernales

Honduras

112852 Choluteca Coco/Segovia Goascoran
Lempa Motaqua Negro

India

3089282 Fenney
GangesBrahmaputraMeghna Indus
Irrawaddy Kaladan Karnafauli

Indonesia

1910842 Fly Merauke Sembakung Sepik
Tami

Iran

1624760 Astara Chay Atrak Dasht
Hari/Harirud Helmand
KowlENamaksar KuraAraks
Rudkhanehye/BahuKalat
TigruEufrat/Shatt al Arab

Irak

Irlanda

436422 TigruEufrat/Shatt al Arab

69384 Bann Castletown Erne Fane Flurry
Foyle

Israel

20774 Marea Moarta Wadi Al Izziyah

247

Italia

300980 Dunarea Isonzo Po Rhin Rhone

84965

28.23

22842

25.59

1739057

64.03

396722

67.88

Roia
Iordania

89275 Marea Moarta TigruEufrat/Shatt al
Arab

Kazakhstan

2715976 Marea Aral Ili/Kunes He Ob Oral
Ural PuLunTo Tarim Volga

Kenya

584429 JubaShibeli Lacul Natron Lacul
Turkana Lotagipi (mlastina) Nil
Umba

Kirgistan

199340 Marea Aral Ili/Kunes He Tarim

170614

85.59

Laos

230566 Ca/SongKoi Ma Mekong

221662

96.14

59840

93.07

2913

28.45

Rosu/Song Hong
Letonia

64299 Barta Daugava Gauja Lielupe
Narva Neman Parnu Salaca Venta

Liban

10240 An Nahr Al Kabir Asi/Orontes
Marea Moarta Wadi Al Izziyah

Lesotho

30352 Orange

19854

65.41

Liberia

96296 Cavally Cestos Loffa ManaMorro

68932

71.58

1620515 Lacul Ciad

4580

0.28

165 Rhin

165

100.00

62616

96.56

2594

100.00

25017

98.80

111234

93.45

8458

2.56

712452

56.69

Moa St. John St. Paul
Libia

Liechtenstein

Lituania

64849 Barta Daugava Lielupe Neman
Venta

Luxembourg

Macedonia

2594 Rhin Sena

25321 Drin Lacul Prespa Struma Vardar

Malawi

119028 Congo/Zair Ruvuma Zambezi

Malaezia

330270 Bangau Golok Pandaruan
Sembakung

Mali

1256747 Komoe Niger Senegal Volta

248

Marea Britanie

243137 Bann Castletown Erne Fane Flurry

9235

3.80

Foyle
Mauritania

1041570 Atui Senegal

228438

21.93

Mexic

1962939 Candelaria Coatan Achute

408513

20.81

Colorado Grijalva Hondo Rio
Grande Suchiate Tijuana Yaqui
Moldova

33567 Dunarea Nistru Kogilnik Sarata

33567

100.00

Mongolia

1559176 Amur Har Us Nur Lacul UbsaNur

616438

39.54

79377

19.65

423969

53.76

528413

78.89

563706

68.28

147293

100.00

49637

38.46

1186021

100.00

795581

87.23

20418

6.44

11991

33.78

649238

73.97

4941

6.61

PuLunTo Yenisey/Jenisej
Maroc

403860 Daoura Dra Guir Oued Bon Naima
Tafna

Mozambic

788629 Buzi Incomati Limpopo Maputo
Ruvuma Sabi Umbeluzi Zambezi

Myanmar
Burma

669821 GangesBrahmaputraMeghna
Irrawaddy Kaladan Mekong
Pakchan Salween

Namibia

825632 EtoshaCuvelai Kunene Okavango
Orange Zambezi

Nepal

147293 GangesBrahmaputraMeghna

Nicaragua

129047 Choluteca Coco/Segovia Negro San
Juan

Niger

Nigeria

1186021 Lacul Ciad Niger

912039 Akpa Cross Lacul Ciad Niger
Oueme

Norvegia

316962 Jacobs Kemi Klaralven Naatamo
Pasvik Tana Torne/Tornealven

Olanda

Pakistan

35493 Rhin Schelde

877753 Dasht Helmand Indus
Rudkhanehye/BahuKalat Tarim

Panama

74697 Changuinola Chiriqui Jurado

249

Sixaola
Papua Noua

466161 Fly Merauke Sepik Tami

136246

29.23

400089 La Plata

400089

100.00

1038875

80.10

281897

90.73

44898

48.75

621499

100.00

2660

5.49

228826

96.69

7923626

47.02

25228

100.00

1100

0.41

Guinee
Paraguay

Peru

1296912 Amazon Chira Lacul TiticacaPoopo
TumbesPoyango Zarumilla

Polonia

310715 Dunarea Nistru Elbe LavaPregel
Neman Oder/Odra Prohladnaja
Vistula/Wista

Portugalia

92098 Douro/Duero Guadiana Lima
Mino/Minho Tagus/Tejo

Republica

621499 Congo/Zair Lacul Ciad

Central Africana
Republica

48445 Artibonite Massacre Pedernales

Dominicana
Romania

Rusia

237500 Dunarea

16851940 Amur Daugava Nipru Don Elancik
Har Us Nur Jacobs Kemi
KuraAraks Lacul UbsaNur
LavaPregel Mius Narva Neman
Olanga Ob Oral Ural Oulu Pasvik
Prohladnaja PuLunTo Samur
Sujfun Sulak Terek Tuloma Tumen
Volga Vuoksa Yenisey/Jenisej

Ruanda

25228 Congo/Zair Nil

Sahara de Vest

269602 Atui

Senegal

196911 Gambia Geba Senegal

90543

45.98

Serbia si

101945 Dunarea Drin Neretva Struma

99950

98.04

27693

38.18

48648

100.00

Muntenegru
Sierra Leone

Vardar
72531 Great Scarcies Little Scarcies
ManaMorro Moa Niger

Slovacia

48648 Dunarea Oder/Odra Vistula/Wista
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Slovenia

20246 Dunarea Isonzo

18184

89.82

Somalia

639065 Awash JubaShibeli

221757

34.70

Spania

505674 Bidasoa Douro/Duero Ebro

291100

57.57

5895293

62.38

2064458

82.90

Garonne Guadiana Lima
Mino/Minho Tagus/Tejo
Statele Unite

9450720 Alesek Chilkat Colorado Columbia
Firth Fraser Mississippi
NelsonSaskatchewan Rio Grande
St. Croix St. John St. Lawrence
Stikine Taku Tijuana Whiting
Yaqui Yukon

Sudan

2490409 Baraka Gash Lacul Ciad Lacul
Turkana Lotagipi (mlastina) Nil

Suedia

443800 Klaralven Torne/Tornealven

68679

15.48

Surinam

145498 Amazon Courantyne/Corantijn

73952

50.83

Maroni
Swaziland

17164 Incomati Maputo Umbeluzi

16762

97.66

Elvetia

41178 Dunarea Po Rhin Rhone

41178

100.00

136792

72.79

14024

9.85

410705

43.46

205847

39.96

48653

84.91

15573

10.02

Siria

187937 An Nahr Al Kabir Asi/Orontes
Marea Moarta Nahr El Kebir
TigruEufrat/Shatt al Arab

Tadjikistan

142410 Marea Aral Tarim

Tanzania

944977 Congo/Zair Lacul Natron Nil
Ruvuma Umba Zambezi

Thailanda

Togo

Tunisia

515144 Golok Mekong Pakchan Salween

57300 Mono Oueme Volta

155402 Medjerda
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Turcia

779986 Asi/Orontes Coruh KuraAraks

266523

34.17

52956

11.23

243049

100.00

451715

75.79

92782

100.00

Maritsa Nahr El Kebir Rezvaya
TigruEufrat/Shatt al Arab Velaka
Turkmenistan

471429 Marea Aral Atrak Hari/Harirud
Murgab

Uganda

243050 Lacul Turkana Lotagipi (mlastina)
Nil

Ukraina

596041 Dunarea Nipru Nistru Don Elancik
Kogilnik Mius Sarata Vistula/Wista

Ungaria

92782 Dunarea

Uruguay

178141 Chuy La Plata Laguna Mirim

142846

80.19

Uzbekistan

445711 Marea Aral

236695

53.11

Venezuela

916561 Amacuro Amazon Barima

698462

76.20

193152

59.05

Catatumbo Essequibo Orinoco
Vietnam

327123 Beilun Ca/SongKoi Hsi/Bei Jiang
Ma Mekong Rosu/Song Hong
Saigon/Song Nha Be Song Vam Co
Dong

Zambia

754773 Congo/Zair Zambezi

754773

100.00

Zimbabwe

390804 Buzi Limpopo Okavango Sabi

390804

100.00

Zambezi

252

Anexa 4
SITUAŢIA TRATATELOR INTERNAŢIONALE CARE AU CA SFERÃ DE INTERES BAZINE HIDROGRAFICE160
Dunăre
Numele documentului
Tratatul dintre Austria si Bavaria privind

Tipul
Bilateral

Sectorul vizat
Frontiere

regimul frontierei si alte relatii teritoriale intre

Cursul de apa
vizat
Frontierele si

Data
semnarii
Iunie

apele comune,

24, 1862

Thaya,

Martie

Parti semnatare
Austria, Bavaria,

Boemia si Bavaria
Conventia dintre R. Austria si R. Cehoslovacia

Bilateral

Hidroenergie

privind delimitarea frontierei dintre cele doua

Austria, Cehoslovacia,

10, 1921

tari si alte probleme conexe
Conventia privind institutionalizarea statutului

Multilateral

Navigatia

Dunarea,

definitiv al Dunarii

Iulie

Italia, Franta, Grecia, Austria, Belgia,

23, 1921

Germania, Ungaria, Romania,
Bulgaria, Cehoslovacia, Statul
Sarbo-Croato-Sloven,

Tratatul dintre Germania si Polonia privind

Bilateral

Frontierele

clarificarea unor aspecte cu referire la frontiere

Acordul dintre Polonia si U.R.S.S. privind

Bilateral

Navigatia

regimul frontierei de stat sovieto – polone
Conventia privind regimul navigatiei pe

Multilateral

Navigatia

Dunare

160

După TFDD
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Frontierele si

Ianuarie 27,

Polonia, Germania,

apele comune

1926

Frontierele si

Iulie

apele comune,

8, 1948

Dunarea,

August

Ungaria, Cehoslovacia, R. P.

18, 1948

Romania, R. P. Bulgaria, R.P.

Polonia, U.R.S.S.,

Iugoslavia, U.R.S.S., R.S.S.Ucraina
Protocolul dintre R.P.F. Iugoslavia si

Bilateral

R.P.Romania privind trecerea frontierei de

Infrastructura

Dunarea,

Dezvoltare

Decembrie

R.P.F. Iugoslavia, R.P.Romania

31, 1948

catre oficialii sistemelor de control a apelor
Tratatul dintre guvernul U.R.S.S. si guvernul

Bilateral

R.P.Romania privind regimul frontierei de stat

Aparea contra

Dunarea,

inundatiilor

Noiembrie

R.P.Romania, U.R.S.S.,

25, 1949

romano-sovietice si protocolul final
Tratatul dintre guvernul U.R.S.S. si guvernul

Bilateral

Apararea

Dunarea,

R.P.Ungaria privind regimul frontierei de stat

contra

sovieto-ungare si protocolul final

inundatiilor

Conventia dintre U.R.S.S. si Ungaria privind

Bilateral

Februarie

R.P.Ungaria, U.R.S.S.,

24, 1950

Apararea

Tisa,

masurile de prevenire a inundatiilor si

contra

regularizarea regimului apelor in zona de

inundatiilor

Iunie

Ungaria, U.R.S.S.,

9, 1950

frontiera pe Raul Tisa
Acordul dintre Austria si Germania privind

Bilateral

Hidroenergie

Inn, Salzach

Osterreichisch-Bayerische Kraftwerke AG
Acordul dintre guvernul federal al Austriei si

Octombrie

Austria, R.F.Germania,

16, 1950
Bilateral

Calitatea si

Isar, Durrach,

Octombrie

guvernul landului Bavaria privind cursul

cantitatea

Rissbach,

16, 1950

raurilor in districtele Rissbach, Durrach si

apelor

Blaserbach,

Walchen

Austria, Bavaria,

Kesselbach,
Dollmannbach

Acordul dintre guvernul R. Polonia si guvernul

Bilateral

Navigatia

Oder, Lausitzer

Februarie

R.D. Germania privind navigatia pe apele de

Frontierele si

Neisse,

6, 1952

frontiera si managementul apelor de frontiera,

apele comune,
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R. Polonia, R.D. Germania,

semnat la Berlin
Acordul dintre guvernul R. Austria, guvernul

Multilateral

Hidroenergie

Dunarea,

R.F.Germania si guvernul Landului Bavaria

Februarie

Austria, R.F. Germania,

13, 1952

privind
Donaukraftwerk-Jochenstein-Aktiengesellscha
ft (Hidrocentrala Dunarea si Compania
Jochenstein Joint-Stoch)
Conventia dintre guvernul U.R.S.S. si guvernul

Bilateral

Apararea

Prut, Dunarea

R.P. Romania privind masurile de prevenire a

contra

inundatiilor si de regularizare a regimului

inundatiilor

Decembrie

R.P.Romania, U.R.S.S.,

25, 1952

apelor Raului Prut
Acordul dintre Cehoslovacia si Ungaria privind Bilateral

Apararea

clarificarea unor aspecte tehnice si economice

contra

legate de apele de frontiera

inundatiilor

Conventia dintre guvernul R.P.F.Iugoslavia si

Bilateral

Tisa, Dunarea,

Aprilieie

Ungaria, Cehoslovacia,

16, 1954

Hidroenergie

Drava,

guvernul federal al R.Austria privind probleme

Mai

R.P.F.Iugoslavia, R.Austria

25, 1954

de economie a apelor legate de Raul Drava,
semnat la Geneva
Acordul dintre R.P.F. Iugoslavia si R. Austria
privind economia apelor legat de sectorul de

Joint

Mura,

Bilateral

Management

Bilateral

Navigatie,

Decembrie

R.P.F. Iugoslavia, R. Austria

16, 1954

frontiera pe Raul Mura si de apelor de
frontiera, impreuna cu protocolul
Acordul dintre Iugoslavia si Romania privind
sistemele de control a apelor pe cursurile de

Tisa, Dunarea,

Pescuit

Aprilieie
7, 1955

apa
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Romania, Iugoslavia,

Acordul dintre Iugoslavia si Ungaria impreuna

Apararea

Mura, Tisa,

August

cu statutul comisiei economice

contra

Drava, Maros,

8, 1955

iugoslavo-ungare privind apa

inundatiilor

Dunarea,

Cantitatea si

Dunarea,

Tratatul dintre R.P. Ungaria si R. Austria

Bilateral

Bilateral

privind clarificarea unor probleme de

calitatea apelor

Aprilieie

Ungaria, Iugoslavia,

R. Austria, R. P. Ungaria

9, 1956

economie a apelor
Tratatul dintre Cehoslovacia si Ungaria privind

Bilateral

Frontierele

Dunarea,

regimul frontierelor de stat.

Acordul dintre guvernul R.P.F. Iugoslavia si

Octombrie

Ungaria, Cehoslovacia

13, 1956

Bilateral

Hidroenergie

Bojana, Beli

Decembrie

guvernul R.P.Albania privind aspectele de

Drim, Crni

5, 1956

economie a apelor impreuna cu statutul

Drim, Lacul

Comisiei Economice Comune pentru Apa si cu

Skadar,

R.P.F. Iugoslavia, R.P.Albania

protocolul rpivind pescuitul in lacurile si
raurile de frontiera
Acordul privind problemele de economie a

Bilateral

apei dintre guvernul R.P.F.Iugoslavia si R.

Dezvoltare

Dunarea,

economica

Aprilieie

R.P.F.Iugoslavia, R. Bulgaria

4, 1958

Bulgaria
Actul final , Acordul si alte acte legate de

Bilateral

stabilirea si operarea sistemului energetic si de

InfrastructuraD

Dunarea,

ezvoltare

Noiembrie

R.P.Romania, R.S.F. Iugoslavia,

30, 1963

navigatie de la Portile de Fier pe Dunare
Tratatul dintre R. Austria si R.S.Cehoslovaca

Bilateral

Navigatia

Dunarea,

privind reglementarea problemelor legate de

Decembrie
7, 1967

managementul apelor de frontiera
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Austria, R.S. Cehoslovacia

Acordul dintre guvernul R.S. Cehoslovacia si

Bilateral

Navigatia

Dunarea,

R.P. Ungaria privind stabilirea unei

Februarie

R.S. Cehoslovacia, R.P. Ungaria,

27, 1968

administratii comune pe sectorul Rajka-Gonyu
al Dunarii
Acordul dintre guvernul R.S.Romania si

Bilateral

Hidroenergie

Prut,

guvernul U.R.S.S. pentru constructia in comun

Decembrie

R.S. Romania, U.R.S.S.,

16, 1971

a complexului hidroenergetic Stanca-Costesti
pe Raul Prut si stabilirea modalitatilor de
operare
Conventia privind protectia apelor

Bilateral

italo-elvetiene impotriva poluarii, semnat la

Calitatea

Spol, Giona,

Aprilieie

apelor

Tresa, Breggia,

20, 1972

Roma

Italia, Elvetia

Doveria,
Melezza,
Maira/Mera,
Lacul Lugano,
Poschiavino,
Lacul Ceresio,
Lacul Verbano,
Lacul
Maggiore,

Tratatul dintre guvernul Romaniei si guvernul

Bilateral

Frontierele

Ungariei privind reglementarea unor aspecte

Frontierele si

Iunie

apele comune,

25, 1986

Dunarea,

Decembrie

R.S.Romania, R.P.Ungaria

legate de cursurile de apa de frontiera sau
transfrontiera
Acordul dintre R.F.Germania si Comunitatea

Multilateral

Cantitatea si
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R.F.Germania, Comunitatea

Economica Europeana pe de o parte si R.

calitatea apelor

1, 1987

Economica Europeana, R. Austria

Noiembrie

R. Cehia, R. Slovacia

Austria pe de alta parte pentru cooperarea
privind managementul resurselor de apa in
Bazinul Dunarii, Regensburg
Tratatul dintre guvernul R. Cehia si guvernul

Bilateral

Technical

Not specified,

R. Slovacia privind relatiile mutuale si

Cooperation/A

principiile de cooperare in domeniile

ssistance

23, 1992

agriculturii, industriei alimentare, silviculturii
si economiei apelor in conditiile uniunii
vamale
Acordul dintre guvernul Republicii Croatia si

Bilateral

guvernul Republicii Ungare privind

Management

Drava,

Iunie

Croatia, Ungaria,

comun

Dunarea,

10, 1994

Management

Dunarea,

Iunie

Austria, Croatia, Germania, Ungaria,

29, 1994

Romania, Ucraina, Bulgaria,

managementul apelor
Conventia privind cooperarea in vederea

Multilateral

protectiei si utilizarii durabile a Fluviului

comun

Dunarea

Slovacia, Uniunea Europeana,
Republica Moldova,

Acordul dintre guvernul Republicii Moldova si

Bilateral

guvernul Ucrainei privind utilizarea in comun

Management

Dunarea,

Noiembrie

comun

Nistru, Sarata,

23, 1994

si protectia apelor transfrontiera

Acordul dintre guvernul Romaniei si guvernul
Ucrainei privind cooperarea in domeniul

Ucraina, Republica Moldova,

Kogilnik,

Bilateral

Management

Prut, Siret,

Septembrie

comun

Tisa, Dunarea,

30, 1997

managementului apelor transfrontiera
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Romania, Ucraina,

Acordul cadru privind Bazinul Sava

Multilateral

Navigatia

Sava,

Decembrie

Croatia, Slovenia, Bosnia si

3, 2002

Hertegovina, Republica Federala
Iugoslavia

Rhin

Numele documentului

Tratat privind limitele dintre Franta si Olanda

Tipul

Bilateral

Sectorul vizat

Frontiere

Multilateral

Lacului Constanta: Bade, Bavaria, Austria,

Data

vizat

semnarii

Parti semnatare

Lys, Meuse,

Martie

Semoy,

28, 1820

Cantitatea

Lacul

August

Bade, Bavaria, Austria, Elvetia,

apelor

Constanta

31, 1857

Wurtemberg

Cantitatea

Meuse,

Mai

Belgia,

12, 1863

Olanda,

incheiat la Courtray
Conventia dintre delegatii statelor riverane

Cursul de apa

Franta, Olanda,

Elvetia si Wurtemberg, privind reglementarea
fluxului de apa din Lacul Constanta
Tratatul pentru reglementarea extragerii apelor

Multilateral

din Raul Meuse, urmat de note explicatorii,

apelor

semnat la Haga
Conventia pentru modificarea articolului 6 al

Bilateral

Cantitatea

Meuse,

Ianuarie

Belgia,

apelor

Dommel,

11, 1873

Olanda,

Tratatul dintre Elvetia si Austro-Ungaria pentru Bilateral

Apararea

Rhinul,

Decembrie

Elvetia,

amenajarea Rhinului de la gura Raului Ill pana

contra

Lacul

30, 1892

Austro-Ungaria

la Lacul Constanta

inundatiilor

Constanta

Tratatului din 12 Mai 1863, privind extragerea
de ape din Raul Meusa, urmat de o declaratie
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Proces-verbal pentru delimitarea dintre Belgia

Bilateral

Frontiere

Facquanont,

si Franta, semnat la Pussemange

Tratatul dintre Confederatia Helvetica si

Bilateral

Iulie

Franta,

20,1910

Belgia

Infrastructura

Lacul

Noiembrie

Austria,

Dezvoltare

Constanta,

19, 1924

Elvetia,

Hidroenergie

Kembs,

August

Franta,

28, 1930

Elvetia,

Emetbach,

Iunie

Italia,

concesionarea lucrarilor hidroenergetice, cu

Reno di Lei,

18, 1949

Elvetia,

protocolul aditional

Averserrhein,

Republica Austriaca pentru amenajarea
Rhinului de la gura de varsare a Raului Ill pana
la Lacul Constanta
Conventia pentru stabilirea unor relatii dintre

Bilateral

Elvetia si Franta in legatura cu aspectele
regimului legal al devierii viitoare a Raului
Kembs
Acordul dintre Elvetia si Italia privind

Bilateral

Hidroenergie

Madriserrhein,
Protocolul pentru stabilirea Comitetului

Multilateral

Tripartit privind poluarea apelor

Calitatea

Lys, Haine,

Aprilie

Franta,

apelor

Espierre,

8, 1950

Belgia,

Escaut/Scheldt,
Tratatul de stat dintre Marele Ducat de

Bilateral

Hidroenergie

Sure, Sauer,

Luxemburg si Landul Rhinulland-Palatinate

Luxembourg,
Aprilie

Marele Ducat de Luxemburg,

25, 1950

Landul Rhinulland-Palatinate din

din cadrul Republicii Federale a Germaniei

cadrul Republicii Federale a

privind constructia unei hidrocentrale pe Raul

Germaniei

Sauer (Sure) la Rosport/Ralingen, semnat la
Trier
Tratatul dintre Confederatia Helvetica si

Bilateral

Infrastructura
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Lacul

Aprilie

Austria,

Republica Austriaca pentru amenajarea

Dezvoltare

Constanta,

10, 1954

Elvetia,

Infrastructura

Rhinul,

Octombrie

Franta,

27, 1956

Republica Federala a Germaniei,

Octombrie

Franta,

27, 1956

Luxembourg,

Rhinului de la gura de varsare a Raului Ill pana
la Lacul Constanta
Conventia dintre Republica Federala a

Bilateral

Germaniei si Republica Franceza pentru

Dezvoltare

mangementul cursului superior al Rhinului
intre Basel si Strasbourg si protocolul anexat la
conventie, semnat la Luxembourg
Conventia dintre Republica Federala a

Multilateral

Hidroenergie

Moselle,

Germaniei, Republica Franceza si Marele
Ducat de Luxemburg, privind canalizarea

Republica Federala a Germaniei,

Raului Moselle
Tratatul dintre Republica Franceza si

Bilateral

Republica Federala a Germaniei pentru

Management

Sarre,

comun

Octombrie

Franta,

27, 1956

Republica Federala a Germaniei,

Iulie

Luxembourg,

10, 1958

Landul Rhinulland-Palatinate al

stabilirea unor aspecte privind Raul Sarre
Tratatul de stat dintre Luxembourg si

Bilateral

Hidroenergie

Our,

Germania de Vest privind constructia de
instalatii hidroenergetice pe Raul Our (cu

Republicii Federale a Germaniei,

anexe)
Tratatul dintre Regatul Olandei si Republica

Bilateral

Frontiere

Federala a Germaniei privind frontiera

Frontierele si

Aprilie

Olanda,

apele comune

8, 1960

Republica Federala a Germaniei,

Meuse,

Februarie

Olanda,

comuna, apele de frontiera, proprietatile de
langa frontiere, traficul de frontiera si alte
probleme
Schimbul de note constituindu-se in acord

Bilateral

Cantitatea
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privind Tratatul din 12 Mai 1863 pentru

apelor

24, 1961

Belgia

Decembrie

Franta,

20, 1961

Republica Federala a Germaniei,

Decembrie

Republica Franceza, Republica

20, 1961

Federala a Germaniei,

reglementarea devierii apelor Raului Meuse si
Conventia din 11 Ianuarie 1873 de amendare a
tratatului
Protocolul privind stabilirea unei comisii

Bilateral

internationale pentru protectia Raului Saar

Calitatea

Saar,

apelor

impotriva poluarii, semnat la Paris
Protocolul dintre guvernul Republicii Franceze,

Multilateral

guvernul Republicii Federale a Germaniei, si

Calitatea

Moselle,

apelor

guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru

Marele Ducat de Luxemburg

stabilirea unei comisii pentru protectia Raului
Moselle impotriva poluarii
Acordul privind Comisia Internationala a

Multilateral

Rhinului impotriva poluarii

Calitatea

Rhinul,

apelor

Aprilie

Republica Franceza,

29, 1963

Confederatia Helvetica,
Regatul Olandei,
Marele Ducat al Luxemburgului,
Republica Federala a Germaniei,

Acordul privind extragerea apei din Lacul

Multilateral

Constanta

Cantitatea

Rhinul,

apelor

Aprilie

Austria,

30, 1966

Elvetia,
Republica Federala a Germaniei,

Conventia dintre Republica Franceza si

Bilateral

Republica Federala a Germaniei privind

Infrastructura

Rhinul,

Dezvoltare

Iulie

Republica Franceza,

4, 1969

Republica Federala a Germaniei

Aprilie

Italia

managementul Rhinului intre Strasbourg/Kehl
si Lauterbourg/Neuburgweier,semnat la Bonn
Conventia privind protectia apelor dintre

Bilateral

Calitatea

Spol, Giona,
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Elvetia si Italia impotriva poluarii, semnata la

apelor

Tresa, Breggia,

Roma

20, 1972

Elvetia,

Iulie

Franta,

16, 1975

Republica Federala a Germaniei,

Septembrie

Luxembourg,

14, 1976

Republica Federala a Germaniei,

Decembrie

Franta, Luxembourg, Olanda, Elvetia,

3, 1976

Comunitatea Europeana

Doveria,
Melezza,
Maira/Mera,
Lacul Lugano,
Poschiavino,
Lacul Ceresio,
Lacul Verbano,
Lacul
Maggiore,

Conventia dintre Republica Franceza si

Bilateral

Republica Federala a Germaniei aditionala la

Infrastructura

Rhinul,

Dezvoltare

Conventia din 4 iulie 1969 privind
managementul Rhinului intre Strasbourg/Kehl
si Lauterbourg/Neuburgweier,semnat la Bonn
Acordul dintre guvernul Republicii Federale a

Bilateral

Navigatie

Moselle,

Germaniei, si guvernul Marelui Ducat de
Luxemburg pentru mentenanta, reconstructia si
operarea partii comune a Raului Moselle
Conventia privind protectia Rhinului impotriva

Multilateral

poluarii

Calitatea

Rhinul

apelor

Republica Federala a Germaniei
Conventia privind protectia Rhinului impotriva
poluarii cu clorati (cu anexele si schimburile de

Multilateral

Calitatea

Rhinul,

apelor

scrisori din 1983), incheiata la Bonn

Decembrie

Franta, Confederatia Helvetica,

3, 1976

Regatul Olandei,
Marele Ducat al Luxemburgului,
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Republica Federala a Germaniei,
Conventia dintre Regatul Belgiei si Marele

Bilateral

Ducat al Luxemburgului privind apele Raului

Calitatea

Sure,

apelor

Mai

Regatul Belgiei

17, 1980

Marele Ducat al Luxemburgului

Decembrie

Franta,

6, 1982

Republica Federala a Germaniei,

Martie

Franta,

Sure
Conventia dintre Republica Franceza si

Bilateral

Republica Federala a Germaniei pentru

Infrastructura/

Rhinul

Dezvoltare

modificarea si completarea conventiei
aditionale din 16 iulie 1975 la Conventia din 4
iulie 1969 privind managementul Rhinului
intre Strasbourg/Kehl si
Lauterbourg/Neuburgweier,semnat la Bonn
Conventia dintre guvernul Republicii Franceze

Bilateral

si guvernul Marelui Ducat de Luxemburg

Calitatea

Moselle,

apelor

12, 1986

Luxembourg

pentru realizarea si exploatarea unor asezari
industriale pe Raul Moselle
Schimbul de note constituindu-se in acord

Bilateral

Apararea

Gander,

privind executia si imbunatatirea lucrarilor pe

contra

Raul Gander la Mondorff (Franta) si la

inundatiilor

Iunie

Franta,

23, 1986

Luxembourg,

Mondorf-les-Bains (Luxembourg), Paris, 3 si
23 Iunie 1986
Acordul dintre guvernul Republicii Franceze,

Multilateral

Apararea

Saar,

Octombrie

guvernul Republicii Federale a Germaniei, si

contra

Moselle,

1, 1987

guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru

inundatiilor

atentionarea in caz de inundatii in bazinul
Moselle
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Republica Franceza, Republica
Federala a Germaniei,
Marele Ducat de Luxemburg

Acordul dintre guvernul Ladului

Bilateral

Badenwurttemberg si Consiliul Federal

Calitatea

Rhinul

apelor

Mai

Elvetia,

17, 1990

Landul Baden Wurttemberg,

Septembrie

Republica Franceza,

25, 1991

Confederatia Helvetica,

Elvetian privind construirea in comun a unei
statii de monitoring si control in aval de Basel
pentru monitorizarea calitatii apelor Raului
Rhin
Protocolul aditional la Conventia protectiei

Multilateral

Rhinului impotriva poluarii cu clorati

Calitatea

Rhinul,

apelor

Regatul Olandei,
Marele Ducat al Luxemburgului,
Republica Federala a Germaniei,
Acordul dintre Republica Federala a Germaniei

Bilateral

si Republica Polona privind cooperarea in

Managementul

Oder,

comun

Mai

Polonia,

19, 1992

Republica Federala a Germaniei,

domeniul managementului apelor si apele de
frontiera
Acordul pentru protectia Meusei

Multilateral

Calitatea

Amer, Meuse,

Aprilieie

Franta, Olanda,

apelor

Haringvliet,

26, 1994

Regiunea Valona,

Bergsche

Regiunea Flamanda,

Maas, Hollands

Bruxelles

Diep,
Conventia privind colectarea, stocarea si
descarcarea deseurilor de pe navele care

Multilateral

Calitatea

Rhinul,

Septembrie

Franta, Belgia

apelor

Moselle

9, 1996

Republica Federala a Germaniei,

navigheaza pe Rhin si alte ape

Luxembourg,
Olanda,
Elvetia,
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Conventia pentru protectia Rhinului

Multilateral

Calitatea

Rhinul,

apelor

Ianuarie

Franta, Luxembourg, Olanda,

22, 1998

Elvetia,
Republica Federala a Germaniei

Sfantul Laurentiu
Numele documentului
Tratatul dintre Marea Britanie si Statele Unite

Tipul

Sectorul vizat

Bilateral

Cantitatea Apei

ale Americii privind frontierele

Cursul de apa
vizat
Milk,

Data
semnarii
Ianuarie

Parti semnatare
Marea Britanie

Niagara,

11, 1909

Statele Unite ale Americii

St. Mary,
Lacul Erie,
Lacul
Michigan,
Acordul dintre Statele Unite si Canada pentru

Apararea

Marile Lacuri,

Februarie

Marea Britanie

regularizarea nivelului Lacului Padurilor , cu

impotriva

Raul Rainy ,

24, 1925

Statele Unite ale Americii

protocolul atasat

inundatiilor

Lacul Padurilor

Apararea

Lacul

Noiembrie

Canada,

impotriva

Memphremago

6, 1935

Statele Unite ale Americii

inundatiilor

g

Hidroenergie

Sf. Laurentiu,

Noiembrie

Canada,

7, 1940

Statele Unite ale Americii

Mai

Canada,

Reglementarea fluxului de apa din Lacul

Bilateral

Bilateral

Memphremagog

Schimbul de note constituindu-se in acord,

Bilateral

intre guvernele Statelor Unite si Canadei
privind dezvoltarea anumitor sectoare din
cadrul Marilor Lacuri
Schimbul de note constituindu-se in acord,

Bilateral

Hidroenergie
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Niagara,

intre guvernele Statelor Unite si Canadei

20, 1941

Statele Unite ale Americii

Lacul St.

Noiembrie

Canada,

Francis,

10, 1941

Statele Unite ale Americii

Niagara,

Noiembrie

Canada,

27, 1941

Statele Unite ale Americii

Lacul St.

Octombrie

Canada,

Francis,

9, 1942

Statele Unite ale Americii

Cantitatea

Lacul St.

Septembrie

Canada,

Apelor

Francis,

7, 1944

Statele Unite ale Americii

Hidroenergie

Niagara,

Februarie

Canada,

27, 1950

Statele Unite ale Americii

Februarie

Canada,

27, 1950

Statele Unite ale Americii

Iunie

Canada,

privind devierea apelor pentru scopuri
hidroenergetice inainte de Cascada Niagara
Schimbul de note constituindu-se in acord,

Bilateral

Hidroenergie

intre Statele Unite si Canada privind cresterea
temporara a nivelului Lacului St.Francis pe
timpul apelor mici, Washington
Schimbul de note constituindu-se in acord,

Bilateral

Hidroenergie

intre guvernele Statelor Unite si Canadei
privind prelungirea devierii apelor pentru
scopuri hidroenergetice inainte de Cascada
Niagara
Schimbul de note constituindu-se in acord,

Bilateral

Hidroenergie

intre Statele Unite si Canada privind cresterea
nivelului Lacului St. Francis
Schimbul de note constituindu-se in acord,

Bilateral

intre Statele Unite si Canada privind extinderea
acordului pentru cresterea nivelului Lacului St.
Francis din Noiembrie 10, 1941
Tratatul dintre Statele

Unite si Canada

Bilateral

privind utilizarea apelor din Raul Niagara
Tratatul dintre Canada si Statele Unite privind

Bilateral

devierea cursului Raului Niagara

Schimbul de note constituindu-se in acord,

Cantitatea

Niagra,

Apelor

Bilateral

Infrastructura
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Sf. Laurentiu,

intre Statele Unite si Canada privind Proiectul

Dezvoltare

30, 1952

Statele Unite ale Americii

Noiembrie

Canada,

12, 1953

Statele Unite ale Americii

August

Canada,

17, 1954

Statele Unite ale Americii

Detroit,

Aprilie

Canada,

intre Statele Unite si Canada privind

St. Mary,

9, 1957

Statele Unite ale Americii

imbunatatirea navigatiei pe canalele care

St. Clair,

conecteaza Marile Lacuri de Proiectul Seaway

Marile Lacuri,
Martie

Canada,

21, 1969

Statele Unite ale Americii

Martie

Canada,

21, 1969

Statele Unite ale Americii

Aprilie

Canada,

15, 1972

Statele Unite ale Americii

Noiembrie

Canada,

Seaway, Washington
Schimbul de note constituindu-se in acord,

Bilateral

Hidroenergie

Sf. Laurentiu,

intre Statele Unite si Canada privind
constituirea comitetului comun de ingineri
pentru Sf. Laurentiu
Schimbul de note constituindu-se in acord,

Bilateral

intre Statele Unite si Canada privind

Infrastructura

Sf. Laurentiu,

Dezvoltare

modificarea si suplimentarea acordului din 30
iunie 1852 privitor la Proiectul Seaway
Schimbul de note constituindu-se in acord,

Schimbul de note constituindu-se in acord,

Bilateral

Bilateral

Navigatie

Hidroenergie

Niagara,

intre Statele Unite si Canada privind
constructia unui dig temporar la Niagara
Schimbul de note constituindu-se in acord,

Bilateral

Hidroenergie

Niagara,

intre Statele Unite si Canada privind devierea
temporara a apei Cascadei Niagara pentru
scopuri hidroenergetice
Acordul privind calitatea apei din Marile

Bilateral

Calitatea Apei

Marile Lacuri,

Lacuri cu anexele si documentele atasate,
semnat la Ottawa
Acordul constituind apendixul I privitor la

Bilateral

Calitatea Apei
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Huron,

aportul de fosfor in Lacurile Superior si Huron,

Lacul Superior,

21, 1973

Statele Unite ale Americii

Marile Lacuri,

Noiembrie

Canada,

22, 1978

Statele Unite ale Americii

Iunie

Canada,

19, 1979

Statele Unite ale Americii

Octombrie

Canada,

16, 1983

Statele Unite ale Americii

Noiembrie

Canada,

18, 1987

Statele Unite ale Americii

apendix la acordul privind calitatea apei din
Marile Lacuri din 1972
Acordul privind calitatea apei din Marile

Bilateral

Calitatea Apei

Lacuri
Schimbul de note constituindu-se in acord,

Bilateral

intre guvernele Statelor Unite si Canadei

Cantitatea

Lacul Padurilor

Apelor

privind articolul I al Conventiei dintre Canada
si Statele Unite privitoare la regularizarea
nivelului Lacului Padurilor
Acordul suplimentar pentru amendarea

Bilateral

Calitatea Apei

Marile Lacuri,

acordului dintre Canada si Statele Unite
privind calitatea apei din Marile Lacuri, din
1978
Protocolul de amendare a acordului din 1978

Bilateral

Calitatea Apei

Marile Lacuri,

dintre Statele Unite si Canada privind calitatea
apei din Marile Lacuri, amendat la 16.10.1983

Congo/Zair
Numele documentului
Actul general al Conferintei de la Berlin in

Tipul
Multilateral

Sectorul vizat
Navigatia

legatura cu
1) libertatea comertului in cadrul Bazinului

Cursul de apa
vizat
Congo

Data
semnarii
Februarie

Parti semnatare
Italia, Spania, Franta, Norvegia,

Niger

26, 1885

Rusia, Suedia, Turcia,
Belgia,
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Congo;

Danemarca,

2) neutralitatea teritoriilor in cadrul Bazinului

Germania,

Congo;

Portugalia,

3) comertul cu sclavi;

Olanda,

4) navigatia pe Fluviul Congo;

Marea Britanie,

5) navigatia pe Fluviul Niger;

Austro-Ungaria,

6) reguli privind ocuparea coastei Africii

S.U.A.

Conventia privind diferite probleme de interes

Bilateral

Hidroenergie

M’Opozo

economic

Iulie

Belgia

20, 1927

Portugalia

Niger
Numele documentului
Actul general al Conferintei de la Berlin in

Tipul
Multilateral

Sectorul vizat
Navigatia

legatura cu

Cursul de apa
vizat
Congo

Data
semnarii
Februarie

Italia, Spania, Franta, Norvegia,

Niger

26, 1885

Rusia, Suedia, Turcia, Belgia,

7) libertatea comertului in cadrul Bazinului

Parti semnatare

Danemarca,

Congo;

Germania,

8) neutralitatea teritoriilor in cadrul Bazinului

Portugalia,

Congo;

Olanda,

9) comertul cu sclavi;

Marea Britanie,

10) navigatia pe Fluviul Congo;

Austro-Ungaria,

11) navigatia pe Fluviul Niger;

S.U.A.

12) reguli privind ocuparea coastei Africii
Conventia de la Barcelona

Multilateral

Navigatia

Niger
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Aprilie

Franta

Actul privind navigatia si cooperarea

Multilateral

economica intre statele din Bazinul Niger

Dezvoltare

Niger

economica

20, 1921

Marea Britanie etc.

Octombrie

Ciad, Mali, Niger, Nigeria, Camerun,

26, 1963

Volta Superioara, Coasta de Fildes,
Dahomey, Guineea

Acordul privind Comisia pentru transport si

Multilateral

navigatie pe Niger

Conventia privind crearea Autoritatii pentru

Dezvoltare

Niger

Noiembrie

economica

Multilateral

Bazinul Niger si protocolul

Chad, Mali, Benin, Niger, Guinea,
Nigeria,Cameroon,Burkina Faso,

Dezvoltarea

Niger

economica

25, 1964

Cote D'Ivoire,

Noiembrie

Ciad, Mali, Niger, Nigeria,

21, 1980

Camerun,Volta Superioara,
Coasta de Fildes, Benin, Guineea

Procedurile revizuite privind Autoritatea pentru

Multilateral

Bazinul Niger, stabilite la Ndjamena

Management

Niger

comun

Octombrie

Algeria, Ciad, Mali, Niger, Nigeria,

27, 1987

Camerun, Burkina Faso, Coasta de
Fildes, Benin, Guineea

Revizuirea conventiei privind Autoritatea

Multilateral

pentru Bazinul Niger

Management

Niger

comun

Octombrie

Algeria, Ciad, Mali, Niger, Nigeria,

29, 1987

Camerun, Burkina Faso, Coasta de
Fildes, Benin, Guineea

Protocolul acordului dintre Niger si Mali

Bilateral

privind cooperarea in privinta utilizarii

Management

Niger

comun

Iulie

Mali, Niger

12, 1988

resurselor de apa ale Fluviului Niger
Acordul dintre Nigeria si Niger pentru

Bilateral

Cantitatea apei

Gada/Goulbi,

Iulie

utilizarea, dezvoltarea si conservarea

Maggia/Lamido,

18, 1990

resurselor comune de apa

KomadougouYobe,
Tagwai
El Fadama
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Niger, Nigeria,

Decretul nr. 99-120/PCRN/MAE/IA pentru

Bilateral

Hidroenergie

Mekrou,

publicarea acordului dintre Niger si Benin

Ianuarie

Benin, Niger,

14, 1999

pentru managementul hidroenergetic la
Dyondyonga pe Raul Mekrou, semnat la
Contonou

Nil
Numele documentului

Protocolul dintre Marea Britanie si Italia pentru

Tipul

Bilateral

Sectorul vizat

Frontiere

Cursul de apa

Data

vizat

semnarii

Nil

Aprilie

Italia,

15, 1891

Marea Britanie

Martie

Etiopia

18, 1902

Marea Britanie

Nil,

Mai

Etiopia

Sobat

15, 1902

Marea Britanie

Nil

Mai

Marea Britanie

9, 1906

Congo

demarcarea sferelor de interes din Estul Africii
Schimbul de note dintre Marea Britanie si

Bilateral

Cantitatea apei

Nil

Etiopia
Tratatele dintre Marea Britanie si Etiopia

Bilateral

Cantitatea apei

privind frontiera dintre Sudanul Egipteano –

Parti semnatare

Britanic, Etiopia si Eritreea (Calea ferata de
legatura intre Sudan si Uganda)
Acordul dintre Marea Britanie si statul

Bilateral

Frontiere

independent Congo, care modifica acordul
semnat la Bruxelles la 12 Mai 1894 privind
sferele de influenta ale Marii Britanii si statului
Congo in Estul si Centrul Africii
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Acordul dintre Marea Britanie, Franta si Italia

Multilateral

pentru respectarea Abisiniei

Aspecte

Nil

teritoriale

Decembrie

Italia

13, 1906

Franta
Marea Britanie

Schimbul de note dintre Marea Britanie si Italia

Bilateral

Irigatii

Lacul Tsana

pentru respectarea concesiunilor pentru un

Decembrie

Italia

20, 1925

Marea Britanie

Mai

Egipt

7, 1929

Marea Britanie

Noiembrie

Belgia

22, 1934

Marea Britanie

Decembrie

Egipt

7, 1946

Marea Britanie

Mai

Egipt

31, 1949

Marea Britanie

Ianuarie

Egipt

19, 1950

Marea Britanie

Noiembrie

Sudan

baraj pe Lacul Tsana si a caii ferate ce
traverseaza Abisinia dinspre Eritreea spre
Somalilandul Italian
Schimbul de note intre Marea Britanie si Egipt

Bilateral

Cantitatea apei

Nil

privind utilizarea Nilului pentru irigatii
Acordul dintre Marea Britanie si Belgia privind

Bilateral

Cantitatea apei

Nil

drepturile de apa la frontiera dintre
Tanganyika si Ruanda-Urundi
Schimbul de note constituit in acord intre

Bilateral

Cantitatea apei

Nil

Marea Britanie si Egipt privind utilizarea
profiturilor comisiilor pentru bumbac si
alimentare cu apa
Schimbul de note constituit in acord intre

Bilateral

Hidroenergie

Nil

Marea Britanie si Egipt privind construirea
barajului Owen in Uganda
Schimbul de note constituit in acord intre

Bilateral

Hidroenergie

Nil

Marea Britanie, ca reprezentanta a Ugandei, si
Egipt privind cooperarea pentru supravegherea
meteorologica si hidrologica
Acordul dintre Sudan si Egipt privind resursele

Bilateral

Resursele de
273

Nil

de apa

apa

Acordul pentru stabilirea unei organizatii

Multilateral

pentru managementul Bazinului Kagera
Cadrul general de cooperare intre Egipt si

Management

Kagera

comun
Bilateral

Cantitatea apei

Nil

Etiopia
Acordul pentru initierea unui program de

Multilateral

coordonare regionala si management al Lacului

Management

Lacul Victoria

comun

8, 1959

Egipt

August

Uganda, Ruanda,

24, 1977

Burundi, Tanzania

Iulie

Egipt

1, 1993

Etiopia

August

Kenya

5, 1994

Uganda

Victoria

Tanzania

Zambezi
Numele documentului

Cursul de apa
vizat
Kariba,

Data
semnarii
Noiembrie

Rhodezia de Nord,

Zambezi,

25, 1963

Rhodezia de Sud

Busi, Sabi,

Iunie

Portugalia,

pentru delimitarea sferelor de influenta din

Shire, Pungwe,

11, 1891

Marea Britanie,

Africa

Limpopo,

Mai,

Zambia, Botswana, Zimbabwe,

28, 1987

Tanzania,

Acordul in legatura cu Corporatia Central

Tipul
Bilateral

Sectorul vizat
Hidroenergie

African Power
Tratatul dintre Marea Britanie si Portugalia

Bilateral

Frontiere

Parti semnatare

Zambezi,
Acordul privind planul de actiune pentru

Multilateral

managementul in comun al Sistemului

Cantitatea si

Zambezi

calitatea apelor

Fluviului Zambezi
Acordul dintre Africa de Sud si Portugalia

Mozambic
Bilateral

Hidroenergie

pentru dezvoltarea hidroenergetica a Fluviului
Zambezi
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Zambezi

Aprilieie,

Portugalia

1, 1967

Africa de Sud

Acordul dintre Zimbabwe si Zambia pentru

Bilateral

Hidroenergie

Zambezi

utilizarea Fluviului Zambezi
Acordul dintre guvernele Portugaliei,

Multilateral

Hidroenergie

Zambezi

Mozambicului si Africii de Sud privind

Iulie

Zimbabwe

28, 1987

Zambia

Mai,

Portugalia,

2, 1984

Mozambic

proiectul Cahora Bassa
Schimbul de note ce se constituie in acord

Africa de Sud
Bilateral

Hidroenergie

Zambezi

dintre guvernul Marii Britanii si cel al

Ianuarie

Marea Britanie

21, 1953

Portugalia

Noiembrie

Marea Britanie

18, 1954

Portugalia

Portugaliei privind participarea Portugaliei la
proiectul din Valea Shire
Acordul dintre guvernul Marii Britanii,
reprezentand interesele Federatiei Rhodesia –

Bilateral

Cantitatea

Kwando

apelor

Nyasaland, si guvernul Portugaliei cu privire la
nativii din Angola si Rhodezia de Nord care
traiesc pe Raul Kwando

275

ANEXA 5

SITUATIA TRATATELOR PE BAZINE INTERNATIONALE

Scara 1 : 180 000 000
Harta preluată şi explicată după TFDD
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Scara 1 : 28 000 000
Harta preluată şi explicată după TFDD
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Scara 1 : 75 000 000
Harta preluată şi explicată după TFDD
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Scara 1 : 50 000 000
Harta preluată şi explicată după TFDD
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Scara 1 : 60 000 000
Harta preluată şi explicată după TFDD
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Scara 1 : 40 000 000
Harta preluată şi explicată după TFDD
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REPRODUCERI

Dissegno particolare de Regni, et Regioni, che son da Constantinopoli a Venetia, da Venetia a Viena, et da Vienna a Constantinopoli,
Giacomo Gastaldi, 1559, Veneția

282

Geographia particolare d’un gran parte dell’Europa,
Giacomo Gastaldi,1560, Veneția

283

Dissegno particolare de Regni, et Regioni, che son da Constantinopoli a Venetia, da Venetia a Viena, et da Vienna a Constantinopoli,
Paolo Forlani, 1566, Veneția

284

Tractus Danubii secunda tabula. Gerardus de Jode excudebat. Joannes a Deutecu Lucas a Deutecum fecerunt,
Gerard de Jode, tipărită de Joannes şi Lucas van Deutecum, 1570, Anvers

285

Nova Exactissimaque Descriptio Danubii, (qui alias Ister cognominatur) fluminis permagni...
Arnold Coninx pentru văduva și urmașii lui Gerard de Jode, 1593, Antwerpen

286

ROMANIA, BULGARIA, WALACHIA ET SYRFIA
Abraham Ortelius, 1609

287

Maximi Totius Europae Fluminis Danubii Cursus Per Germaniam Hungariamque Nova Delineatio. Amstelodami, Sumpt. Henrici Hondii.,
Henric Hondius, 1633, “Atlas ou Representation Du Monde Universel”, Amsterdam

288

Turcicum Imperium
Joan Blaeu, circa 1630, dedicată lui David de Willem, Amsterdam

289

Tractus Danubii, Fluminis In Europa Maximi, A Fontibus, Per Germaniam Et Hungariam, Belgradum Usque.,
Willem Janszoon Blaeu, 1635, Amsterdam

290

Danvbivs, Fluvius Europae Maximus, A Fontibus Ad Ostia. Cum omnibus Fluminibus ab utroque latere. in illum defluentibus.,
Johan Blaeu, 1662, Atlas Mayor, Amsterdam

291

La Partie Septentrionale de la Turquie en L'Europe Avec les trois Principaute Electives de Transylvanie Moldavie et Valachie
Nicolas Sanson d'Abbeville, 1651, Paris

292

Cours du Danube, de puis Belgrade jusques au Pont Euxin
Nicolas Sanson d'Abbeville, 1665, Paris

293

Hongrie, Transilvanie, Esclavonie, Croacie, Bosnie, Dalmacie...
Nicolas Sanson d'Abbeville, 1665, Paris

294

Partie Septentrionale de la Turquie
Nicolas Sanson d'Abbeville, 1670, Paris

295

Maximi Totius Europae Fluminis Danubii Cursus Per Germaniam Hungariamque Nova Delineatio. Amstelodami, Sumpt. Ioannis Iansonii.
Janssonius Erben, 1666

296

Totius Regni Hungariae Maxim ae que Partis Danubii Fluminis, una cum adjacentibus et finitimis Regionibus,
Matthäus Merians, Theatrum Europaeum, în 1672 la Frankfurt

297

Turcicum Imperium
Frederick De Wit, 1670, Amsterdam

298

Turcicum imperium si ve Magni Turcarum Sultani Status in Europa, Asia et in Africa
Frederick de Wit, Amsterdam

299

Regni Hungariae, et Regionum, quae ei quondam fuêre unitae, ut Transilvaniae, Valachiae, Moldaviae, Serviae, Romaniae, Bulgariae Bessarabiae, Croatiae,
Bosniae, Dalmatiae, Sclavoniae, Morlachiae, Ragusanae Reipublicae Maximaeq Partis Danubii Flumini
Frederick de Wit, Amsterdam, 1680;

300

Nova totius / HUNGARIAE / TRANSILVANIAE, SERVIAE, / ROMANIAE, BULGARIAE, / WALACHIAE, MOLDAVIAE, / SCLAVONIAE,
CROATIAE, / BOSNIAE, DALMATIAE / Maximaeq. partis / DANUBII FLUMINIS / Descriptio / emendata a F. de Wit.
Frederik de Wit, Amsterdam, 1686;

-

301

Regni Hungariae et Regionum, quae ei quondam fuêre unitae, ut Transilvaniae, Valachiae, Moldaviae, Serviae, Romaniae, Bulgariae, Bessarabiae, Croatiae,
Bosniae, Dalmatiae, Sclavoniae, Morlachiae, Ragusanae Reipublicae maximaeq partis Danubii Fluminis, novissima delineatio
Frederik de Wit, Amsterdam, imprimată de I. Cóvens et C. Mortier

302

Accuratissima et maxima totius Turcici Imperii tabula cum omnibus suis regionibus novissima delineatio
Justus Danckerts, 1680

303

Nova Totius Graecia, Italiae, Natoliae, Hungariae Nec Non Danubii Fluminis Cum Adiacentib. Regnis Et Provinc. Tabula Autore Iacobo Sandrart
Chalcographo Norico. Neue Land Tafel von Grichenland, Italien, Natolien Hungarn und ganzen Donau Fluss, sampt
Jacob von de Sandrart, 1680, Nurnberg;

304

Danubius Fluviorum Europae Princeps. cum omnibus accessoriis Fluminibus, et quae alluit Regnis, Provinciis, Dynastiis, Urbibus eorumq Nominibus priscis
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