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Abstract. The present study describes the state of the Russian Empire on
the eve of the bourgeois-democratic revolution of February 1917. Based on
the use of various sources, the author ascertains that not only on the military
level, but also from a political, legal, socio-economic and ethno-confessional
point of view, Russia was threatened by serious social-political convulsions.
Evidence of this is that, only a few months after the February 1917 revolution,
a new socialist revolution took place in Russia, with serious repercussions
for the whole country’s historical destiny.
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În aparenþã, în 1914, când s-a declanºat Primul Rãzboi Mondial, Rusia þarului
Nicolae al II-lea apãrea lumii drept o forþã de prim rang: cu o populaþie de circa
175 milioane de locuitori, ea putea, în principiu, sã alinieze o armatã de 8 milioane
de soldaþi. Rusia era a cincea putere economicã a lumii, înregistrând un ritm de
creºtere a potenþialului industrial de 6,65% anual în perioada 1887-19131.
Sub lunga domnie a Romanovilor (1613-1917)2, Rusia ajunsese þara cea mai

întinsã din lume, ocupând 1/22 din suprafaþa întregului glob pãmântesc ºi circa
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* Conf. univ. dr. hab., Institutul de Istorie al Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
1 Проблемы России накануне революции не относились к числу принципиально нерешаемых.

Историк Михаил Давыдов о стремлении людей непременно найти фундаментальные причины
революции 1917 года, моральной ответственности за февральские события и самобытности как
противовесе модернизации в России, http://www.award.gaidarfund.ru/articles/2946/tab1.

2 Numele dinastiei vine de la Roman Iuriev (†1543), a cãrui fiicã, Anastasia Romanova, a fost prima soþie
a lui Ivan al IV-lea cel Groaznic. Nepoþii ei ºi-au însuºit numele de Romanov. Dinastia a început cu alegerea
ca þar a lui Mihail Romanov, în 1613. Ultimul reprezentant al dinastiei Romanovilor pe tronul Rusiei a fost
Nicolae al II-lea Alexandrovici Romanov (1868-1918), fiul lui Alexandru al III-lea (þar în anii 1881-1894) ºi
al Mariei Feodorovna. Urcat pe tron în 1894 ºi cãsãtorit tot atunci cu Alix de Hessa (devenitã prin trecere la
ortodoxie Alexandra Feodorovna, nepoatã a reginei Victoria (1839-1901), Nicolae al II-lea a avut patru fete:
Maria, Olga, Tatiana, Anastasia ºi un bãiat, Alexei, bolnav de hemofilie (Enciclopedia Universalã Britannica,
vol. 13, Bucureºti, Editura Litera, 2010, p. 225).



1/6 din suprafaþa terestrã3. În decursul a patru secole, teritoriul Rusiei se mãrise
de 36 de ori, iar apologeþii þarismului gãseau foarte firesc cã o pretinsã „fatalitate
istoricã“ fãcea din Rusia un stat „în perpetuã formare“, chiar vorbind în sens strict
geografic, astfel încât, în opinia panslavistului Aksakov, dupã o existenþã mile-
narã, „pereþii casei pe care o locuiau ruºii nu erau încã aºezaþi definitiv ºi nici
chiar temeliile nu erau sãpate pretutindeni“4.
De cealaltã parte însã, criticii Rusiei þariste avertizau cã, în timp ce statul rus

creºtea, populaþia acestuia, dimpotrivã, degenera („l’État s’enfle, le peuple s’étigle“,
spunea marele istoric Kliucevski).
Conform datelor primului recensãmânt al Imperiului Rus din 28 ianuarie 1897,

cãtre finele secolului al XIX-lea suprafaþa acestuia ajunsese la 18.861.474,1
verste pãtrate, cu o populaþie totalã de 125.640.021 de locuitori. În acelaºi timp,
densitatea populaþiei era de numai 6,66 locuitori/verstã pãtratã, Rusia Europeanã
fiind cea mai dens populatã, cu 22,09 locuitori/verstã pãtratã, în timp ce Siberia
avea numai 0,53 locuitori/verstã pãtratã. Înapoierea Imperiului Rus era accen-
tuatã ºi de faptul cã populaþia oraºelor acestuia constituia doar 16.828.395 de
locuitori, în timp ce marea majoritate a populaþiei – 108.811.626 de locuitori –
trãiau în mediul rural, într-o stare de cvasitotalã izolare de restul lumii. Mai mult
chiar, majoritatea covârºitoare a populaþiei urbane a Rusiei þariste – 12.049.340
din totalul general de 16.828.395 de persoane – locuiau în oraºele din regiunea
europeanã a Rusiei5.
Din punctul de vedere al structurii sale etnice ºi confesionale, Rusia era un

alt fel de stat decât cel caracterizat prin omogenitate ºi unitate naþionalã, în pofida
opiniei larg rãspândite în epocã privind „blocul populaþiei ruse compacte, orto-
doxia, autocraþia ºi naþionalismul cãreia ar fi constituit liantul ºi principiile funda-
mentale ale tuturor locuitorilor Imperiului þarist“6. În realitate, situaþia era în mare
mãsurã diferitã faþã de cele prezentate de propaganda oficialã. Conform datelor
recensãmântului din 1897, populaþia Rusiei, de peste 128 milioane de locuitori,
era departe de a fi omogenã, fiind structuratã din punct de vedere etnic în felul
urmãtor7:

Tabelul 1. Structura etnicã a populaþiei Im periului Rus la 1897
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3 Энциклопедический словарь, vol. XXVII, Sankt-Petersburg, Типография Акц. Общ. «Изд. дело,

бывш. Брокгауз-Ефрон», 1899, p. 1.
4 M. Hoschilles, Le m irage du soviétism e, prefaþã de A. Merrheim, Paris, Payot & Cie, 1921, p. 78.
5 Н. А. Тройницкий (coord.), Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г.,

vol. I, Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения,
произведенной 28 января 1897 года, Sankt-Petersburg, ЦСК МВД, 1905, p. 1.

6 M. Inorodetz, La Russie et les peuples allogènes. Avec une carte ethnographique de la Russie,
ediþia a doua, completatã, revãzutã ºi corectatã, Berna, Ferd. Wyss Éditeur, 1918, pp. 3-12.

7 M. Inorodetz, Pourquoi la baby lone russe s’est décomposée, Paris, Imprimerie des arts & sports,
1920, p. 6.

Etnii Numãrul de locuitori
(milioane)

Proporþia din numãrul
total de locuitori (%)

Velikoruºi 55,7 43,2
Ucraineni (maloruºi) 22,4 17,4



Aºadar, etnicii ruºi se aflau într-o relativã minoritate raportaþi la totalul
populaþiei Imperiului Rus, constituind doar 43,2% din aceasta; doar alãturi de
ucraineni, numãrul populaþiei numite oficial „ruºi“ constituia 60,6% din total. În
regiunea Caucazului, din cele 12 milioane de locuitori, ruºii deþineau 34%, iar în
Transcaucazia – doar 4% din total, marea masã a populaþiei fiind compusã din
georgieni, tãtari, armeni ºi alte popoare. Siberia putea fi consideratã un fel de co-
lonie a Rusiei, în care ruºii emigraþi, pe parcursul timpului, se dezvoltaserã într-o
manierã autonomã, manifestând trãsãturi diferite de cele ale ruºilor din Rusia
Europeanã. Conform opiniei lui M. Inorodetz, din punctul de vedere al structurii
etnice a populaþiei Imperiului Rus, era surprinzãtor faptul cã „naþionalitatea rusã
nu numai nu era în stare sã asimileze popoarele occidentale mai superioare, ci nu
putea rusifica nici mãcar popoarele nomade, suportând, dimpotrivã, influenþa mai
puternicã a acestora“8.
Sub aspect religios, ortodoxia rusã se confrunta cu presiunea ºi concurenþa con-

fesiunilor protestantã, catolicã, mozaicã, musulmanã, dar ºi a religiei ucrainenilor,
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Ruteni 5,9 4,6

Polonezi 7,9 6,2

Lituanieni 1,7 1,3

Letoni 1,0 1,1

Estonieni 1,0 0,8

Finlandezi ºi suedezi 3,0 2,4

Popoare ugro-fine 2,5 1,9

Nemþi 1,9 1,5

Evrei 5,1 3,9

Români 1,1 0,8

Armeni 1,2 0,9

Careli, georgieni, imeretini,
mingreli etc. 1,4 1,1

Munteni caucazieni 1,1 0,8

Tãtari 3,7 2,9

Kirghizi 4,1 3,2

Alte triburi turco-tãtare 6,0 4,9

Diverºi (popoare neruse) 1,5 1,2

Total 128,8 100,0



care nu putea fi asimilatã bisericii greco-ortodoxe. Practic, toate popoarele alogene
din cadrul Imperiului Rus manifestau o rezistenþã activã sau pasivã în faþa orto-
doxiei ruse, impusã prin persecuþii de naturã religioasã ºi cu forþa brutã a apara-
tului administrativ-birocratic9.
Din punct de vedere juridic, Rusia þaristã nu reuºise nici mãcar la începutul

secolului XX sã-ºi impunã pretutindeni o legislaþie unitarã. Popoarele alogene
din cadrul Imperiului continuau sã trãiascã în situaþii juridice diferite, dat fiind
cã nu se reuºise încã aplicarea în toate regiunile a codului civil rusesc. Guvernele
Rusiei imperiale nu aboliserã o seamã de jurisdicþii particulare, acestea continuând
sã subziste de-a lungul întregii frontiere occidentale – în Finlanda, în provinciile
baltice, în Polonia, Lituania, în guberniile Cernigov ºi Poltava ale Ucrainei, precum
ºi în Basarabia. Astfel, în Finlanda, baza dreptului local rãmânea Codul suedez
din 1734; Estonia, Livonia ºi Curlanda se conduceau în continuare dupã dreptul
provincial baltic, iar dreptul polonez era, de fapt, Codul Civil al lui Napoleon10.
Toate acele discrepanþe de naturã demograficã, teritorialã, etnicã, religioasã

ºi juridicã aveau un impact direct asupra situaþiei economice a Rusiei. Este ade-
vãrat cã, în anii premergãtori Primului Rãzboi Mondial, Rusia fãcuse paºi impor-
tanþi pe calea modernizãrii ºi progresului economic, evidenþiindu-se mai ales
reformele de dupã rãzboiul ruso-japonez ale contelui Serghei Witte: industriali-
zare, construirea cãii ferate transsiberiene, a uzinelor Putilov din Sankt-Petersburg
etc.11. În primul rând reformele economice sugerau ºi transformãri sociale. Dez-
voltarea reþelei de cãi ferate, în special dupã 1892, corespundea extinderii zonelor
de industrializare, conturând perspectiva punerii în valoare a Siberiei ºi Extre-
mului Orient. Statul deþinea 2/3 din cei circa 60.000 km de cale feratã din Rusia,
încurajând în continuare industria metalurgicã sã furnizeze material rulant. Indus-
tria, marea obsesie a cercurilor guvernante, parcurgea etapa unei veritabile revo-
luþii, producþia acesteia dublându-se în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea,
propulsând Imperiul þarist pe locul patru între marile puteri economice ale lumii12.
Totodatã, deja primii ani ai secolului XX au pus în evidenþã o serie de condiþii

nefavorabile în care decurgea evoluþia Rusiei, începând cu afluxul masiv de
capital strãin la care a recurs ministrul finanþelor, S.Witte, între 1892 ºi 1903, chiar
dacã a considerat acea mãsurã drept una tranzitorie, comportând pericolul afectãrii
independenþei economice a Rusiei. Agricultura devenise ºi ea o importantã sursã
de venit, în pofida recoltelor slabe din anii 1880, inclusiv în condiþiile crizei
mondiale din 1891-1893. Progresele erau spectaculoase, iar exporturile agricole
– de cereale, în special – asigurau comerþului exterior rusesc o dezvoltare continuã
ºi o balanþã excedentarã.
Însã revoluþia economicã a avut ºi repercusiuni sociale considerabile. Acestea

s-au manifestat, întâi, prin creºterea demograficã ºi schimbarea repartizãrii teri-
toriale a populaþiei. În 1900, populaþia Imperiului Rus, a cãrei ratã de natalitate

4 STAREA IMPERIULUI RUS ÎN AJUNUL CÃDERII DINASTIEI ROMANOV 69

————————
9 Ibidem , p. 8.
10 Ibidem , pp. 9-10.
11 H. Carrère d’Encausse, Le m alheur russe. Essai sur la m eurtre politique, Paris, Fayard, 1991,

pp. 345-346.
12 Ibidem , p. 345.



era foarte ridicatã – de 45‰ – ajunsese la 130 milioane de locuitori. Numãrul
oraºelor creºtea: 20 dintre ele aveau peste 100.000 de locuitori, 13% din totalul
populaþiei participând la procesul de urbanizare13. În domeniul agriculturii, abo-
lirea ºerbiei la 19 februarie 1861 de cãtre þarulAlexandru al II-lea a aplanat, pentru
un timp, jacqueria – 86 de rãscoale þãrãneºti în 1858, 90 în 1859, 108 în 1860 – fãrã
sã fi soluþionat, cu toate acestea, numeroasele probleme sociale din sfera ruralã.
Astfel, între 1861 ºi 1881, numãrul muncitorilor industriali s-a dublat, ajungând la
peste 600.000. Aceºtia lucrau în condiþii mizere timp de 12-15 ore pe zi14.
În acest fel, procesul de industrializare în ritmuri forþate a Rusiei nu a fãcut

decât sã accentueze o cristalizare socialã în jurul a doi poli: clasa înstãritã, repre-
zentând 2-5% din total, ºi restul populaþiei, care îºi ducea o viaþã mizerã în celebra
„izba“ ºi în cartierele muncitoreºti din Moscova sau Sankt-Petersburg. Între cele
douã extreme sociale nu exista niciun fel de grupuri intermediare, care în Occident
formau mica burghezie15.
Pentru judecarea corectã a raportului dintre ambiþiile imperiale nemãsurate

ale Rusiei þariste în Primul Rãzboi Mondial ºi potenþialul ei real, cele mai rele-
vante sunt datele privind venitul naþional, populaþia ºi venitul pe cap de locuitor
ale marilor puteri în anul declanºãrii conflagraþiei mondiale.

Tabelul 2. Potenþialul econom ic al m arilor puteri în 1914

Din punct de vedere politic, dupã ce fusese nevoit sã accepte o Constituþie în
timpul Revoluþiei din 1905 (Manifestul din 17 octombrie 1905), þarul Nicolae
al II-lea a revenit la autocraþie, decepþionând astfel burghezia urbanã. Simþul dato-
riei îl îndemna pe Nicolae al II-lea sã menþinã autocraþia, pe care o considera
singura cale adecvatã pentru þara sa. În consecinþã, criza politicã s-a accentuat,
cãpãtând un caracter extrem de acut la sfârºitul anului 1916. Ignorând realitãþile,
þarul a preluat comanda armatei, aflându-se în permanenþã la cartierul general din
Moghilev, fãcând, cu toate acestea, numai gafe în strategia rãzboiului. În lipsa lui,
la Curte, la Petrograd, domina clica împãrãtesei, o prinþesã de origine germanã
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13 Ibidem , p. 346.
14 J. Cazalbou, Du moujik au spoutnik. Essai sur l’évolution de l’U.R.S.S., Paris, Editions Sociales,

1964, p. 28.
15 Ibidem , p. 29.

Denumirea þãrii Venitul naþional
(mlrd. $)

Populaþia
(mln. locuitori)

Venitul pe cap
de locuitor ($)

SUA 37 98 377

Marea Britanie 11 45 244

Germania 12 65 184

Franþa 6 39 153

Rusia 7 171 41

Austro-Ungaria 3 52 57



care dispreþuia poporul rus ºi care favoriza influenþa tot mai mare a mediilor ger-
manofile. Opinia publicã era indignatã inclusiv de dictatura exercitatã asupra
Curþii de cãtre favoritul Rasputin – un vindecãtor aventurier, care profita din plin
de influenþa pe care o avea asupra familiei imperiale ºi care, de altfel, va fi asasinat
de apropiaþii þarului în decembrie 1916. În acest sens, M. Rodzianko, preºedintele
Dumei, l-a avertizat pe þar cã sunt iminente „manifestãri foarte grave ale tensiunilor“
ºi „nu a rãmas niciun om cinstit în anturajul vostru; toþi oamenii cumsecade au
fost demiºi sau au plecat singuri“16.
Marea majoritate a populaþiei nu avea experienþa unei vieþi politice autentic

democratice ºi, în aceste condiþii, þarismul reprezenta singurul liant posibil al
unitãþii naþionale a Rusiei ºi chiar stâlpul ei de rezistenþã. Or, neºansa Imperiului
Rus a fost de a avea pe tron o persoanã lipsitã de oricare din calitãþile cerute unui
autocrat veritabil17. Cu referire la acest aspect al problemei, Hélène Carrère
d’Encausse menþiona: „Câþi oameni mediocri nu s-au succedat la putere în peri-
oada aflatã imediat înaintea revoluþiei! Iatã o primã neºansã. O a doua consta nu
într-un suveran contestabil, ci în discrepanþa enormã care îl despãrþea pe Nicolae
de imperativele perioadei în care s-a aflat la tron. Nepotrivirea dintre om ºi timpul
sãu nu este o trãsãturã originalã, dimpotrivã, este destul de frapantã, pentru ca sã
insistãm asupra ei. De altfel, ea þine mai puþin de individul ca atare, cât de lunga
evoluþie a funcþiei monarhice, al cãrei moºtenitor nefericit este“18.
Atrasã în vâltoarea Primului Rãzboi Mondial, Rusia þaristã, o þarã înapoiatã

economic, cu o industrie insuficient dezvoltatã pentru a face faþã cerinþelor unui
rãzboi modern, a ajuns, la sfârºitul anului 1916, în pragul ruinãrii totale a econo-
miei ºi al descompunerii regimului þarist. Din punct de vedere militar, prost echi-
paþi, prost comandaþi, adesea înfometaþi, soldaþii ruºi au fost aruncaþi fãrã mena-
jamente în ofensive disperate, care au nimicit un numãr mare de oameni (3 mili-
oane de morþi la începutul anului 1917). În consecinþã, moralul trupelor tindea
sã scadã în mod îngrijorãtor19. Oamenii dezertau cu sutele de mii, trecând de partea
duºmanului sau automutilându-se pentru a nu se mai întoarce pe front. Mulþi
voiau pace cu orice preþ, pentru a pune capãt suferinþelor20.
La 1/15 martie 1917, doi delegaþi ai Dumei au sosit la cartierul general,

cerându-i þarului Nicolae al II-lea sã abdice. Cu câteva zile înainte, preºedintele
Dumei, M. Rodzianko, adresase þarului douã telegrame consecutive, cerându-i
sã numeascã un nou prim-ministru ºi un nou cabinet de miniºtri21. Iniþial, þarul
era dominat de ideea de a rezista, însã apropiaþii sãi l-au sfãtuit sã abdice pentru
a restabili unitatea naþionalã. A abdicat în favoarea fratelui sãu, Marele Duce
Mihail, care, însã, a refuzat sã primeascã tronul de la el, invocând cã l-ar accepta
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16 M. Lynch, Reacþiune ºi revoluþie: Rusia 1881-1924, Bucureºti, ALL, 2000, p. 82.
17 R. Pipes, Scurtã istorie a revoluþiei ruse, Bucureºti, Humanitas, 1998, p. 24.
18 H. Carrère d’Encausse, Le malheur russe. Essai sur la meurtre politique, Paris, Fayard, 1991, p. 182.
19 M. Ferro, Les Russes. L’esprit d’un peuple, Paris, Éditions Tallandier, 2017, pp. 50-51.
20 S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei, vol. 5: Secolul XX (din 1919 pânã în zilele noastre), Iaºi,

Institutul European, 1998, p. 14.
21 M. Markovitch, La révolution russe vue par une française, ediþie stabilitã, prefaþatã ºi adnotatã de

O. Cariguel, La Revue des Deux Mondes, Paris, Éditions Pocket, 2017, p. 31.



dacã ar fi fost desemnat de Adunarea Constituantã22. În consecinþã, la 3/17 martie
1917 a luat sfârºit perioada de domnie a dinastiei Romanov (1613-1917), odatã
cu prãbuºirea Imperiului, iar Rusia a fost transformatã în republicã.
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