
Clasa a VI – a   https://materialedeistorie.wordpress.com 
Istorie 

 

GENEZA SPIRITULUI EUROPEAN 

Petru cel Mare 
- schiţa lecţiei - 

 

 La sfârşitul secolului al XVI-lea, în Rusia s-a creat o stare de anarhie de care au profitat 

Polonia şi Suedia, dar care a luat sfârşit în 1613, prin ocuparea tronului Rusiei de către Mihail 

Romanov; 

 Romanovii, care se vor afla pe tronul Rusiei până în 1917, au întărit puterea monarhică. 

regimul acesteia devenind unul absolutist; 

 Petru I (1682-1725) a fost primul reprezentant al absolutismului în Rusia; 

 el a fost cel care a deschis societatea rusă spre Europa, a reorganizat armata şi a creat o 

administraţie centralizată, a trimis la şcoală pe fiii boierilor şi a promovat o politică 

economică mercantilistă şi protecţionistă; 

 ţarul avea, practic, puteri nelimitate. Voinţa sa era exprimată prin decrete (ucazuri), iar 

Adunarea ţării (Zemski sobor) trecea pe un loc secundar, după 1653 nemaifiind 

convocată; 

 Petru I şi-a propus să asigure Rusiei ieşirea la Marea Baltică şi la Marea Neagră; în 1709 

a înfrânt Suedia la Poltava, iar în 1711 a declarat război Imperiului Otoman, având ca 

aliată Moldova lui Dimitrie Cantemir, în încercarea nereuşită de a ocupa Azovul; 

 în 1721, ţarul Rusiei şi-a luat titlul de împărat, dând o nouă dimensiune ideii de grandoare 

imperială. 

 

Capitala 

 Sankt Petersburg era un oraş cu totul nou, întemeiat de Petru I care dorea să evite 

intrigile boierimii moscovite; 

 în acelaşi timp, ţarul dorea să-şi pună în aplicare ideile despre cum trebuie să arate o 

capitală, consolidată în urma călătoriei sale în Europa; 

 construcţia oraşului, începută în 1703 a fost terminată în 1712; 

 după 12-15 ani, oraşul avea peste 75000 de locuitori, iar la moartea lui Petru era cel mai 

mare oraş din nord (apărat de inundaţii şi valurile mării cu diguri şi canale), cu străzi 

drepte şi largi; 

 lângă Petersburg a fost construit ulterior (1756) palatul Ţarskoe Selo, reşedinţa de vară a 

ţarilor până în 1917. 
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