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Abstract. This paper aims to examine the principle of nationalities as a
main concept in the Transylvanian Romanians political thought from the
end of the nineteenth century until the Great Union of 1918. The
assumption of this approach is that the radicalism of the policy towards
the nationalities in Transleithania involved (1) the specificity of instituting
the principle of nationalities as doctrinal basis of the militant demarche,
petitioner-memorandist and political, in combating the Hungarian policy
towards nationalities and in imposing the recognition of nationalities as
political nations in the Austro-Hungarian monarchy, and (2) a specific
incorporation of the principle of nationalities within federalist conceptions.
As such the second part of this paper contains a configuration of the
“nationality principle” in Aurel C. Popovici’s works.
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Principiul de naþionalitate
ºi militantismul politic transilvãnean

„Pasivismul politic“1 adoptat de intelectualii români transilvãneni, refuzul de
a participa la lupta electoralã ºi la activitatea legislativã, în fapt refuzul de a
valida abolirea autonomiei Marelui Principat al Transilvaniei impusã prin Ausgleich
ºi de a legitima dreptul dietei de la Budapesta de a adopta legi pentru Transilvania,
a fost paralel cu lupta politicã naþionalã, în principal cu „tactica petiþionaristã“.
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* Cercetãtor ºtiinþific III dr., Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al

Academiei Române.
1 „Politica de pasivitate“, menþinutã pânã în 1905, a fost stabilitã prin votul a peste 400 de fruntaºi români

din Ardeal întruniþi la conferinþa naþionalã de la Miercurea din 7-8 martie 1869, „în semn de protest faþã de
felul arbitrar ºi nedrept în care s’a fãcut unirea Ardealului cu Ungaria“. „Hotãrârile de pasivitate ºi protest“
erau reînnoite de românii din Ardeal în aºa numitele „Conferinþe naþionale“ în preajma unui nou ciclu
parlamentar. A se vedea Valeriu Moldovan, Epoca Memorandului ºi a Replicei 1892-1895, Biblioteca Poporalã
a Asociaþiunii ASTRA, Anul al 35-lea, Nr. 288, 1944, Sibiu, Editura Asociaþiunii „ASTRA“, p. 16, p. 17; ºi
Acte ºi documente privind elita politicã româneascã din Transilvania (1869-1896), selecþia textelor, note ºi
studiu introductiv de Vlad Popovici, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2010, pp. 75-84. „Bãnãþenii ºi ungurenii“,
spre deosebire de transilvãneni, „au mers pe drumul deosebit“ al activismului politic, adicã „au continuat sã



Activitatea memorandistã – avându-l pe Împãrat ca principal destinatar, datã
fiind decizia transilvãnenilor de a colabora exclusiv cu Curtea de la Viena – a
fost coextensivã unei activitãþi petiþionare care se adresa opiniei publice euro-
pene2 ºi „puternicilor protectori ai cauzei române“3. Vizând „internaþionalizarea
problemei româneºti“, ea a avut ca scop nu doar relevarea politicii Ungariei de
discriminare ºi deznaþionalizare a românilor ºi de „asuprire“ a celorlalte „naþio-
nalitãþi nemaghiare“: slovacii, sârbii, saºii4, ci ºi revendicarea restabilirii autono-
miei Transilvaniei.

„Principiul naþionalitãþii“ sau principiul „individualitãþii naþionale“ a consti-
tuit „temeiul doctrinar al militantismului politic“5, al miºcãrii memorandiste ºi
petiþionariste, al întregului demers de revendicare a drepturilor colective pentru
români – ºi pentru celelalte naþionalitãþi din monarhia dualã – ºi a egalei îndrep-
tãþiri a românilor cu celelalte naþionalitãþi, în primul rând cu maghiarii, aºadar
autonomia politicã a naþiunii române, în condiþiile în care, în paralel, programul
românilor ardeleni a cuprins ºi revendicarea autonomiei Transilvaniei – „recâºti-
garea autonomiei pierdute“6. În condiþiile „radicalizãrii luptei naþionale de la
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aleagã câþiva deputaþi români cari sã’i apere în dieta dela Budapesta“. Valeriu Moldovan, op. cit., p. 16. Aceºtia
au fost în 1867: Alexandru Mocioni, Anton Mocioni, Vincenþiu Babeº, Iosif Hodoº, Sigismund Borlea, Ion
Popovici Deseanu. În 1878, întrucât „românii din Ungaria au fost tot aºa de anihilaþi ºi asupriþi,... la îndemnul
lui Vincenþiu Babeº ºi Românii din Ungaria au trecut la pasivitate politicã“. A se vedea Emanuil Ungureanu,
Istoria activitãþii politice a poporului român din Ungaria ºi Ardeal, Timiºoara, „Banatul“ Institut de tipografie,
legãtorie, librãrie ºi papetãrie, 1925, p. 10, p. 11. „Tactica“ pasivismului a fost adoptatã de românii din Ardeal
ºi dupã 1881, anul unificãrii partidelor naþionale ale românilor din Transilvania ºi Banat, românii din Banat
alegând activismul. Conferinþele naþionale din 1887 ºi 1890 decid din nou „pasivismul“ ºi, în acelaºi timp,
redactarea unui Memorandum „cu gravamintele ºi postulatele poporului român din Ungaria“ pentru a fi dat
publicitãþii ºi pentru a fi prezentat Împãratului.

2 Ioan Raþiu, preºedintele Partidului Naþional Român din Transilvania între 1892-1902, cel care ºi-a
obþinut titlul de doctor în drept cu teza Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis (1857), a fost
susþinãtorul acestei deschideri a petiþionarismului transilvãnean, ca de altfel ºi George Bariþiu, întemeietorul
primului ziar românesc din Marele Principat al Transilvaniei, Gazeta de Transilvania (1838) ºi al ASTRA
(alãturi de Timotei Cipariu, 1861), una dintre cele mai marcante personalitãþi ale Revoluþiei de la 1848 din
Transilvania. Pronunciamentul de la Blaj din 3/15 mai 1868 este considerat ca marcând etapa de
„internaþionalizare a problemei Transilvaniei“, întrucât, aºa cum arãta Iosif Hodoº, „a provocat o revoluþiune
formalã în întreaga jurnalisticã a Europei“. A se vedea Gelu Neamþu, ªerban Polverejan, Nicolae Cordoº, Liviu
Maior, „Miºcarea memorandistã“, în Istoria României. Transilvania, vol. II (1867-1947), Cluj-Napoca, Editura
„George Bariþiu“, 1999, p. 436. Capitolul analizeazã ºi documentele premergãtoare „memorandismului
propriu-zis“: Petiþia celor 1493 din decembrie 1866, Proiectul de memorand din februarie-martie 1867,
Pronunciamentul de la Blaj din 3/15 mai 1868, Memorandul românilor ardeleni înmânat cancelarului Beust la
30 decembrie 1868, Memorandul „pierdut“ din 1869, Conferinþa de la Turda (1870), în care s-a prefigurat
redactarea unui „memorand modern adresat împãratului de o delegaþie impunãtoare ºi publicat în mai multe
limbi strãine de circulaþie europeanã“, Memorandul „pierdut“ al lui Iosif Hodoº din 1870-1871, Memorandul
de la Blaj din 1872, Memorandul din 1882.

3 Aºa cum se specifica în deschiderea Memorandului din 1868 adresat Europei, „opiniei publice europene
ºi împãratului Napoleon al III-lea“, redactat la 15 iunie 1867 ºi publicat la sfârºitul anului 1868 în ziarul
bucureºtean de limbã francezã L’Etoile d’Orient, în Românul ºi, tot în traducere românã, în Federaþiunea,
editat la Pesta.

4 „Asuprirea celorlalte naþiuni nemaghiare“ este titlul unuia dintre capitolele din Cestiunea românã
din Transilvania ºi Ungaria. Replica junimii academice române din Transilvania ºi Ungaria, Sibiu, Institut
Tipografic, 1892, pp. 132-142.

5 Nicolae Bocºan, „Influenþe italiene în gândirea politicã a românilor din Banat ºi Transilvania“, în Iosif
Marin Balogh, Ana Victoria Sima, Ion Cârja (coordonatori), Specific românesc ºi confluenþe central-europene,
Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2012, p. 62.

6 Aºa cum prevedea primul punct al programului Partidului Naþional Român adoptat în mai 1881.



începutul anilor ’90“7 ºi elaborãrii celor mai importante documente în care inte-
lectualitatea românã din Transilvania îºi „prezenta viziunea asupra viitorului“8

„vieþii naþionale“ ºi al monarhiei – Memorandul9 ºi Replica10, ambele în 1892 –,
autonomia Transilvaniei ca revendicare a fost înlocuitã de solicitarea federali-
zãrii monarhiei ºi a delimitãrii ei în funcþie de graniþele etnografice ale naþionali-
tãþilor în scopul asigurãrii autonomiei naþionale11 – „administraþiune naþionalã
de sine stãtãtoare în privinþa politicã ºi bisericeascã“12. În Memorand este in-
dicatã, pe ultima filã, soluþia „asocierii interne a popoarelor“13, iar în Replica
este motivat un federalism „naþional“, ºi nu unul „istoric“, ca soluþie unicã la
situaþia fãrã ieºire a „terorismului politicei de maghiarisare“ sau a „fanatismului
maghiarisãtor“14 ºi a „exterminãrii naþionale a Românilor“15 care a fãcut impo-
sibil orice modus vivendi „între Maghiarime ºi Românime“16. Trecerea de la
solicitarea autonomiei teritoriale a Transilvaniei la solicitarea autonomiei naþio-
nale în cuprinsul unui imperiu federalizat a constituit dominanta documentelor
militantiste, a campaniei susþinute în câteva publicaþii ardelene, în principal în
Tribuna ºi Gazeta Transilvaniei, ºi a scrierilor gânditorilor transilvãneni, în
marea lor majoritate ºi oameni politici sau militanþi, pânã la etapa negocierilor
politice cu oficialii unguri. În 1910, acceptând negocieri politice17 pentru „asa-
narea situaþiei gravaminale“, românii, reprezentaþi de avocatul ºi moºierul Ioan
Mihu18, au formulat în cuprinsul unui Memoriu 23 de „recereri“ dupã principiul
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7 A se vedea în acest sens ºi în privinþa rolului revistei Tribuna, Vasile Criºan, Aurel C. Popovici

(1863-1917), Editura Altip, Alba Iulia, 2008, p. 105sq.
8 A se vedea Sabina Fati, Transilvania, o provincie în cãutarea unui centru.Centru ºi periferie în discursul

politic al elitelor din Transilvania 1892-1918, Cluj, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturalã, 2007,
p. 128sq.

9 Memorandul Românilor din Transilvania ºi Ungaria cãtrã Majestatea Sa Imperialã ºi Regalã
Apostolicã Francisc Iosif I, Sibiu, Tiparul Institutului Tipografic, 1892.

10 Cestiunea românã din Transilvania ºi Ungaria. Replica junimii academice române din Transilvania ºi
Ungaria la «Rãspunsul» dat de junimea maghiarã «Memoriului» studenþilor universitari din România, Sibiu,
Institut Tipografic, 1892.

11 „Românii au convingerea nestrãmutatã cã imperiul austro-ungar nu va putê exista mai departe decât
diferenþându-se într’o liberã federaþiune monarhicã, în care noi [românii] ºi fiecare popor conlocuitor sã ne
putem desvolta în deplinã libertate în specificul nostru naþional“. Ibidem, p. 143.

12 Ibidem, p. 2.
13 „... pentru-ca, adunaþi cu iubire ºi încredere împregiurul Tronului, sã emulãm cu toþii întru consolidarea

ºi fortificarea patriei comune“. Memorandul Românilor din Transilvania ºi Ungaria, ed. cit., p. 23.
14 Ibidem, p. 142.
15 Ibidem, p. 144.
16 Ibidem, p. 148.
17 Cu ministrul naþionalitãþilor, contele Isztván Tisza, ºi cu prim-ministrul Ungariei, contele Khuen-

Héderváry, la invitaþia pãrþii maghiare. Istoricii români amintesc în acest sens cã, în contextul „constituirii
taberelor de rãzboi“, la cererea regelui Carol I, Împãratul ºi Curtea de la Viena au solicitat guvernului de la
Budapesta sã accepte un compromis ºi sã îmbunãtãþeascã situaþia românilor ardeleni. Intenþiile oficialilor
unguri au fost sintetizate de Ioan Mihu ca încercare „de aplanare oareºicare a regretabilului diferend româno-
maghiar“. Ioan Mihu, Spicuiri din gândurile mele. Politice. Culturale. Economice, Sibiu, Tiparul Tipografiei
Arhidiecezane, 1938, p. 35.

18 Solicitat de oficialii unguri sã prezinte revendicãrile românilor. Memoriul „celor 23 de puncte“ pre-
zentat nu a fost acceptat „pentru consideraþiile sau nevoile care au îndemnat sau silit guvernul ungar sã iniþieze
o acþiune de pace româno-maghiarã, totuºi de astãdatã nu au fost atât de urgente ºi imperative încât sã-l fi silit
a satisface toate postulate referitoare ale românilor“. Ibidem, p. 92.



autodeterminãrii19: în domeniul politic, administrativ, bisericesc, al învãþãmân-
tului ºi economic20. Dreptul de autodeterminare a fost menþinut ºi în consultãrile
ulterioare – peste 30 de „pertractãri“ fãrã rezultat, pe care delegaþii românilor,
stabiliþi de comitetul naþional, le-au avut cu Isztván Tisza21 între decembrie 1913
ºi ianuarie 1914 –, pânã la 1 decembrie 191822.

Soluþia „fãuririi naþiunii“ prin constituirea statului naþional pe baza suverani-
tãþii ºi independenþei naþionale, mult prea radicalã pentru a fi susþinutã de arde-
leni în tratative ºi în petiþii ºi pentru a fi sprijinitã din afara Transilvaniei, a rãmas
în plan secund, soluþia susþinutã majoritar fiind cea a reorganizãrii ºi moderni-
zãrii monarhiei prin federalizare sau prin ceea ce s-a numit „integrarea pe prin-
cipii democratice“, pe baza delimitãrii naþionale, ca garanþie a „existenþei naþio-
nale, libere ºi autonome“ a tuturor popoarelor din monarhie – „în chinga de fier
a hotarelor naþionale, ale popoarelor clar trasate, ºi a sferelor de competenþã sta-
bilite în imperiu, tot atât de clar, precum ºi sub presiunea individualitãþilor
naþional-politice unitare ºi delimitate din punct de vedere teritorial...“23. Federa-
lizarea monarhiei austro-ungare – promovatã constant de intelectuali ardeleni
din generaþia paºoptistã24 ºi postpaºoptistã, de Vincenþiu Babeº îndeosebi, de
autorii Memorandului ºi ai Replicei25, în principal de Aurel C. Popovici, de
tribuniºti26 ºi de Gazeta Transilvaniei, de importante personalitãþi culturale ºi
politice din Bucovina ºi România – a fost fundamentatã nu pe principiul provin-
ciilor istorice ale Imperiului Habsburgic sau al „dreptului istoric“, ci pe „princi-
piul naþionalitãþilor“, scopul major fiind alcãtuirea unei structuri de state, dupã
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19 Cele 23 de puncte ale Memoriului enunþau ca drepturi constituþionale: dreptul de a organiza un partid

politic propriu, legiferarea dreptului de vot universal, direct ºi secret sau, pânã la votarea unei astfel de legi
electorale, extinderea dreptului de vot, stoparea „abuzurilor electorale“ ºi constituirea a 50 de cercuri electorale
româneºti; folosirea limbii române în forurile administrative ºi judiciare care lucreazã nemijlocit cu poporul,
numirea de funcþionari români în þinuturile româneºti; dreptul funcþionarilor de stat ºi administrativi de a lua
parte la miºcãrile culturale, dreptul de întrunire ºi asociere; autonomia bisericilor române în privinþa organizãrii
episcopiilor, a intereselor preoþilor, dreptul de catehezã în limba maternã, dreptul la ajutoare din partea statului
similare celor alocate bisericii protestante; dreptul la instrucþie în limba românã „în toate ºcoalele poporale“,
înfiinþarea de catedre de limba ºi literatura românã în ºcolile medii de stat, înfiinþarea a trei gimnazii de stat cu
limbã de predare românã, ajutoare economice de stat pentru þinuturile româneºti. A se vedea „Memoriul d-lui
dr. Ioan Mihu privitor la împãcarea româno-maghiarã“, Românul, Anul I, Nr. 3, Mercuri 5/18 Ianuarie 1911,
sau în Ioan Mihu, op. cit., pp. 159-165.

20 A se vedea în aceastã privinþã Sabina Fati, op. cit., p. 133, nota 71.
21 Redevenit prim-ministru al Ungariei în 1913.
22 Când au fost publicate cele 14 puncte ale lui Woodrow Wilson dupã armistiþiul din 11 noiembrie 1918

ºi când ministrul de externe al Austro-Ungariei, contele Gyula Andrássy, a declarat cã le acceptã.
23 Aurel C. Popovici, Stat ºi naþiune. Statele Unite ale Austriei Mari. Studii politice în vederea rezolvãrii

problemei naþionale ºi a crizelor constituþionale din Austro-Ungaria, traducere din limba germanã de Petre
Pandrea, studiu introductiv, note ºi îngrijire de ediþie Constantin Schifirneþ, Editura Albatros, Bucureºti, 1997
(1906), p. 259.

24 Simion Bãrnuþiu, Alexandru Papiu Ilarian, George Bariþiu.
25 Ioan Raþiu, Gheorghe Pop de Bãseºti, Eugen Brote, Vasile Lucaciu, Septimiu Albini, D. P. Barcianu,

Theodor Mihali, Vasile Ignat, Alexandru Filip, Ludovic Ciato, Patrichie Barbu, I. Tripon, Nicolae Christea,
Gavril Manu, Dimitrie Comºa, Aurel Suciu, I. Nichita, Mihai Veliciu, Gavril Lazãr, Iuliu Mera, Gherasim
Domide, Rubin Patiþia, Iuliu Coroianu, Vasile Raþiu.

26 Susþinând revendicarea autonomiei Transilvaniei încã de la înfiinþare, din aprilie 1884, dupã publicarea
Replicei, Tribuna a sprijinit programatic federalismul, în mod consecvent federalismul lui Aurel C. Popovici,
în cuprinsul unui curent de idei cu ample ecouri în opinia publicã din Ardeal, cu disponibilitate pentru pro-
paganda culturalã ºi politicã ºi modernizarea discursului politic.



model american sau elveþian, care sã garanteze „frontierele etnice“ ºi autonomia
internã sau, aºa cum prevedea Memorandul, „asigurarea legalã a existenþei ºi
liberei desvoltãri a individualitãþilor naþionale“27.

Principiul de naþionalitate a contribuit hotãrâtor, fãrã îndoialã, la consolidarea
concepþiei autodeterminãrii politice în gândirea militantistã a românilor transil-
vãneni ºi a indicat, în acelaºi timp, gradul ei înalt de sincronizare cu elaborãrile
teoretice ºi, deopotrivã, cu cele politice europene. Subscriu tezei cã nivelul de
teoretizare28 la care ajunsese naþionalismul în Transilvania sfârºitului de secol
XIX – reflectând ca atare o evoluþie importantã în planul cunoaºterii ºi explicãrii
„realitãþii naþionale“, a raporturilor dintre etnii ºi stat ºi în cel al valorizãrii
politice a acestei cunoaºteri sedimentate, adicã o îndepãrtare clarã de „mistica ºi
sentimentul“ dominante în urmã cu jumãtate de veac – se datoreazã în mãsurã
substanþialã contribuþiei lui Simion Bãrnuþiu de dupã 1848 ºi ulterior naþiona-
lismului liberal ilustrat de Vincenþiu Babeº, Simion Bãrnuþiu ºi Alexandru Mo-
cioni29. Este, de asemenea, complet îndreptãþitã concluzia cã ceea ce a constituit,
dupã 1870, la nivel european etapa naþionalismului cu caracter politic, a afir-
mãrii concepþiei autodeterminãrii politice ºi a „generalizãrii principiului de na-
þionalitate la majoritatea popoarelor care revendicã acum autodeterminarea ºi
dreptul de a forma state naþionale, separate, suverane ºi independente în teri-
toriul lor naþional, multiplicarea popoarelor nonistorice dupã expresia lui Hobsbawn,
transformarea etniei ºi a limbii în criterii fundamentale ale naþionalitãþii“30, s-a
reflectat la gânditorii români transilvãneni într-o modernizare a conceptului de
naþiune ºi într-o utilizare doctrinarã a lui. Întruneºte unanimitate aprecierea cã
cele mai importante contribuþii în abordarea naþiunii prin intermediul principiului
naþionalitãþii le-au adus în spaþiul nostru de lume Alexandru Mocioni ºi Aurel C.
Popovici, ambii asumând o concepþie spiritualist-voluntaristã a naþiunii, inspi-
ratã de Pasquale Stanislao Mancini, ºcoala juridicã italianã ºi de Ernest Renan,
ca atare o susþinere a conºtiinþei naþionale „drept caracter distinctiv“ al naþionali-
tãþii ºi o situare a principiului naþionalitãþii în domeniul dreptului public31, astfel
încât, în expresia lui Alexandru Mocioni, naþionalitãþile sã se constituie ca „su-
biecte naturale de drepturi de ordine mai înaltã“, ºi anume ca „subiecte naturale
ale statului“32. În cele ce urmeazã este prezentat modul în careAurel C. Popovici
a teoretizat principiului de naþionalitate ºi l-a încorporat concepþiei sale fede-
raliste. Concepþiei lui Alexandru Mocioni care, întemeind pe „ideea de drept“
principiul sau ideea de naþionalitate, l-a folosit în susþinerea unei „noi ordini a
popoarelor ºi statelor, ordine deja realisatã33, în parte încã de a fi realisatã, care
culmineazã în principiul politico-juridic: fiecare popor, deºteptat la conºtiinþa
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27 Memorandul, ed. cit., p. 18.
28 „Naþionalismul în ipostazã teoreticã“. A se vedea Gelu Neamþu, ªerban Polverejan, Nicolae Cordoº,

Liviu Maior, op. cit., p. 583.
29 A se vedea ibidem.
30 Ibidem, p. 584.
31 A se vedea ibidem, p. 585.
32 A. Mocsonyi, „Consciiti’a nationala“, în Almanahul Societãþii Academice Social-Literare „Romãnia

Junã“, II, Viena, Editura Societãþii „Romãnia Junã“, 1888, p. 84.
33 Ordine în care se afirmaserã în epocã noi state naþionale: român, italian, german.



naþionalã... are dreptul natural nedisputat de a se constitui, dupã propria sa auto-
nomie suveranã, într-un stat naþional independent“34, îi este alocat un studiu
distinct.

Principiul de naþionalitate, libertatea
naþionalã ºi „momentul alcãtuitor de stat“

„Principiul de naþionalitate“ a constituit tema centralã a lucrãrilor ºi activitãþii
politice a lui Aurel C. Popovici35, personalitate de referinþã a istoriei ºi culturii
române, unul dintre cei mai prestigioºi militanþi pentru drepturile românilor ºi
afirmarea naþiunii române din Austro-Ungaria36. Ca atare, principiul de naþiona-
litate a reprezentat fundamentul concepþiei lui despre naþiune37 ºi al proiectului
laborios de federalizare etnicã a Imperiului habsburgic, de a cãrui realizare
Popovici conexa garantarea „drepturilor naþionale de autonomie ºi de unitate“
ale românilor ºi ale tuturor celorlalte naþionalitãþi din fostul Imperiu Habsburgic,
recunoaºterea individualitãþii lor naþional-politice ºi afirmarea identitãþii lor cul-
tural-naþionale. Configurarea teoreticã a principiului de naþionalitate a debutat în
Cestiunea românã în Transilvania ºi Ungaria. Replica junimii academice ro-
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34 A. Mocsonyi, op. cit., p. 85.
35 Aurel C. Popovici (1863, Lugoj – 1917, Geneva), filosof politic ºi publicist, exponentul unui conserva-

torism politic de inspiraþie organicist-burkeanã ºi al unui naþionalism reacþionar, reconfigurat în raport cu tra-
diþia naþionalismului românilor transilvãneni. A urmat cursuri de medicinã la Universitatea din Viena (ca
bursier „Emanuil Gojdu“, 1885-1888) ºi la Universitatea din Graz (1888-1891). A activat în Societatea
„România Junã“ din Viena ºi a fost liderul studenþilor români din centrele universitare ale fostului Imperiu. Din
1891 a devenit unul dintre conducãtorii Partidului Naþional Român ºi un protagonist marcant al dezbaterilor
naþionaliste din Monarhia austro-ungarã. A participat la înfiinþarea Ligii pentru Unitatea Culturalã a tuturor
Românilor (1890), la redactarea Memorandumului cãtre Franz Joseph I (mai 1892) ºi a Replicei junimii aca-
demice române din Transilvania ºi Ungaria (iulie 1892) – documentul programatic al miºcãrii naþionale ro-
mâne din Monarhie. Dupã condamnarea în procesul Replicei (august 1893) ºi declanºarea urmãririi penale în
procesul Memorandului, Popovici s-a exilat (septembrie 1893) în Austria, apoi în Italia ºi în România. Timp
de 18 ani a predat limba germanã ºi igiena la Bucureºti. ªi-a prezentat constant concepþia filosoficã ºi
perspectiva asupra reformãrii Imperiului în Tribuna (1891-1912) ºi în numeroase alte gazete din România,
Austro-Ungaria ºi Germania. Premergãtor Congresului naþionalitãþilor de la Budapesta (1895), a publicat
opusculele Principiul de naþionalitate ºi Cestiunea naþionalitãþilor ºi modurile soluþionãrii sale în Ungaria
(1894). S-a numãrat printre autorii primului volum din Enciclopedia Românã (1898) sau Enciclopedia
„ASTRA“ coordonatã de C. Diaconovich. În 1906 a publicat Die vereinigten Staaten von Gross-Österreich
(Leipzig), iar în 1910 Naþionalism sau Democraþie. O criticã a civilizaþiunii moderne (Bucureºti). Întors la
Viena în 1912, a fãcut parte din gruparea multinaþionalã federalistã „Gross-Österreich“, constituitã în jurul
„Cercului de la Belvedere“ al prinþului moºtenitor Franz Ferdinand ºi al ideii de reformare a Imperiului prin
schimbarea bazelor constituþionale ale dualismului. Stabilit la Geneva dupã asasinarea arhiducelui (iunie
1914), s-a pus la dispoziþia guvernului român. Urmare a eºecului tratativelor purtate cu diplomaþia germanã la
Viena ºi Berlin ºi a intrãrii României în rãzboi alãturi de Antantã, a renunþat la proiectul „Gross-Österreich“ ºi
la þelul unirii tuturor românilor „cu sprijinul Austriei ºi Germaniei“. În ultimele luni de viaþã, a redactat La
question roumaine en Transylvanie et en Hongrie (publicatã postum, 1918, Paris), lucrare folositã de delegaþia
românã la Conferinþa de pace de la Paris (1919-1920).

36 „Singura lui preocupare ºi þintã a vieþii a fost asigurarea viitoare a securitãþii neamului românesc“.
Alexandru Vaida Voevod, Memorii, vol. IV, Prefaþã, ediþie îngrijitã, note ºi comentarii de Alexandru ªerban,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2006, p. 156. De altfel, în evocarea care i-a fost dedicatã dupã moarte ºi care a
fost gãzduitã de Österreichische Politische Gesellschaft, Popovici a fost elogiat pentru „activitatea politicã ºi
genialitatea lui“ (Edmund Steinacker), pentru concepþia susþinutã „perseverent în interesul neamului sãu, de-
pendent de soarta monarhiei habsburgice“ (Alexandru Vaida Voevod), pentru a fi fost „om cu suflet de foc ºi
elocvenþã irezistibilã“ (I. Danzer). A se vedea ibidem, p. 109.

37 Prezentatã cu preponderenþã în culegerea de articole publicate sub titlul Naþionalism sau Democraþie.
O criticã a civilizaþiunii moderne (1910).



mâne din Transilvania ºi Ungaria la „Rãspunsul“ dat de junimea academicã
maghiarã „Memoriului“ studenþilor universitari din România (1892)38, a conti-
nuat în opusculul Principiul de naþionalitate (1894), în Cestiunea naþionali-
tãþilor ºi modurile soluþionãrii sale în Ungaria (1894), a fost reluat în Stat ºi
naþiune. Statele Unite ale Austriei Mari (1906) ºi în La question roumaine en
Transylvanie et en Hongrie (1918)39.

Implicarea lui Popovici în redactarea ºi publicarea lucrãrii Cestiunea românã
în Transilvania ºi Ungaria. Replica junimii academice române din Transilvania
ºi Ungaria la „Rãspunsul“dat de junimea academicã maghiarã „Memoriului“
studenþilor universitari din România (Replica) – sancþionatã, de altfel, în pro-
cesul intentat de autoritãþile maghiare în 1893 – a fost public recunoscutã
implicit ºi, peste ani, în 1918, explicit, prin republicarea ei postumã, într-o formã
completatã ºi adãugitã, sub numele Aurel C. Popovici ºi subtitlul La question
roumaine en Transylvanie et en Hongrie. Publicarea Replicei la sfârºitul lui iulie
1892, în cinci limbi (românã, germanã, francezã, italianã ºi englezã), distribuirea
ºi reiterarea prin intermediul ei, în esenþã, a necesitãþii ca imperiul sã se consti-
tuie în raport cu trebuinþele ºi aspiraþiile naþionale ale tuturor popoarelor care
constituie statul ºi care ar corespunde unei federaþii liberale ce asigurã „liber-
tatea naþionalã“ ºi împiedicã „asuprirea naþiunilor nemaghiare“ de „absolutismul
violent ºi deznaþionalizator“40, a amplificat efectul Memorandului, problemele
naþionalitãþilor din Ungaria devenind o temã preocupantã nu doar pentru mo-
narhia dualã, ci ºi pentru Europa. Replica constituie probabil cea mai argu-
mentatã ºi plasticã acuzare a politicii guvernelor maghiare faþã de naþionalitãþi.

Pentru Popovici, ca autor al Replicei, un imperiu poliglot sau „un stat de
naþionalitãþi“, precum cel al Austro-Ungariei, trebuia cu necesitate sã introducã
un sistem federal – „libera federaþiune“ –, nu doar întrucât naþionalitãþile, „puse
literalmente afarã din cadrele constituþiunii“41, pledau în acest sens pentru a
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38 Replica, publicatã în românã, germanã, francezã, italianã ºi englezã, conþine 155 de pagini, 370 de note

de subsol, face trimiteri la ºi citeazã 68 de autori ºi 24 de ziare ºi reviste ºi cuprinde un aparat bibliografic im-
presionant care aratã cã A. C. Popovici „era cel mai bine echipat din punct de vedere ºtiinþific ºi doctrinar în
domeniul ºtiinþelor politice în vremea sa“. Vasile Criºan, Aurel C. Popovici (1863-1917), Alba Iulia, Editura
Altip, 2008, p. 56. http://www.academia.edu/2319553/AUREL_C._POPOVICI_1863_1917_

39 Încheiatã cu câteva luni înaintea sfârºitului sãu prematur ºi publicatã postum, aceastã ultimã lucrare
reia în prima sa parte, cu câteva excepþii, capitolele lucrãrii Cestiunea românã în Transilvania ºi Ungaria.
Replica junimii academice române din Transilvania ºi Ungaria (1892), cu completãri ºi dezvoltãri, ºi cuprinde,
în partea a doua, dovezile opresiunii brutale a românilor din Transilvania, ulterioare anului 1892, ºi relatarea
ultimelor tentative de reconciliere româno-maghiarã la care a participat. Identificarea cauzelor eºuãrii tuturor
tratativelor între români ºi maghiari ºi a proiectului personal de reformare a Imperiului („reconstruction de
l’empire“) prin federalizare l-au condus la concluzia cã „l’empire, ruiné par l’incapacité de François Joseph
et de ses bien-aimés Magyars et Allemands“ „n’y a plus aucune raison qu’il existe. Mais il y en a de
nombreuses qu’il soit détruit, que les nations asservies soient affranchies de ce joug insupportable, de ces
gouvernements ignorants et despotiques“. Aurel C. Popovici, La question roumaine en Transylvanie et en
Hongrie, Lausanne/Paris, Librairie Payot & Cie, 1918, p. 222. Trebuie avut în vedere cã aceastã amarã con-
cluzie care a implicat ºi renunþarea la proiectul federalizãrii Imperiului a fost redactatã mult înainte ca Puterile
Centrale sã fie învinse, înainte de izbucnirea Revoluþiei bolºevice ºi de intrarea Statelor Unite în rãzboi ºi cã
„predicþia“ lui Popovici „s-a adeverit. Austro-Ungaria s-a nãruit datoritã propriilor slãbiciuni, mãcinatã de
acþiunea implacabilã a principiului naþionalitãþilor“. Vasile Criºan, op. cit., p. 231.

40 Vasile Criºan, op. cit., p. 56.
41 Replica, ed. cit., p. 6.



evita subminarea „existenþei lor naþionale“ – „nimicirea a tot ce nu este ma-
ghiar“42 – ºi „înãbuºirea conºtiinþei lor naþionale“, ci ºi pentru a evita manifes-
tarea „absolutismului violent“ (Friedrich von Hellwald) ºi finalmente destructu-
rarea monarhiei – „mormântul întregii monarhii“ pregãtit de maghiarii care,
„subminând pacea, siguranþa ºi vieaþa“ popoarelor nemaghiare, „le împinge cu
putere spre fapte desperare“43. „Poporul românesc din Transilvania, Ungaria ºi
Bucovina, ajuns la deplina conºtiinþã a personalitãþii sale naþionale“44 solicita
„egala îndreptãþire naþionalã“, recunoaºterea naþionalitãþii ca naþiune, pe baza
„principiului libertãþii, egalitãþii ºi frãþietãþii“, ca ºi „independenþa în respect
politic“, dat fiind cã „intimã naturã a principiului de naþionalitate“ era considerat
„momentul alcãtuitor de stat“45. Popovici a recurs ºi la dreptul istoric – „prin-
cipiul etico-juridic suum cuique“, al stãpânirii „gliei seculare a pãrinþilor ºi
strãbunicilor“ – când a pretins în numele naþiunii române „libertatea naþionalã“
ºi drepturi naþionale ºi când a formulat explicit obiectivul autodeterminãrii po-
litice: „noi pretindem sã ne administrãm ºi sã ne judecãm noi de noi în limba
noastrã naþionalã, sã ne alegem deputaþi noi de noi nebântuiþi; sã ne facem
aºedãminte de culturã naþionalã româneascã... cu toatã hotãrârea cerem sã fim
recunoscuþi noi înºine stãpâni pe a noastrã soarte...“46.

În Conferinþa pe care a þinut-o la Ateneul Român în ianuarie 189447, Aurel C.
Popovici a aºezat principiul de naþionalitate între „ideile mari“ – „nebuloase“ la
începutul „proclamaþiunei lor în lume“, prezente „într-o sferã oarece-cum mis-
ticã ºi mai mult simþitã de cât înþeleasã“, relevate apoi de „cursul vremurilor“ în
„sâmburele lor curat“48 – ºi l-a desemnat drept „motor al tuturor revindica-
þiunilor naþionale“. În formularea sa, principiul de naþionalitate reprezenta
aplicarea practicã a principiilor umanitare „liberale ºi egalitare“ proclamate de
Revoluþia francezã, cu întreaga lor „bazã eticã“, „individualitãþilor sociale“ sau
„grupurilor de indivizi“. În sprijinul acestei definiri Popovici a invocat argu-
mentul lui Novicov: „par une conséquence logique et inévitable, si chaque in-
dividu a des droits, comment la communauté n’en auraient elle pas? L’égalité
des hommes mène à l’égalité des nations“49. Noutatea principiului de naþiona-
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42 „… noi românii, ºi cu noi toate celelalte naþiuni nemaghiare din Ungaria, nu suntem seminþii

transatlantice, ca sã suferim, acum la finea secolului al XIX-lea, a fi materialicesce exploataþi ºi naþionalicesce
maghiarisaþi sub pretextul feudal, cã naþiunea geneticã maghiarã ar fi stãpâna noastrã…“. Ibidem.

43 Ibidem, p. 20.
44 Ibidem, p. 3.
45 Ibidem, p. 4.
46 Ibidem, p. 7.
47 Motivarea publicãrii Conferinþei este „…credinþa de a face un modest serviciu mai ales cauzei care ne

preocupã astãzi pe toþi Românii deopotrivã atât de mult ºi atât de viu“.
48 Aurel C. Popovici, Principiul de naþionalitate. Conferinþa desvoltatã la 30, I, 1894 în „Ateneul Român“

din Bucureºti, Bucureºti, Tipografia Modernã Gregorie Luis, 1894, p. 5.
49 I. Novicov, La Politique internationale, Paris, Alcan, 1888, p. 143, apud Aurel C. Popovici, Principiul

de naþionalitate, p.6. Yakov Aleksandrovich Novicov (Jacques Novicow) (1849-1912), sociologul rus, pro-
fesor la Universitatea din Odessa, este autorul lucrãrilor (publicate majoritatea în francezã): La Politique
internationale (1886), Le Protectionnisme (1890), Les Luttes entre sociétés humaines et leurs phases
successives (1893), Les gaspillages des sociétés modernes: Contribution à l’étude de la question sociale
(1894), La Guerre et ses pretendus bienfaits (1894), Conscience et volonte sociales (1896), La Fédération de
l’Europe (1901), La Justice et I’expansion de la vie (1905), La Critique du Darwinisme social (1910),
Mécanismes et limites deI’association humaine (1912). De asemenea, Popovici face trimitere la articolul „La
Nationalité“ publicat de André Cohut în Revue des Deux Mondes în 1866.



litate50 a fost formulatã astfel ca raportarea principiilor de libertate ºi egalitate la
„certe grupuri sociale“ în temeiul „pretenþiunii lor“ de „a fi recunoscute [ca]
libere ºi egale cu alte asemenea grupuri“, al „pretenþiunii indiscutabil etice a po-
poarelor de a se desvolta liber conform spiritului lor particular, pe baza egalitãþii
condiþiunilor generale de desvoltare“51. Sintetizând, am putea identifica cono-
taþia pe care Popovici a dat-o principiului de naþionalitate în aceea de fundament
al revendicãrii ºi dobândirii drepturilor naþionale, autonomiei sau/ºi unitãþii
naþionale pentru popoarele care nu sunt constituite în forma unor State. Popovici
a considerat principiul de naþionalitate ca reprezentativ pentru o „fazã mai dez-
voltatã în fireasca evoluþiune a aplicãrii practice a principiilor liberale ºi egali-
tare“, o fazã care a succedat celei în care „raportarea“ lor „cosmopolitã“ s-a fãcut
la indivizii singulari, la fiecare „om ºi cetãþean“52. Ca atare, dupã Popovici, aceste
principii sau „idei epocale“ au contribuit la „validitatea“ principiului de naþiona-
litate ºi au constituit însuºi „motorul“ lui. „Impulsul direct pentru proclamarea
lui“ l-a dat însã seria de „reacþii“ sau „evenimente“ care au implicat „deºteptarea“
interesului popoarelor pentru „naþionalitatea lor, dar mai ales pentru limbele lor
«materne» cum se zice de atunci încoace“, reprezentative în acest sens fiind
riposta germanã la influenþa predominantã a culturii franceze în timpul lui Friedrich
al II-lea, insurecþia polonezilor împotriva dominaþiei ruseºti în 1830, resenti-
mentele „popoarelor Austriei“ faþã de „sistemul de germanizare inaugurat de
Impãratul Iosif al II-lea“. Semnificaþia principiului de naþionalitate este decan-
tatã astfel în concluzia cã „de la aceste evenimente ºi pânã astã-zi“, adicã în
„istoria celor din urmã 50 de ani“, el „a devenit o putere elementarã în desvol-
tarea Statelor europene“, a înregistrat adicã un „mers evolutiv“ ce se va reflecta
cu vigoare în „marile schimbãri“ care „au sã se facã în viitorul cel mai apropiat“
„pe harta Europii“53.
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50 De altfel, în Stat ºi naþiune. Statele Unite ale Austriei Mari (1906), Popovici amintea consensul

literaturii de secol XIX în a considera cã „principiul naþionalitãþilor este o idee politicã eminamente modernã“.
Aurel C. Popovici, Stat ºi naþiune. Statele Unite ale Austriei Mari. Studii politice în vederea rezolvãrii
problemei naþionale ºi a crizelor constituþionale din Austro-Ungaria, traducere din limba germanã de Petre
Pandrea, Bucureºti, Editura Albatros, 1997, p. 167.

51 Aurel C. Popovici, Principiul de naþionalitate, ed. cit., p. 6.
52 Prin cosmopolitismul principiilor Revoluþiei franceze Popovici desemna desigur drepturile universale

ale omului, drepturile ce þin de natura umanã, sunt „valabile indiferent de timp ºi de loc“ ºi constituie temeiul
oricãrei naþiuni a indivizilor liberi ºi egali în faþa legii.

53 Aurel C. Popovici, op. cit., p. 7. În privinþa „acþiunilor mari ºi neînchipuite“ ale principiului naþio-
nalitãþii care „vor eºi la ivealã“ „abia în secolul urmãtor“, autorul l-a citat pe František Palacký, influentul
istoric ºi om politic ceh care, în Psaní do Frankfurtu (Scrisoare cãtre Comitetul celor 50 al Parlamentului de
la Frankfurt) din 11 aprilie 1848 ºi ca deputat în Reichstag-ul de la Kremsier (Kromãříž, octombrie 1848 –
martie 1849), a susþinut teza federalizãrii etnice a Austriei, a necesitãþii „pãstrãrii, nedivizãrii ºi consolidãrii“
Imperiului pentru a asigura «existenþa naþionalã»“ ºi, prin implicare, posibilitatea „asocierii conºtiinþei
naþionale cu loialitatea faþã de Austria“. Dupã Palacký, Austria putea în 1848 sã afirme „baza moralã ºi legalã
realã a existenþei ei: principiul egalitãþii complete a drepturilor ºi al egalitãþii tuturor naþionalitãþilor ºi
confesiunilor unite sub sceptrul sãu“ întrucât „drepturile naþiunilor sunt cu adevãrat drepturi naturale: nicio na-
þiune de pe pãmânt nu are dreptul sã cearã ca vecinii sãi sã se sacrifice pentru propriu-i beneficiu; nicio naþiune
nu este obligatã sã se nege pe sine sau sã se sacrifice pentru binele alteia“. A se vedea Letter sent by František
Palacký to Frankfurt, To the committee of Fifty, April 11, 1848, în Slavonic and East European Review 26,
1947/1948, p. 307 ºi František Palacký: Letter to Frankfurt, 11 April 1848, Context, în Balázs Trencsényi,
Michal Kopeček (editors), Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770-1945),
vol. II: National Romanticism: The Formation of National Movements, Budapest/New York, CEU Press, 2007,



În prezentarea lui Popovici, „caracterul distinctiv“ al unei naþionalitãþi nu
este dat de un exclusiv factor „hotãrâtor“,de limba naþionalã de pildã54, aºa cum
acredita ºcoala germanã55, sau de constituirea în forma comunitãþii politice sau
teritoriale (sau a statului), sau de religie ºi de moravuri, ci de conºtiinþa naþio-
nalã, de conºtiinþa „comunitãþii“ de limbã, origine, culturã, moravuri ºi teritoriu
pe care o dobândeºte „individualitatea etnicã“56. În linia de argumentare a ºcolii
italiene57, îndeosebi a celei datorate lui Pasquale Stanislao Mancini, condiþiile
„fireºti ºi istorice“, precum comunitatea de teritoriu, de limbã ºi origine, consti-
tuie „materia inertã“ în care „duhul vieþii“ (il suffio della vitta) sau „spiritul
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p. 324. Popovici a considerat cã Palacký se numãrã printre puþinii gânditori care au „gãsit încã din anul 1848
adevãratul drum cãtre un nefalsificat constituþionalism, spre o raþionalã înþelegere între naþionalitãþi ºi, mai
înainte de toate, spre o unitate fireascã ºi realã a imperiului“, autorul bãnãþean, în lucrarea publicatã în 1906,
confirmându-l pe apreciatul istoric ºi politician moravian: „Poate sã parã paradoxal, dar este un lucru
incontestabil: numai în aceastã împãrþire a puterii între naþiunile competente ºi imperiu stã însãºi garanþia uni-
tãþii acestuia din urmã... . În chinga de fier a hotarelor naþionale, ale popoarelor clar trasate, ºi a sferelor de
competenþã stabilite în imperiu, tot atât de clar, precum ºi sub presiunea individualitãþilor naþional-politice
unitare ºi delimitate din punct de vedere teritorial“. Aurel C. Popovici, Stat ºi naþiune. Statele Unite ale Austriei
Mari, ed. cit., p. 257, pp. 258-259. În culegerea de articole publicate în 1865 sub titlul Idea státu rakouského
(Ideea de stat austriac) Palacký a arãtat cã punerea în practicã a egalitãþii naþiunilor nu ar determina destruc-
turarea marilor state multinaþionale ºi cã adevãrata raþiune pentru care Austria ar trebui sã existe ar fi sã
garanteze libertatea, dreptatea ºi securitatea naþiunilor mici din Europa centralã pe baza egalitãþii lor. În con-
cepþia lui din 1865 asupra federalizãrii Austriei Palacký a fãcut trecerea dinspre doctrina drepturilor naturale
spre politica drepturilor istorice ale statului, într-o maniera similarã celei prin care József Eötvös ºi-a susþinut
teoria asupra individualitãþii politice ºi istorice a domeniilor Coroanei în Austria. A se vedea în acest sens
František Palacký: The idea of Austrian state, Context, în Ahmet Ersoy, Maciej Górny, Vangelis Kechriotis
(editors), Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe 1770–1945: Texts and
Commentaries, volume III/1: Modernism: The Creation of Nation-States, Budapest/New York, CEU Press,
2010, p. 27.

54 Dat fiind cã existã naþionalitãþi care ºi-au pierdut limba naþionalã ºi au adoptat o alta, aºa cum subli-
niazã Popovici cu referire expresã la cazul irlandezilor, renumiþi în „lupta pentru naþionalitatea ºi libertatea
irlandezã“ – „Irish Nationality and Freedom“ –, în eforturile de afirmare a caracterului lor naþional ºi de
dobândire a autonomiei. A se vedea Aurel C. Popovici, op. cit., pp. 8-9.

55 Teza generalã a ºcolii filosofico-juridice germane a circumscris formarea naþiunilor unor legi naturale,
unui determinism al solului, rasei ºi istoriei. Ca teoretizare etnicã ºi lingvisticã a naþiunii ºi a dreptului ei
istoric, ºcoala germanã („materialismul naþional“) a privilegiat rolul factorilor materiali, adicã „trecutul“ –
„comunitatea de origini“ – „rasa“, teritoriul (la Friedrich Ratzel „teritoriul necesar unui popor“ sau „spaþiul
vital“), comunitatea de limbã, comunitatea de interese economice, destinul (dupã Iuliu Moldovan, „rezultantã
a interacþiunii dintre ereditate ºi mediu“), religia. A se vedea în aceastã privinþã studiul unui autor român format
în perioada interbelicã, George Sofronie, „Transformãrile doctrinare ale conceptului de «naþiune»“,
Transilvania, Anul 74, nr. 7-8, iulie-august 1943, pp. 501-505. În formularea lui Sofronie, pentru „materia-
lismul naþional“ „naþiunea nu este altceva… decât o organizare determinatã a materiei biologice, o substanþã
ereditarã, ce se propagã din generaþie în generaþie“. Ibidem, p. 499.

56 În Stat ºi naþiune. Statele Unite ale Austriei Mari, ed. cit., p. 167, definiþia naþionalitãþii cuprinde „un
popor care trãieºte pe acelaºi pãmânt, vorbeºte aceeaºi limbã, ºi, ajuns la conºtiinþa omogenitãþii sale naþionale,
aspirã la un ideal politico-cultural comun. Caracteristica principalã a naþionalitãþii, care îi dã în acelaºi timp o
mare importanþã politicã, rezidã astfel la conºtiinþa naþionalã, aºa cum just a vãzut ºcoala italianã, cea dintâi,
acest lucru, Vico, Mancini, Mamiani, etc.,...“. O formulare notabilã a autorului: conºtiinþa „este cogito, ergo
sum a naþionalitãþii: o unitate moralã, având drept bazã o gândire comunã“.

57 Spre deosebire de ºcoala filosofico-juridicã germanã, ºcoala italianã de drept internaþional a realizat
dezvoltarea la nivel juridic a conceptului de naþionalitate, în sensul conºtiinþei ºi convingerii unei populaþii cã
îºi poate dobândi propria existenþã naþionalã ºi statalã. În termenii analizei propuse de George Sofronie, ºcoala
italianã – care adaugã un factor moral esenþial factorilor materiali ce concurã la constituirea naþiunilor, con-
ºtiinþa naþionalitãþii – ilustreazã tipic, cel puþin prin Pasquale Stanislao Mancini, „empirismul naþional“, con-
cepþia care „porneºte de la datele experienþei sociale, accentuând asupra unuia sau a mai multor factori ai vieþii
naþionale, pentru a-i postula apoi, ca pe adevãratele ºi realele elemente constitutive ale naþiunii“. George
Sofronie, loc. cit., pp. 499-501. Teoria naþionalitãþilor a lui Mancini, puternic rezonantã cu proiectul unificãrii



vital“ – „dumnezeiasca desãvârºire a fiinþei unei naþiuni“ – este insuflat de „con-
ºtiinþa naþionalã“ (la coscienza della nationalità) sau de „sentimentul“ pe care
naþiunea „îl are despre sine ºi care o face a se construi în lãuntru ºi a se manifesta
în afarã“58. Adoptând aceastã tezã, Popovici a definit conºtiinþa naþionalã ca
„sentiment isvorât din conºtiinþa a tot ce þine de viaþa comunã a unui popor; din
iubirea a tot ce constitue fala ºi mândria sa obºteascã ºi din stãruinþa sa spre o
liberã desvoltare a aptitudinilor sale în conformitate cu firea ºi cu înclinãrile sale
specifice“, în cazul românilor cu a „te ºti parte constitutivã“ a neamului româ-
nesc, a „înþelege mândria originei noastre“, a simþi „acei dulci ºi indefinibili fiori
ce te nãpãdesc la auzul accentelor melodice ale limbei noastre naþionale“, dar ºi
a înþelege cauzele care opresc „desvoltarea germenilor rodnici de culturã“ în aºa
fel încât sã contribuie la „devenirea“ naþiunii române „conform propriei sale
voinþe“, anume la constituirea ei într-o „naþiune fericitã prin culturã ºi putere, o
naþiune mare, una ºi nedespãrþitã“59. Conºtiinþa naþionalã se constituie astfel în
cea mai importantã forþã („putere cotropitoare“) ºi în „pârghia cea mai puternicã
care ridicã pe un popor la înãlþimea aspiraþiunilor sale“60.

În ordinea în care Popovici a prezentat în opusculul sãu rolul crucial al con-
ºtiinþei de naþionalitate, justificarea aspiraþiei cãtre libertate ºi a luptei pentru
dobândirea ei constituie cea dintâi preocupare. Modul în care conºtiinþa propriei
naþionalitãþi ºi cultura înflãcãreazã un popor „ars de dorul libertãþii“, umilit ºi
asuprit cu violenþã, sã-ºi exprime – „cu putere elementarã, întocmai ca furtunile
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naþionale a Italiei, a constituit prin premisa ei de bazã „o bunã reflectare a spiritului timpului“, conferind „o
dimensiune juridicã internaþionalã proiectului politic al lui Mazzini de eliberare a Italiei“. Francesco Messineo,
“Is There an Italian Conception of International Law?“, Cambridge Journal of International and Comparative
Law, Vol. 2, Issue 4, 2013, p. 888. Pânã la încheierea Risorgimento-ului, întrucât teoria mancinianã a na-
þionalitãþii a oferit un cadru juridic pentru sprijinirea ºi justificarea aspiraþiilor de independenþã ale patrioþilor
din diferite zone ale Italiei, „doctrina juridicã a dreptului internaþional italian timpuriu“, datoratã lui Mancini
ºi unor profesori proeminenþi precum Ludovico Casanova, Pasquale Fiore, Guido Fusinato º.m.a., a fost ine-
vitabil „naþionalã“, iar graniþa între activitatea lor academicã ºi cea de patrioþi ºi politicieni greu de trasat. A se
vedea în aceastã privinþã Eduardo Greppi, “The Risorgimento and International Law“, în Giulio Bartolini
(editor), A History of International Law in Italy, Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 105.

58 P. S. Mancini, Diritto internazionale, Napoli, Marghieri, 1873, p. 35, apud Aurel C. Popovici, op. cit.,
p. 10. În prelegerea inauguralã a cursului sãu de drept internaþional de la Universitatea din Torino, Della
nazionalità come fondamento del diritto delle genti (22 ianuarie 1851), Mancini a schiþat teoria sa a
naþionalitãþii ca fundament al dreptului internaþional ºi, prin ea, „a introdus nu doar o nouã metodã, ci ºi o nouã
agendã“ în conceptualizarea teoriei juridice ºi modernizarea dreptului. Conºtiinþa naþionalitãþii constituie
nucleul teoriei sale ºi diferenþa specificã inovativã în raport cu alte teorii bazate pe principiul naþionalitãþii,
îndeosebi cu cele ale renumiþilor sãi antecesori italieni, Giambattista Vico (1725) ºi Giuseppe Mazzini (1831,
1835). A se vedea în aceastã privinþã Eduardo Greppi, op. cit., pp. 86-87. Dupã Mancini, conºtiinþa naþio-
nalitãþii era cea care determina ca o naþiune sã fie „ultimativ ceea ce credea un popor organizat cã este“.
Francesco Messineo, loc. cit., p. 890. Mancini a susþinut dupã 20 de ani de la prelegerea inauguralã, în 1873,
la constituirea Institut de droit International (al cãrui prim preºedinte a fost), cã „naþionalitatea trebuia sã con-
stituie baza existenþei statelor“ ºi cã „niciun drept internaþional legitim nu putea fi construit pe o bazã iraþionalã
care neagã drepturile umane fundamentale ale asociaþiilor naþionale libere“. Sandi E. Cooper, Patriotic
pacifism: Waging war on war in Europe, 1815-1914, New York/Oxford, Oxford University Press, 1991, p. 47.
De asemenea, el a susþinut cã naþiunile ar trebui sã fie „lãsate sã se organizeze ca state independente“, în
conformitate cu „principiul autodeterminãrii popoarelor“, sã fie respectat principiul egalitãþii naþiunilor ºi a
statelor care derivã din ele ºi sã fie instituitã o ordine legalã capabilã sã soluþioneze litigiile între naþiuni. A se
vedea Francesco Messineo, loc. cit., p. 888.

59 Ibidem, pp. 10-11.
60 Ibidem, p. 13.



mãrii ºi vulcanii continentului“ – reprobarea faþã de asupritor61 ºi sã caute forme
de luptã naþionalã care sã-i confere „sentimentul“ înãlþãtor „de drept“62 sau de
instituire a dreptãþii prin dobândirea drepturilor, este ilustrat cu angajamentul de
luptã pentru o naþiune unitã, liberã ºi independentã, cuprins în jurãmântul pe care
tinerii patrioþi italieni îl rosteau la primirea în societatea secretã La Giovine
Italia63.

Conºtiinþa naþionalã constituie „cea mai înaltã expresie a patriotismului“, a
unui patriotism „necondiþionat“, în cazul Statelor naþionale, ºi a unui patriotism
desigur „condiþionat“, în cazul Statelor polinaþionale. În statele cu mai multe
naþionalitãþi, în care „naþionalitatea ºi Statul nu sunt identice“ ºi în care se pot
ivi cu uºurinþã „colisiuni flagrante ºi tendenþe secesioniste, pe deplin îndreptã-
þite“, „între interesele lor fundamentale de existenþã“, Statul ca „patrie“ doar
„politicã“ poate constitui „negaþiunea naþionalitãþii“64. În aceastã situaþie „naþio-
nalistul nu poate fi patriot“, aºa cum Românii din Transilvania, din cauza „stãrii
în care sunt þinuþi“, nu pot contribui „cu dragã inimã la înflorirea unui Stat ce
poartã un caracter strãin ºi este negaþiunea naþionalitãþii lor“. În cel mai bun caz,
naþionalitãþile pot fi indiferente, nicidecum favorabile, faþã de un Stat care le
neagã ºi le asupreºte, contestându-le aspiraþiile legitime. În consecinþã, „Patria
naþionalistului adevãrat este naþionalitatea sa ºi teritoriul ei, fãrã consideraþie la
hotarele politice“65. Doar în statul care nu se opune drepturilor naþionalitãþilor,
ci care le sprijinã ºi le garanteazã, „naþionalismul devine sinonim cu patrio-
tismul“. Naþionalismul rãmâne „patriotismul particular al naþionalitãþilor care
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61 Autorul se referã la „sensaþiunile de duºmãnie ºi de urã“ ale poporului „în contra strãinului ce îl apasã, îl

exploateazã ºi îl prigoneºte“, la ura care, conform lui Paolo Mantegazza, constituie un „rãspuns psihic al durerii“,
fiind „una dintre multele expresiuni ale apãrãrii personale“. Ibidem, p. 14. Popovici a fost influenþat nu doar de
ideile expuse de Paolo Mantegazza în Fisiologia dell’odio (1889), ci ºi de tezele darwiniste ale antropologiei lui.

62 Ibidem, p. 15. Popovici citeazã în acest sens din lucrarea lui Rudolf von Jhering Der Kampf ums Recht
(1872), deosebit de apreciatã în epocã, în care, în cuprinsul teoriei sale asupra dreptului ca rezultat al luptei vii,
înverºunate, îndreptatã contra nedreptãþilor, este cuprinsã ideea dreptului ca o condiþie moralã a existenþei
persoanei ºi a apãrãrii dreptului ca autoapãrare moralã a persoanei. În virtutea „solidaritãþii dreptului ºi a
drepturilor“ ºi dat fiind cã drepturile implicã o parte a valorii sociale a persoanelor ºi a onoarei lor, încãlcarea
drepturilor echivaleazã cu atacarea valorii ºi a onoarei lor.

63 Miºcarea politicã conspiraþionalã ºi insurecþionalã La Giovine Italia, creatã de Giuseppe Mazzini ºi
având între membrii sãi pe Giuseppe Garibaldi, a avut ca devizã Unione, Forza e Libertà !!, jurãmântul rostit
la primirea în fraternitate exprimând intensitatea ºi înflãcãrarea angajãrii în lupta pentru independenþa, unitatea
ºi libertatea naþionalã a Italiei republicane ºi pentru aplicarea prioritarã în cadrul ei a principiului egalitãþii între
oameni. De menþionat este cã ºi Aurel C. Popovici, împreunã cu fostul lui coleg de liceu din Lugoj, cãpitanul
Victor Verzea, a înfiinþat ºi patronat între anii 1893-1894 „Societatea revoluþionarã românã“, o societate secretã
ai cãrei membri semnau la aderare – în Muzeul Artileriei din Bucureºti – un jurãmânt – precum cel semnat de
Popovici în mai 1894 – în care se specifica: „Jur pe conºtiinþa mea de român ºi onoarea mea de om ... a-mi
jertfi viaþa pentru desrobirea românismului din Transilvania“. Verzea a cooptat în aceastã societate pe doi
dintre cei apropiaþi colaboratori ai lui Popovici, Alexandru Vaida Voevod ºi Iuliu Maniu, fãrã ca ei sã fi ºtiut
unul de celãlalt. Planurile iniþiatorilor Societãþii de a declanºa în Transilvania o revoluþie cu ajutorul membrilor
„de dincolo ºi de dincoace de Carpaþi“ au rãmas „înflãcãrate“ planuri. A se vedea Alexandru Vaida Voevod,
Memorii, vol. II, Prefaþã, ediþie îngrijitã, note ºi comentarii de Alexandru ªerban, Cluj-Napoca, Editura Dacia,
2006, pp. 109-110; 147-149; Nicolae Cordoº, „Societatea revoluþionarã românã (1893-1894)“, Acta Musei
Napocensis, vol. 31, nr. 2, 1994,pp. 313-330; Nicolae Cordoº, „Aurel C. Popovici ºi «dezvãluirile»lui din
1896“, Acta Musei Devensis. Sargetia vol. XXVII, nr. 2, 1997-1998, p. 211.

64 Aurel C. Popovici, op. cit., pp. 16-17.
65 Ibidem, p. 17. ªi în aceastã privinþã Popovici în citeazã pe Novicov: „… les intérêts de la nationalité

passeront toujours avant ceux de l’Etat“. Novicov, op. cit., p. 316, apud Aurel C. Popovici, op. cit., p. 17.



nu au ajuns încã a se constitui în individualitãþi de Stat, care tind spre acest scop
ºi care, constituindu-se odatã în State, þin a le da acestora o organizaþie internã
corespunzãtoare spiritului lor naþional deosebit“66. Dupã Popovici, experienþa
unificãrii Italiei atestã rolul determinant jucat de conºtiinþa naþionalã „a între-
gului popor italian“ ºi constituirea ei în lungi perioade de sedimentare culturalã.

Etapa în evoluþia unei naþionalitãþi care îºi dobândeºte libertatea ºi egalitatea
reflectã „energia ºi intensitatea conºtiinþei sale naþionale“, gradul ei de dezvol-
tare ºi forþa sau capacitatea ei de a „se prezenta ca un echivalent al forþei“. Rezul-
tând din cultura unui popor ºi dezvoltându-se paralel cu libertatea statului, cu
progresul culturii ºi funcþie de „gradul de inteligenþã a acelui popor“, conºtiinþa
naþionalã „pãtrunde în toate straturile poporului..., ridicã mândria sa naþionalã,
cultivã sentimentul drepturilor sale ºi deºteaptã spiritul sãu de independenþã na-
þionalã“67. Ca atare, forþa sau „însemnãtatea ei hotãrâtoare“ se manifestã în „va-
lidarea drepturilor naþionale“ ºi, deopotrivã, în rezistenþa la ameninþare, la perse-
cuþie, la „fanatismul maghiarizãrii“68. În scopul dezvoltãrii conºtiinþei naþionale
Popovici recomandã mijloacele „cu deosebitã putere de acþiune“, „luminile civi-
lizaþiunii“, pe care le folosesc „Statele constituþionale ºi libere pentru deºteptarea
ºi afirmarea spiritului cetãþenesc ºi pentru desvoltarea opiniunii publice“: ºcoala,
literatura naþionalã, istoria ºi economia, presa, asociaþiile ºi întrunirile publice.

Pentru ca o naþionalitate sã fie recunoscutã ca „subiect de drept naþional“, în
virtutea principiului naþionalitãþilor, ei trebuie sã-i fie recunoscut nu doar dreptul
la liberã folosire a limbii naþionale ci ºi dreptul de „a locui pe un teritoriu com-
pact“ ºi de a se constitui „dupe propria sa voinþã într’o formã de Stat indepen-
dent sau a se uni cu un alt Stat pe baza comunitãþii lor naþionale“69. Popovici este
concordant cu Johann Kaspar Bluntschli în privinþa tezei cã naþiunea, deplin
conºtientã de comunitatea sa intelectualã ºi culturalã, dobândeºte voinþa de a
constitui o comunitate politicã, „cu alte cuvinte naþiunea conºtientã pretinde a
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66 Ibidem, p. 18.
67 Ibidem, p. 19.
68 Expresia îi aparþine lui Eduard von Hartmann care, în lucrarea citatã de Popovici: Zwei

Jahrzehntedeutscher Politik und die gegenwärtigeWeltlage, Lipsca, W. Friedrich, 1889, p. 193, a considerat cã
printr-o „procedurã necumpãtatã“, „... dacã e vorba ca majoritatea nemaghiarã din Ungaria sã poatã fi
maghiarizatã... apoi un singur moment nu trebue perdut, ca astfel lucrarea sã fie terminatã înainte de ce s’ar
deºtepta sentimentul naþional al Slavilor ºi al Românilor cu deplinã putere“. Ibidem, pp. 19-20.

69 Ibidem, p. 21.
70 Johann Kaspar Bluntschli, Allgemeine Staatslehre, ediþia a VI-a, Stuttgart, Cotta, 1886, p. 107, apud

Aurel C. Popovici, op. cit., p. 22. A fost influenþat de Mancini – aidoma altor prestigioºi specialiºti în ºtiinþele
sociale, precum întemeietorul ºcolii austriece de economie Carl Menger, politicianul ungur József Eötvös,
juristul ºi omul politic francez Joseph Barthélemy, juristul rus Aleksandr Gradovsky, filosoful ºi teologul rus
Vladimir Sergeevich Soloviov. A se vedea George Sofronie, „Transformãrile doctrinare ale conceptului de
„naþiune“, Transilvania, Anul 74, nr. 7-8, iulie-august 1943, p. 502. A abordat critic „relaþia crucialã dintre
naþiune ºi Stat“, dar „a împãrtãºit cu Mancini în special perspectiva dreptului internaþional bazat pe conºtiinþa
juridicã a naþiunilor civilizate“, dat fiind cã „naþiunile dau «spirit» Statelor“. A considerat însã cã „doar Statele
sunt subiecte politice cu personalitate juridicã, capabile sã exprime o voinþã relevantã“. Eduardo Greppi, op.
cit., pp. 106. Pentru Bluntschli, ca ºi pentru alþi membri ai Institut de droit International, „ideea unei bune
versiuni a naþionalismului“ putea fi concordantã cu cosmopolitismul ºi drepturile individuale. De altfel, ei au
„împãrtãºit naþionalismul lui Mancini în dimensiunea unui liberalism cosmopolit“ ºi au sprijinit activitãþile
întreprinse în domeniul unificãrii europene. În plus, asemenea lui Mancini, Bluntschli ºi alþi erudiþi europeni,
precum Gustave Rolin-Jaequemyns, John Westlake, Tobias Michael Carel Asser ºi Gustave Moynier, „au



determina ea Statul sau a se constitui în formã de Stat“70. Statul, astfel constituit
în baza dreptului naþionalitãþilor ºi întemeiat „pe suveranitatea naþionalã a po-
porului conºtient de naþionalitatea sa“, poate opta pentru ieºirea din alcãtuiri
politice „strãine“ ºi pentru unirea cu „eventualele State de naþionalitate comunã
într’un singur Stat naþional ºi independent“71. Amintind cã îndeosebi Italienii –
gânditorii ºi politicienii dedicaþi profund cauzei unificãrii Italiei, precum Terezio
Mamiani, Cesare Albicini, Pasquale Stanislao Mancini, Cesare Balbo – susþin
elocvent dreptul naþionalitãþilor de a se desprinde „de stãpânirile Statelor strãine
ºi de a se constitui în State naþionale unite“72, Popovici accentueazã argumentul
profesorului Luigi Palma: formele de stãpânire a naþiunilor sau „titlurile de
drept“ acceptate în vechiul drept internaþional – cucerirea, cesiunea, vânzarea –
nu mai pot fi acceptate „nici din punctul de vedere al raþiunii, nici din acela al
dreptãþii... Naþionalitatea, libertatea, egalitatea ºi autonomia unui popor trebuiesc
considerate ca drepturi primitive, inalienabile, imprescriptibile întocmai ca
drepturile fundamentale ale naturei... prin urmare drepturile publice impuse prin
abusul forþei... nu pot anula drepturile popoarelor de a se desface de strãini ºi
de a se uni cu fraþii lor...“73. Tendinþa de a realiza unitatea naþionalã ºi de a
„apãra“ solidar „identicele interese“ ale naþiunii este consideratã „reacþiune la
acþiune“, adicã drept mijloc de contracarare a „primejdiilor din afarã ce bân-
tuiesc o naþiune“ sau a celor care rezultã din stãpânirile strãine, „dorul de eman-
cipare ºi de unire politicã în membrii unei naþiuni conºtiente“ fiind cu atât mai
intens cu cât „asuprirea este mai violentã“74. Alipirea naþiunilor într-o comuni-
tate politicã, în cazul Elveþiei, ºi a valonilor ºi flamanzilor în cazul Belgiei, sunt
amintite pentru a ilustra eliminarea „luptei naþionale“ ºi capacitatea unificatoare
(ºi nu centrifugalã) a aplicãrii principiului naþionalitãþii în condiþiile în care
„pãrþile disparate ale uneia sau a mai multor naþiuni se gãsesc în condiþiuni de
libertate ºi egalitate“75. Autorul aratã motivul pentru care principiul de naþiona-
litate nu era încã recunoscut de dreptul internaþional, motivul pentru care el era
încã „o forþã latentã“, neafirmat adicã „în toatã curãþenia lui“ ºi încã „necon-
firmat de fapte împlinite“76: multe state „ar fi fost dãrâmate“, îndeosebi statele
„care considerã naþionalitãþile colonii africane“ ºi se împotrivesc „intereselor
moderne ale popoarelor“. Diplomaþia îºi pãstra caracterul conservator pentru a con-
tribui la menþinerea acestor „formaþiuni meºteºugite“, artificiale ºi conflictuale.
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trecut mult dincolo de simpla abordarea teoreticã a noii discipline a dreptului internaþional“, „s-au implicat toþi
activ în politicã ºi ºi-au devotat energiile bãtãliei pentru liberalism, având în vedere progresul cultural, politic
ºi social al societãþilor europene“. Ibidem, p. 107. Acelaºi model a urmat ºi Aurel C. Popovici, iar trimiterile
lui la lucrãrile lui Bluntschli au debutat odatã cu prima lucrare la care a contribuit hotãrâtor, Replica junimii
academice române din Transilvania ºi Ungaria (1892), chiar în motto-ul ei.

71 Ibidem, p. 22.
72 Sau „recunosc în principiul naþionalitãþilor dreptul suveran al popoarelor la autonomie, eventual la

unitate naþionalã“. Ibidem, p. 22, p. 23.
73 Ibidem, p. 23.
74 Ibidem, p. 24.
75 Ibidem.
76 Dat fiind cã unitatea germanã, italianã ºi românã, „pe cât s’au fãcut“, s-au datorat „redeºteptãrii naþio-

nale dar în formã: pe baza drepturilor istorice ale provinciilor constitutive“ întrucât diplomaþia conservatoare
a Europei „nu voia sã ºtie de principiul de naþionalitate“. Ibidem, pp. 25-26.



Este interesant de subliniat cã Popovici situeazã tendinþa literaturii politice
germane77 de a contesta principiul naþionalitãþii – în „cele douã tendinþe“ ale lui,
„constituirea unei naþionalitãþi într-o formã de Stat ºi unirea politicã a naþiunilor
dismembrate“ – „în serviciul unei idei politice care se resumã în cunoscuta frazã
«Deutschlands Drang nach Osten»“ (pornirea Germanilor spre Rãsãrit), adicã al
pangermanismului, „o tendenþã paralelã panslavismului“. În ciuda acestor ten-
dinþe ºi a celorlalte împotriviri, dupã Popovici, „principiul de naþionalitate nu
poate sã disparã din lume – pe câtã vreme nu va fi satisfãcut“, cum „tot aºa nu
vor înceta nici luptele naþionale pentru autonomie ºi unitate câtã vreme preten-
þiunile lor nu vor gãsi legitima lor satisfacþiune“78. Convingerea lui cã „la ori-ce
cas însã mari ºi radicale schimbãri se vor face în virtutea acestui principiu, mai
ales în partea sud-esticã a Europei“79 a fost pe deplin justificatã ºi confirmatã.

Asimilarea indivizilor ºi a unor pãrþi din popoare, manifestatã adesea în
istorie sub imperiul „sub-legilor eterne ale naturei“ – ca „asimilaþiune etnicã
naturalã“ produsã „inconºtient, fãrã nicio împotrivire, ca prin vis“80 – ºi care a
afectat toate naþiunile moderne, este exemplificatã în scopul echivalãrii ei, în
manierã darwinistã, cu un proces de selecþie naturalã între popoare, un proces în
care un popor îºi „dã“ „nota vitalitãþii sale“. În ciuda acestui proces, care s-a
soldat cu existenþa unor comunitãþi etnice, a unor enclave, „în mijlocul cotropi-
toarei majoritãþi a poporului, care dã Statului caracterul sãu general“, omogeni-
tatea naþiunii care formeazã Statul naþional nu este alteratã. Atâta vreme cât
aceste comunitãþi sau enclave nu se manifestã ca naþionalitãþi, nu dobândesc
conºtiinþa de naþionalitate, nu ajung sã înþeleagã comunitatea lor de interese ºi
nu cer drepturi naþionale – nemanifestându-ºi astfel „energia lor vitalã“ – vor fi
mai lesne supuse procesului de asimilare81.

În cazul însã al Statelor europene compuse din naþionalitãþi distincte ºi pe
deplin conºtiente, procedurile artificiale la care recurg ele pentru a „contopi
naþionalitãþile“ genereazã „fatal“ un „conflict flagrant cu principiile liberale ºi
egalitare“. „... Asimilaþiunea artificialã, nedreaptã ºi condamnabilã din toate
punctele de vedere ale civilizaþiuni moderne este un rãsboiu de cucerire, este
declararea fãþiºã a luptei de rase, pe viaþã ºi pe moarte“, un rãzboi desfãºurat
cu mijloace „rãsboinice ºi reacþionare“ pentru „a nimici cu desãvêrºire ori-ce
vibraþiuni ale conºtiinþei naþionale, ca astfel naþionalitãþile... sã fie prefãcute în
materii inanimate, în populaþiuni medievale, adormite ºi ast-fel nesimþitoare“82.
Referindu-se desigur, cu revoltã abia reþinutã dar cu maximã expresivitate, la
situaþia românilor din monarhia dualã, Popovici caracteriza procesul la care se
recurgea în Ungaria pentru asimilarea naþionalitãþilor ca „metamorfozare retro-
activã spre Evul mediu“ a „Statului-Saturn“. Aceastã metamorfozare implica
stingerea „luminilor civilizaþiunii“, amuþirea „pornirilor etice“ ºi anihilarea
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77 „Reacþiune artificialã ºi prea de tot transparentã“. Ibidem, p. 27.
78 Ibidem.
79 Ibidem, p. 28.
80 Ibidem, p. 31.
81 Ibidem, p. 30.
82 Ibidem, pp. 31-32.



„minþilor“, întrucât „vivisecþiunea pe individualitatea naþionalitãþilor nu se poate
experimenta astã zi, de cât la întuneric“83. Contestându-le caracterul de naþiona-
litate, împiedicându-le reprezentarea proprie în conducerea afacerilor Statului,
interzicându-le limbile naþionale în ºcoli ºi viaþa publicã, dreptul de întrunire,
libertatea presei, strivindu-le „fãrã milã“ personalitãþile „care aŭ curagiul civic
a-ºi ridica vocea pentru drepturile naþionalitãþii lor“ – aºa cum s-a întâmplat în
cazul autorului însuºi în procesul Replicei –, Statul supune naþionalitãþile unor
„principii despotice de guvernare“. Acordarea libertãþilor generale, în forma în
care o fac statele constituþionale, ar implica „deºteptarea“ naþionalitãþilor, conºtien-
tizarea faptului cã sunt îndreptãþite sã-ºi revendice drepturi, conºtientizarea
„puterii“ acestor drepturi, „coliziunea inevitabilã“ cu Statul. Rezultã aºadar cã
rolul de forþã realã de rezistenþã la tendinþele de asimilare artificialã a naþionali-
tãþilor îl joacã conºtiinþa naþionalã, instrumentul cel mai important de oglindire
a „aparenþei de constituþionalism“ a Statelor despotice.

Reacþia însã la despotismul ºi violenþa manifestate faþã de naþionalitãþi, care
„a sguduit State pânã în temelii“, este legitimã – înseamnã în fapt „a opune vio-
lenþii tot violenþã“ – ºi recunoscutã ca atare de „lumea cultã“, dat fiind cã aceste
naþionalitãþi sunt împiedicate sã foloseascã mijloace constituþionale de luptã
pentru pãstrarea individualitãþii naþionale, sunt persecutate ºi pedepsite pentru
manifestarea conºtiinþei lor naþionale. „Culmea despotismului“ este, dupã
Popovici, „tãgãduirea dreptului de apãrare“ al naþionalitãþilor care, aºa cum arãta
Bluntschli, atacate fiind în „existenþa eticã ºi intelectualã“, „sunt silite a opune
cea mai cerbicoasã rezistenþã“. Popovici este în deplin consens cu Bluntschli în
privinþa aserþiunii: „nu existã cauzã mai dreaptã pentru o revoluþiune în contra
tirãniei, de cât apãrarea naþionalitãþii. Se poate cã legalitatea va fi ºtirbitã, dar
dreptul nu este violat...“ cãci „dreptul revoluþiunii este dreptul naturei unui popor
care nu mai ºtie cum sã se apere pe altã cale“84. De asemenea, împãrtãºeºte cu
Buckle pãrerea cã, fiind opera naþiunii înseºi“, revoluþia „este o splendidã ºi
impunãtoare priveliºte, pentru cã pe lângã caracterul moral al indignaþiunii,
pricinuitã de nedreptatea concretã, ea adaogã calitãþile intelectuale: prevederea
ºi combinaþiunea [ºi]... realizeazã douã scopuri: ... pedepseºte pe asupritori, dar
în acelaºi timp dã asupriþilor libertatea“85. Existã aºadar o consecvenþã logicã
între dreptul individual de legitimã apãrare ºi aplicarea acestui drept la grupurile
sociale, acest adevãr fiind ilustrat, în cuvintele lui Rudolf Jhering, de „resultatele
mari“ consemnate de istoria dreptului care, toate, de la „emanciparea sclavilor“
la „emanciparea religiunii“, au trebuit dobândite pe calea „celei mai înverºunate
lupte“86. Ca atare, naþiunile care-ºi manifestã voinþa sunt subiecte de drept,
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83 Ibidem, p. 32.
84 Johann Kaspar Bluntschli, op. cit., p. 103 ºi în Politik als Wissenschaft, Stuttgart, Cotta, 1876, p. 207,

apud Aurel C. Popovici, op. cit., p. 34. De altfel, Popovici îl citeazã în aceastã privinþã ºi pe Luigi Palma, dupã
care dreptul de revoluþie al popoarelor „este admis de toþi publiciºtii“ care înþeleg demnitatea ºi libertatea
omeneascã ºi care considerã cã „nu existã nici un motiv care ar putea tãgãdui naþiunii acest drept, când ea este
þinutã de o altã naþiune în jug“. Luigi Palma, op. cit., p. 160, apud Aurel C. Popovici, op. cit., p. 35.

85 Henry Thomas Buckle, History of civilization in England, and France, Spain and Scotland, London,
Longmans, Green et comp., apud Aurel C. Popovici, op. cit., p. 34.

86 Rudolf Jhering, op. cit., p. 8 ºi 42, apud Aurel C. Popovici, op. cit., p. 35.



dreptul lor de revoluþie în împrejurãri drastice e fondat (legitim) iar încercarea
de a le distruge conºtiinþa ºi viaþa este „crimã a asasinului popoarelor“. Popovici
precizeazã cã, paralel cu constatarea dreptului teoretic al naþiunilor la revoluþie,
se impune constatarea cã transpunerea acestui drept în realitate necesitã putere,
„capital real de putere“ – adicã (1) „culturã a minþii ºi a inimii“, „cultura înaltã“
care întreþine vie conºtiinþa naþionalã, mobilizeazã ºi genereazã sentimente de
abnegaþie ºi entuziasm; (2) finanþe ºi (3) „puterea braþelor“ – inspirat fiind în
aceastã privinþã de Spinoza, pentru care Unusquisque tantum juris habet, quantum
potentia valet („Fiecare are numai atâta drept pe câtã putere are“)87.

O raportare a principiului naþionalitãþilor la principiile socialismului reflectã,
în interpretarea lui Popovici, cã socialismul considerã „pretenþiunile naþionale“
ca fireºti ºi necesar de satisfãcut ºi cã ceea ce apropie principiul de naþionalitate
de preocupãrile socialismului este interesul deosebit pentru condiþiile materiale
ºi „intelectuale“ ale întregului popor, adicã ale întregului corp al naþiunii.

Autorul Principiului de naþionalitate pledeazã în favoarea caracterului na-
þional al sistemului public de educaþie ºi instrucþie al „naþionalitãþilor cultura-
liceºte tinere“ ºi al Statelor naþionale, începând de la limba, literatura ºi istoria
naþionalã – care ar trebui sã constituie „punctul de cristalizaþiune“ –, pentru a se
evita expunerea „fatalã la fluctuaþiile cosmopolitismului“ a cetãþenilor. Influen-
þele culturale strãine sau operele „culturii mai înaintate“ ale mai multor naþiuni
se cer pãtrunse, se cer alese motivele lor de civilizare ºi adaptate specificului
naþional, „ºi ast-fel naþionalizate“. O culturã naþionalã specialã necesitã însã
creaþii originale, corespunzãtoare individualitãþii naþiunii, creaþii care sã exprime
„cultura specialã naþionalã“ ºi care sã nu fie doar „absorbite“ de o manierã nive-
latoare88 în „cultura generalã“, aºadar opere care sã ilustreze „curentul particu-
larizãtor sau individualizãtor“, aºa cum o fac „Catedrala de la Curtea de Argeº“,
doina, Pastelurile ºi Fântâna Blanduziei ale lui Alecsandri ºi toate creaþiile
„isvorâte din durerile ºi bucuriile naþiunii noastre“, „elemente ale individualitãþii
noastre“. De altfel, cincisprezece ani mai târziu, în Naþionalism sau Democraþie,
Popovici a dezvoltat o teorie a particularismului, a specificului culturii naþionale
ºi a adaptãrii la acest specific, influenþat fiind de Joseph de Maistre, Schopenhauer
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87 Ibidem, p. 36.
88 În lucrarea lui publicatã în 1910, Popovici afirma cã adevãrata cultura prezintã valoare doar dacã

rãmâne originalã din perspectivã naþionalã, „dacã poartã marca strãbunilor“, dacã este feritã de cosmopolitism.
Dacã „democraþia înghite naþionalitãþi“, ceea ce poate salva naþiunea este o puternicã conºtiinþã naþionalã
legatã de interesele naþionale ºi civilizaþia proprie, care poate fi ºi „expresia idealã a patriotismului unui neam“
ºi a încrederii în viitorul lui. A se vedea Aurel C. Popovici, Naþionalism sau Democraþie. O criticã a civi-
lizaþiunii moderne, Bucureºti, Editura Albatros, 1997 (1910), p. 58 sq. Este interesant de precizat cã Popovici
– considerat adesea, începând cu Iosif Constantin Drãgan, un „europeist“ sau un precursor al europenismului,
prin supralicitarea concepþiei sale asupra federalizãrii Austro-Ungariei ºi creãrii Statelor Unite ale Austriei
Mari –, a pus „cultura generalã“ (cultura susceptibilã sã „absoarbã culturile speciale naþionale“) în termenii
aceleiaºi teorii care, „mutatis mutandis, susþine cã toate popoarele Europii vor alcãtui într’un viitor îndepãrtat
o singurã mare naþiune, un singur Stat, cu o singurã limbã ºi ast-fel o singurã culturã. Mai lipseºte ideia unei
cazarme de la Gibraltar la Camciatca, ca monstruozitatea sã fie perfectã. Cei ce susþin asemenea idei nu vãd,
întocmai ca Daltonianii, de cât o singurã culoare“. Ibidem, p. 40. A se vedea Aurel C. Popovici, par J.C.
Dragan, Otto von Habsburg, Marco Pons, Alexander Randa, Franz Wolf, Milan, Fondation Européenne
Dragan, Les précurseurs de l’européisme nr. 1, 1977, îndeosebi articolele semnate de Iosif Constantin Drãgan,
“Aurel C. Popovici“, pp. 27-50, ºi Alexander Randa, “Der «Europäer des Banats»“, pp. 67-93.



ºi Keyserling. „Cu alte cuvinte, cultura adevãratã nu se face pornind de la no-
þiunea abstractã «popor», ci de la un popor anumit; nu se face pornind de la
«omenire», ci de la naþionalitate; nu pornind de la generalitãþi, ci de la cazuri
concrete; nu de la teorii abstracte, ci de la produsele pozitive ale naturei, într-un
cuvânt, exact ca în ºtiinþa pozitivã: n-ai voie sã construieºti o sintezã, înainte de
a fi fãcut exact toate analizele necesare“89. Ca urmare, statul, limba, religia, cre-
dinþele, moravurile ºi obiceiurile «omenirii» existã numai ca atribute ale naþio-
nalitãþii. Teza centralã a gândirii politice a lui Popovici, de inspiraþie burkeanã,
susþine cã menþinerea ºi dezvoltarea fireascã a identitãþii unui popor, a „indivi-
dualitãþii“ sale este determinatã de menþinerea moravurilor vechi, a tradiþiilor,
limbii ºi credinþelor. Pentru Popovici „adevãrata culturã“, „cultura organicã na-
þionalã“, reprezintã „fiinþa intelectualã ºi moralã“ ºi „personalitatea“ unui popor.
O politicã adecvatã menþinerii identitãþii naþionale este o politicã care conservã
statul „fãrã a-1 disloca“, care nu produce „dezorganizãri naþionale“, „nu nemul-
þumeºte poporul“, ci care face „sã trãiascã naþiunea“. Ca atare, „singura valoare
în politicã“ ºi „singura politicã serioasã este o politicã de conformare la indivi-
dualitatea deosebitã a unei þãri ºi a poporului: pe de o parte, o constantã
preocupare de a conserva caracterul naþional, pe de alta, o bine cumpãnitã
adaptare de inovaþii necesare“90.
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