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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 – completely opposite to the Hungarian demarche of
„establishing a constitutional system in a monarchical parliamentary
regime“ and of „removing absolutism“, the reverse of modern democratic
and liberal principles, and oriented not only towards the nationalities
submission and integration but also towards a „hierarchical ordering“ of
them – 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, this paper contains a
configuration of the „nationality policy“ of Hungarian government after
the instituting of the dual monarchy, the analysis of the principle of
nationality being allocated to a self-contained article.
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Studiul de faþã îºi propune sã analizeze principiul naþionalitãþilor ca pe un
concept definitoriu pentru gândirea politicã a românilor transilvãneni de la
sfârºitul secolului al XIX-lea pânã la Marea Uniune din 1918, alãturi de cel de
federalizare. Asumpþia acestei abordãri este cã radicalitatea „politicii naþiona-
litãþii“ aplicatã în Transleithania dupã instituirea monarhiei duale, distinctã faþã de
cea imperialã austriacã, a implicat nu doar (1) instituirea principiului naþionalitãþilor
ca bazã doctrinarã a demersului românilor transilvãneni – petiþionar-memorandist
ºi politic deopotrivã – de obþinere a legiferãrii drepturilor politice pentru naþio-
nalitãþile din monarhia austro-ungarã ºi, în consecinþã, de contracarare a mãsurilor
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guvernamentale de supunere, integrare ºi ierarhizare a naþionalitãþilor, ci ºi (2) o
specificã încorporare a lui în cadrul unor concepþii de tip federalist. Ca atare, cele
ce urmeazã conþin o schiþã a „politicii de naþionalitate“ a guvernãrii ungare de
dupã instituirea monarhiei duale, tratarea principiului naþionalitãþii fiind alocatã
unui articol de sine stãtãtor.

„Nefericita politicã a naþionalitãþii“ în Transilvania

Oszkár Jászi, membru în cabinetul Primei Republici Ungare1 ca ministru al
minoritãþilor rasiale2, a considerat retrospectiv, în 1929, cã teza susþinutã de Lajos
Kossuth3 la începutul Revoluþiei – anume „cã existau mai multe naþionalitãþi în
Ungaria, dar numai o naþiune, cea maghiarã, derulatã ca un fir roºu de-a lungul
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1 Proclamatã în urma disoluþiei Imperiului austro-ungar, dupã Primul rãzboi mondial, a funcþionat între 16

noiembrie 1918 ºi 21 martie 1919, sub conducerea lui Mihály Károlyi. A fost urmatã de Republica Sovieticã
Ungarã, republica de 133 de zile, condusã de Béla Kun, între 21 martie 1919 ºi 4 august 1919.

2 Oszkár Jászi, autor al articolului „Towards New Hungary“ (1907), a susþinut o politicã radicalã de
independenþã ºi autonomie economicã faþã de monarhia habsburgicã, reforma învãþãmântului public, libertatea
de gândire, libertatea presei, libertatea de întrunire, dreptul la grevã, stoparea maghiarizãrii minoritãþilor ºi a
politicii de instigare naþionalistã, acordarea unei largi autonomii minoritãþilor din Austro-Ungaria. În 1914, a
condus Partidul Naþional Radical Civic sub o platformã care solicita vot universal, reformã agrarã radicalã,
autonomie vamalã ºi controlul statului asupra educaþiei. A încercat sã negocieze, fãrã succes, în 13 ºi 14 no-
iembrie 1918, la Arad, cu reprezentanþii Consiliului Naþional Central Român menþinerea românilor transil-
vãneni în Ungaria ºi acordarea unei largi autonomii, conform modelului elveþian. A militat pentru înfiinþarea
unei Confederaþii a naþionalitãþilor din regiunea Dunãrii. Asistent universitar cu specialitatea sociologie la Uni-
versitatea din Cluj (1912), profesor de sociologie la Universitatea din Budapesta (1919), a predat din 1925
(pânã în 1942) la Facultatea de ªtiinþe Politice a Colegiului Oberlin din Ohio.

3 Promotor al statutului de independenþã ºi libertate pentru Ungaria, al libertãþii de exprimare ºi de con-
ºtiinþã, al abolirii claselor sociale, libertãþii minoritãþilor de a-ºi folosi limba maternã în administraþia localã, în
tribunale, în ºcoli, în viaþa comunitãþii ºi chiar în cadrul gãrzii naþionale a consiliilor non-maghiare etc., nu a
sprijinit aplicarea principiului naþionalitãþii în administraþia regionalã din Ungaria. Guvernator al noului stat,
Republica Ungarã, în timpul revoluþiei din 1848-1849, a prezentat aceastã miºcare revoluþionarã ca pe un rãz-
boi pentru eliberarea Ungariei. A intrat în conflict cu revoluþionarii transilvãneni ºi a declanºat un rãzboi absurd
împotriva românilor transilvãneni, în care a încurajat crime abominabile împotriva adversarilor sãi. Acest rãz-
boi a dus la uciderea a peste 60.000 de români, distrugerea a circa 200 de sate, a nenumãrate biserici ºi mãnãs-
tiri, la uciderea lui Stefan Ludwig Roth – condamnat de „tribunalul sângelui“ al nobililor maghiari ºi secui, în
Cluj, pentru „înaltã trãdare“ (11 mai 1849) întrucât s-a opus legii introducerii limbii maghiare ca limbã oficialã
în Transilvania, a susþinut teza „egalitãþii limbilor ºi naþionalitãþilor“, a pretins cã limba þãrii este limba vlahilor
ºi a scris faimoasa broºurã Der Sprachenkampf in Siebenbürgen (Rãzboiul limbilor în Transilvania, 1842). Sin-
gularizat în privinþa ambiþiilor de asimilare, Kossuth a fost fidel ºi în perioada exilului sãu politicilor ºi acþiu-
nilor expansioniste ºi antiminoritare susþinute în anii 1848-1849. A respins revendicãrile naþionalitãþilor din
Imperiu formulate în aceastã perioadã ºi planurile prezentate de „trimiºii românilor“. În mai 1848 Dumitru
Brãtianu a discutat la Pesta cu prim-ministrul Ungariei Lajos Batthyany despre „construirea unei confederaþii“, iar
Ion Ghica, la începutul anului 1851, i-a prezentat lui Kossuth, aflat în exil în Turcia, planul unui stat federal alcãtuit
de Nicolae Bãlcescu, pe baza propunerilor convenite în corespondenþa purtatã cu generalul György Klapka ºi
cu László Teleki. Constituþia lui Bãlcescu, conceputã pentru români, maghiari ºi slavii din Sud, ºi care pre-
vedea înlocuirea, în urma unui plebiscit, a graniþelor istorice cu „noi graniþe etnice“, trasarea teritoriilor funcþie
de „blocurile naþionalitãþilor“ sau de criteriul „aceleaºi culturi ºi limbi“, un parlament central (150 de membri),
format prin reprezentare egalã a naþiunilor (50 de membri), gãzduit anual prin rotaþie ºi a cãrui limbã oficialã
sã fie franceza sau germana, a fost aprobat „cu entuziasm“ de emigranþii unguri din Londra (Teleki, Pulszky).
Kossuth l-a respins, în virtutea opþiunii pentru o confederaþie „fãrã autonomie teritorialã pentru celelalte
naþionalitãþi din Regatul Ungariei“, pe care o exprimase la începutul anului 1850 ºi pe care a reluat-o în 1851,
în Constituþia Kiutahia. Aceastã constituþie, care prevedea „o federaþie internã ºi nu un sistem confederat“, a
reprezentat „unul dintre cele mai îngrijorãtoare planuri elaborate vreodatã pentru a dezvolta democraþia
în Ungaria“. James Chastain, „Danubian Confederation“, în Encyclopedia of 1848 Revolutions, 1999, 2005.



întregii istorii moderne a Ungariei“4 –, a exprimat în fapt una dintre principalele
cauze care au dus în cele din urmã la distrugerea monarhiei. „Factorul de condu-
cere al maghiarilor nu a fost dispus sã aplice ºi în domeniul naþional principiile
democratice ºi liberale pe care a încercat sã remodeleze statul.“5 Dacã luãm în
considerare cã Lajos Kossuth este situat în curentul „liberalismului naþional“ ungar
– unul „deosebit în raport cu alte tradiþii liberale europene“ ºi, în expresia lui Robert
Talisse, unul cu „componente de gândire politicã ºi filosoficã considerate adesea
ca inerent «iliberale»“6 –, un „liberalism“ preocupat de „interesele naþionale
ungare ºi superioritatea naþiunii maghiare în contextul Imperiului Habsburgic“,
de „ordonarea ierarhicã a naþionalitãþilor din regiune în cadrul unei politici
conduse de unguri“, înþelegem de ce reprezentanþii proeminenþi ai liberalismului
naþional maghiar – în principal István Széchenyi (1791-1860), József Eötvös
(1813-1871) ºi Lajos Kossuth (1802-1894) – diferã doar în privinþa a „douã aspecte
referitoare la imperialism“: „rolul Vienei, sau câtã libertate ar putea obþine Ungaria
de la Imperiul Habsburgic“ ºi „modul de eventualã asimilare a minoritãþilor naþio-
nale în naþiunea maghiarã“7. În fapt, liberalii maghiari, împreunã cu alte „partide
naþionale maghiare, au luptat înainte de 1848, în 1848 ºi dupã 1860 pentru libertatea
politicã maghiarã prin înlãturarea absolutismului, instituirea unui sistem consti-
tuþional ungar într-un regim monarhic parlamentar, dar concomitent ºi pentru su-
punerea ºi integrarea nemaghiarilor din stat“8.Acest „naþionalism liberal“, „construit
pe supremaþia maghiarã [ºi] accentuat de teama pan-slavismului ºi a intereselor
pan-germanice“, întemeiat pe „iluziile“ cã limba maghiarã poate crea „o comu-
nitate naþionalã omogenã de limbã“9 ºi cã reforma liberalã „creeazã o unitate
culturalã coerentã într-un stat multinaþional“, exprimând „atitudini ºovine“, ima-
ginând „spaþiul imperial ungar“ ºi având maghiarizarea pe prim plan, a promovat
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https://www.ohio.edu/chastain/dh/danconf.htm. De altfel, pe ideile din Constituþia Kiutahia ºi-a fundamentat
pânã la sfârºitul vieþii planurile pentru Ungaria din care a exclus sistematic autonomia teritorialã a Princi-
patelor Dunãrene ºi a Serbiei. A iniþiat în 1859, împreunã cu László Teleki ºi György Klapka, Directoratul Na-
þional Ungar, „un fel de guvern ungar în exil“ care nu a ajuns sã împlineascã „planurile de eliberare a Ungariei“
ºi care a fost marcat de diferenþele ireconciliabile dintre propria concepþie asupra „naturii politicii naþionalitãþii
în viitorul stat (democratic) maghiar“ºi concepþia lui Teleki. „Kossuth încã se agãþa de ideea lui de stat unitar
ungar, în timp ce Teleki a admis cã o anumitã autonomie teritorialã este necesar sã fie recunoscutã anumitor
naþionalitãþi pentru a obþine o pace durabilã“. László Kürti, „Liberty, Equality, and Nationality: National Li-
beralism, Modernization, and Empire in Hungary in the Nineteenth Century“, în Matthew P. Fitzpatrick
(editor), Liberal Imperialism in Europe, New York, Palgrave Macmilan, 2012, p. 102sq.

4 Oszkár Jászi, The Dissolution of the Habsburg Monarchy, Chicago, University of Chicago Press, 1929,
p. 304.

5 Ibidem.
6 László Kürti, op. cit., pp. 91-92.
7 Ibidem, p. 93.
8 Dumitru Suciu, Ioan Bolovan, „Transilvania în timpul regimului neoabsolutist“, în Anton Drãgoescu

(coordonator), Istoria României. Transilvania, Vol. I, Cluj-Napoca, Editura „George Bariþiu“, 1997,
subcapitolul II „Consideraþii privind statutul Transilvaniei ºi situaþia specificã românilor din monarhie la
mijlocul secolului al XIX-lea“, secþiunea 5 „Conflictele între conceptele cuceritorilor privind patria maghiarã
sau austriacã de sorginte feudalã generate de «dreptul» sabiei ºi... programele popoarelor cucerite axate pe
federalism ºi democraþia realã ºi europeanã“, p. 1069. „ªi aceasta fiindcã naþiunea maghiarã s-a aflat sub tron
dar peste românii ºi slavii din Ungaria Coroanei Sf. ªtefan, ceea ce înseamnã cã s-a situat cu excepþia unor
scurte perioade de timp la mijlocul piramidei“. Ibidem.

9 „... limba a devenit o faþadã talismanicã pentru naþionaliºtii liberali în lupta pentru reînnoirea Imperiului
ungar“. László Kürti, op. cit., p. 94.



doar acele „legi referitoare la naþionalitãþi“ care au contribuit la consolidarea pa-
triotismului ºi a statului ungar ºi la extinderea naþionalismului10. În acest „curent
de naþionalism în vogã“, exprimarea unei poziþii liberale mai tolerante ºi nuanþate
putea conduce fie la respingere publicã, ca în cazul „discursului lui Szechenyi
din 1842, la Academia Ungarã de ºtiinþe, în care a atacat «pseudo-patriotismul
maghiar» ºi «sentimentele anti-naþionalitate»“11, fie la o lipsã de impact public,
aºa cum a fost cazul definiþiei patriei formulate de Eötvös: „patria nu este acea
bucatã de pãmânt pe care ne-am nãscut... acasã este ceva mai mult... este un loc
în care ne putem simþi liberi“12. În patria lor, românii transilvãneni nu se simþeau
liberi ºi nu au fost liberi.

„Unirea“ Principatului Transilvaniei cu Ungaria, hotãrâtã de Dieta nobililor
unguri de la Cluj, în 18 mai 1848, în pofida opoziþiei românilor care constituiau
majoritatea populaþiei, a fost un act de anexare13 împotriva cãruia românii au
luptat prin petiþii ºi forþa armelor ºi, deºi au fost victorioºi ºi recunoscuþi ca
naþiune a Transilvaniei, la 4 martie 1849, prin constituþia lui Franz Josef, aceastã
recunoaºtere a fost pusã în practicã abia în 1863, când s-a întrunit Dieta transilvã-
neanã la Sibiu14. Aceastã Dietã, în care românii au deþinut majoritatea, a reuºit,
cu ajutorul saºilor ºi prin boicotul deputaþilor unguri, sã voteze importantele legi
I ºi II, „singura legislaþie democraticã ºi pozitivã care a recunoscut pe cale parla-
mentarã naþionalitatea politicã ºi limba românã, coordonatã maghiarei ºi germanei,
ca limbã de stat în Marele Principat al Transilvaniei“15. În fapt, influenþii politicieni
unguri, deþinând poziþii puternice în Cancelaria aulicã ºi Guberniul Transilvaniei,
împreunã cu ºefii comitatelor ºi ai scaunelor ungureºti, au blocat în 1861 convo-
carea de cãtre puterea imperialã, cerutã expres de români, a Dietei de la Alba Iulia,
„aleasã dupã procedee mai democratice în comparaþie cu cele din trecut ºi care
avea pe agenda sa de lucru înarticularea parlamentarã a naþionalitãþii ºi limbii ro-
mâne în Marele Principat al Transilvaniei. De fapt, blocajul ºi boicotul maghiar
a avut eficacitate pânã în 1863 deoarece doar atunci s-a reuºit convocarea Dietei
de la Sibiu“16. De asemenea, de fapt, guvernul imperial a rãspuns cu întârziere
ºi numai parþial cererilor românilor transilvãneni. Deºi au luptat alãturi de armata
imperialã împotriva armatei ungare, ei nu au obþinut de la Împãrat punerea în
aplicare a principiului naþionalitãþii, în termenii în care Simion Bãrnuþiu a reven-
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10 Ibidem, p. 93, p. 94, p. 100.
11 Ibidem, p. 96.
12 Ibidem, p. 97. În plus, în cele din urmã Adunarea Naþionalã a ignorat ºi argumentele lui Eötvös în

privinþa folosirii limbilor nonmaghiare în învãþãmântul primar al minoritãþilor naþionale, ca ºi sugestiile lui
privind educaþia elementarã, restructurarea alegerilor ºi consiliilor locale ºi necesitatea unei politici solide în
domeniul naþionalitãþii.

13 Sloganul „Uniune sau moarte“ a fost emblematic pentru forþa cu care a fost doritã de unguri anexarea
Transilvaniei. El a fost lansat pentru a forþa supunerea românilor ºi pentru a descuraja opoziþia lor, în acelaºi
scop fiind înfiinþate „tribunalele sângelui“ ºi expediþiile armate în aºezãrile româneºti.

14 În 1863, ea cuprindea 59 de deputaþi români aleºi ºi 100 de ne-români, dintre care 56 de maghiari ºi 44
de saºi. Cf. Dumitru Suciu, Ioan Bolovan, op. cit., secþiunea 7 „Ungurii ºi austriecii în marº rapid spre
compromis ºi dualism“, p. 1095.

15 Legea, adoptatã în 1864, practic blocatã de funcþionarii unguri din comitate ºi scaune, a fost folositã
totuºi în Dietã. A se vedea în aceastã privinþã ibidem, p. 1095.

16 Ibidem, p. 1094.



dicat recunoaºterea naþiunii române în sens politic, anume autonomia naþionalã
asupra propriului ei teritoriu17. Se poate de aceea afirma cã „politica socialã
pozitivã care a favorizat þãrãnimea ºi categoriile productive“ ºi chiar „certa dezvol-
tare economicã generalã industrialo-comercialã“ nu au putut sã contrabalanseze
„relele politice ale neoabsolutismului anilor 1849-1860“18. Modernizarea ºi libe-
ralizarea promovate de politica maghiarã s-au limitat la egalizarea drepturilor in-
dividuale civile sau „de cetãþenie“ ºi a celor sociale, prin alocarea de proprietãþi
tuturor þãranilor, foºti iobagi, fãrã deosebire de naþionalitate. În privinþa româ-
nilor ºi drepturilor colective naþionale româneºti, modernizarea ºi liberalizarea
nu au fost aplicate, Parlamentul pestan nedezbãtând o lege prin care naþionali-
tatea ºi limba românã sã fie recunoscute legal, aºa cum recomandase însuºi
Împãratul19.

Singura încercare de a ajunge la o înþelegere cu naþionalitãþile asupra „unui
proiect de lege compensatoriu privind naþionalitatea“ a fost una întârziatã, în iulie
1849, fãcutã sub presiunea evenimentelor militare ºi cu puþin înainte de capitu-
larea armatei ungare la ªiria, în apropiere de Arad, la 13 august 1849. Guvernul
ungar a intenþionat sã ofere concesii naþionalitãþilor20, prim-ministrul ungar

5 POLITICA ªI PRINCIPIUL NAÞIONALITÃÞII ÎN TRANSILVANIA 69

————————
17 În manifestul Provocaþiune, rostit la 25 martie 1848 la Sibiu, în care a rãspuns propagandei unioniste

maghiare, a reiterat condiþia ca naþiunea românã sã fie recunoscutã drept naþiune cu drepturi politice ºi condiþia
desfiinþãrii („ºtergerii“) iobãgiei, înainte de a discuta despre unirea cu Ungaria (în „congres naþional, în care
sã ne înþelegem mai întîi despre dobîndirea acestora“). A se vedea Manifestul lui Simion Bãrnuþiu, http://www.
buletindecarei.ro/2014/03/exclusivitatemanifestul-lui-simion-barnutiu-provocatiune-24-25-martie-1848-sibiu.
html. Solicitãrile lui Simion Bãrnuþiu au stat la baza celor 16 puncte care au constituit Petiþia Naþionalã,
adoptatã de Marea Adunare Naþionalã de pe Câmpia Libertãþii din Blaj (cu 40.000 de participanþi) în perioada
3-5 mai 1848, ºi a faimosului sãu discurs, „Români ºi maghiari“, din 14 mai 1848, din Catedrala greco-catolicã
din Blaj. Petiþia Naþionalã solicita, în ceea ce priveºte naþiunea românã, „independenþa sa naþionalã în
respectul politic“, reprezentare proporþionalã în toate instituþiile þãrii, dreptul de a folosi limba românã în
legislaþie ºi administraþie, adunare naþionalã generalã întrunitã anual, utilizarea termenului „român“ pentru a-i
denumi pe români, în locul celor de „ólah, walach ºi blach“, libertatea ºi independenþa bisericii române – „fãrã
distincþiune de confesiune“, desfiinþarea iobãgiei fãrã nicio despãgubire din partea þãranilor iobagi, libertatea
industrialã ºi comercialã, desfiinþarea dijmei (zeciuielii), libertatea cuvântului, libertatea tiparului, libertatea
personalã, libertatea întrunirilor, „tribunale cu juraþi (Jurye) cu publicitate, în care procesele sã se facã
verbale“, înarmarea poporului sau gardã naþionalã pentru apãrarea þãrii ºi miliþie românã cu ofiþeri români,
înfiinþarea de ºcoli româneºti în toate satele ºi oraºele, de gimnazii, de institute militare ºi tehnice, de seminare
preoþeºti, înfiinþarea unei universitãþi, „ºtergerea privilegiilor“ în privinþa participãrii la „sarcinile publice“,
elaborarea unei noi Constituþii a Transilvaniei pe baza principiilor libertãþii, dreptãþii, egalitãþii ºi fraternitãþii,
elaborarea de noi coduri – civil, penal, comercial – dupã aceleaºi principii, respingerea ideii de „uniune“ cu
Ungaria „pânã când naþiunea românã nu va fi naþiune constituitã ºi organisatã cu vot deliberativ ºi decisiv,
reprezentatã în Camera legislativã“. A se vedea Proclamaþia de la Blaj. Petiþia Naþionalã adoptatã de Adu-
narea de la Blaj prin care sunt exprimate revendicãrile românilor transilvãneni, http://enciclopediaromaniei.
ro/wiki/Adunarea_Na%C5%A3ional%C4% 83_de_la_Blaj

18 Dumitru Suciu, Ioan Bolovan, op. cit., secþiunea 7, p. 1091.
19 Împãratul a recomandat Parlamentului pestan sã voteze o lege prin care sã recunoascã naþionalitatea ºi

limba românã „pe un bilet de mânã“, dupã ce a sancþionat hotãrârea Dietei de la Cluj („constituitã pe baza
sistemului 3+4, deci fãrã deputaþii românilor majoritari), care a votat uniunea, „acþionând în spiritul
centralismului de stat al Ungariei promovat de art. VII al Dietei de la Pozónyi (Bratislava)“. Ibidem, secþiunea
5, p. 1073.

20 Prin „Proiectul de pacificare“ – semnat la 2 iulie 1849 la Seghedin de Kossuth cu revoluþionarul ºi
istoricul valah Nicolae Bãlcescu ºi cu revoluþionarul, jurnalistul ºi poetul valah Cezar Bolliac, dar neacceptat
de comandantul armatei românilor transilvãneni, revoluþionarul ºi avocatul Avram Iancu, datoritã „întârzierii,
inutilitãþii ºi lipsei de sinceritate a liderilor maghiari“ – guvernul maghiar se angaja sã asigure românilor
dreptul de a-ºi folosi limba maternã în comunitãþile româneºti, de a fi aleºi în funcþii administrative, de a avea
libertatea de a activa în industrie ºi comerþ, de a avea ºcoli în limba românã ºi o practicã religioasã ortodoxã



Szemere declarând în 29 iulie 1849 cã unul dintre scopurile revoluþiei ungare a
fost tocmai dezvoltarea liberã a naþionalitãþilor. Acesta a fost, de fapt, tocmai
motivul conflictului ºi rãzboiului dintre unguri ºi români în 1848-1849. Ca dovadã,
mãrturia lui Nicolae Bãlcescu asupra faptului cã nota redactatã de guvern, pe
care urma sã o negocieze el personal ºi care urma sã fie agreatã cu Avram Iancu,
nu menþiona nimic despre naþionalitate21.

„Compromisul“ din 186722, prin care Ungaria a devenit un partener în mo-
narhia austro-ungarã ºi prin care s-a încercat o descurajare a oricãrei forme de
secesiune politicã, ºi naþionalismul au agravat problemele statului multinaþional23

ºi au sporit presiunile maghiarizãrii. Este deosebit de relevant în aceastã privinþã
faptul cã Lajos Kossuth, care nu era nici pe departe un susþinãtor al drepturilor
minoritãþilor, a considerat „Compromisul“ drept „o creaþie a unei «naþiuni suici-
dare»“, „refuzul guvernului maghiar de a rezolva problemele naþionalitãþii“ putând
„conduce la colapsul final al Imperiului Habsburgic“24. Predicþia lui Kossuth
s-a împlinit, dar, din nefericire, dupã o perioadã în care naþionalitãþile Regatului
Ungariei au suportat un proces umilitor de deznaþionalizare, îndoctrinare ºi mar-
ginalizare politicã. În fapt, odatã cu „compromisul“, naþionalismul, combinat cu
insistenþa asupra superioritãþii culturii maghiare, s-a materializat, aºa cum arãta
Oszkár Jászi, într-o ºi mai amplificatã „nefericitã politicã a naþionalitãþii“ ºi o
„eronatã politicã internã“25.

Pentru românii transilvãneni, incontestabil loiali instituþiei „bunului“ Împãrat
austriac ºi „susþinãtori ardenþi“ ai Casei de Habsburg26, întrucât cei mai buni ex-
ponenþi ai dinastiei habsburgice au protejat adesea românii de abuzurile feuda-
lismului maghiar27 ºi incontestabilitatea principiilor de bazã ale guvernãrii Princi-
patului Transilvaniei stabilite prin Diploma Leopoldinum (16 octombrie 1690),
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autonomã, adicã „drepturi naþionale minime“. Dintr-o altã perspectivã s-a considerat cã partea ungarã „a fãcut
ºi alte concesii dincolo de acordarea drepturilor... Românii au renunþat la cererea de autonomie teritorialã, iar
partea ungarã a acceptat comunicarea multilingvisticã ºi administrarea în judeþele multietnice,... ºi
recunoaºterea naþionalitãþilor drept comunitãþi, ceea ce a deschis calea validãrii drepturilor colective“. András
Gergely, “The Hungarian Nationalities Act of 1849,“ în Ignác Romsics and Belá K. Király (editors),
Geopolitics in the Danube Region: Hungarian Reconciliations Efforts, 1848-1998, translated by Nóra Arató,
Budapest, CEU Press, 1999, p. 52.

21 Într-o scrisoare trimisã lui Ion Ghica. A se vede Dan Berindei, Politicã externã ºi diplomaþi la
începuturile României moderne, Bucureºti, Editura Mica Valahie, 2011, p. 261.

22 Planificat ºi negociat de liberalii unguri Ferenc Deák (1803-1876), Eötvös József (1813-1871) ºi Gyula
Andrássy (1823-1890) ºi ratificat de împãratul Franz Josef.

23 Populaþia maghiarã reprezenta aproximativ o treime din populaþia totalã a Ungariei.
24 László Kürti, op. cit., p. 106. A exprimat aceastã poziþie în publicaþia italianã Alleanza, argumentând

în favoarea proiectului Confederaþiei Dunãrene ºi împotriva împãcãrii cu Viena.
25 Oszkár Jászi, op. cit., p. 400, p. 399.
26 Oszkár Jászi a arãtat cu privire la loialismul românilor: „Românii erau susþinãtori înflãcãraþi ai

habsburgilor ºi aproape pânã la prãbuºirea monarhiei au fost în strânsã conexiune cu Viena, iar loialitatea lor
faþã de dinastie era necontestatã. Unul dintre cei mai apreciaþi gânditori politici, Aurel C. Popovici, un lider al
partidului naþional din Ungaria, care a fugit în Austria pentru a evita închisoarea ca urmare a unui pamflet pe
care l-a scris împotriva politicii de maghiarizare, a publicat pânã în 1906 o carte senzaþionalã sub titlul Die
Vereinigten Staaten von Gross-Österreich (Statele Unite ale Austriei Mari), în care a susþinut federalizarea
monarhiei într-un spirit complet loial faþã de Casa de Habsburg. El a încercat sã demonstreze cã numai o
constituþie bazatã pe egalitatea naþiunilor ar putea sã salveze imperiul ºi, în acelaºi timp, sã îl transforme în
centrul de atracþie pentru Est ºi Sud“. Oszkár Jászi, op. cit., p. 399.

27 A se vedea ibidem, p. 398.



Ausgleich-ul promulgat de împãratul Franz Iosef a reprezentat o catastrofã în
termeni de existenþã politicã autonomã ºi separatã, o catastrofã pregãtitã, din pã-
cate, din 1865 ºi chiar dinainte28 ºi nu determinatã doar de înfrângerea Austriei
în rãzboiul din 1866. Dacã prin Oktoberdiplom, Diploma împãratului Franz Iosef I
(20 octombrie 1860)29, care a restabilit situaþia de dinaintea anului 1848, a fost
admisã autonomia Marelui Principat al Transilvaniei (ºi a Croaþiei)30 ºi dacã între
1863-1864 românii au obþinut cel mai mare numãr de locuri în dieta Transilvaniei
din Sibiu, prin „Compromis“ Transilvania a fost încorporatã în Ungaria – deºi
Austria a pãstrat autonomia provinciilor proprii – ºi a pierdut autonomia pe care
a avut-o din 1526 faþã de puterea centralã cu sediul la Viena. Este de remarcat
faptul cã românii transilvãneni au funcþionat dupã 1867, cu toate acestea, „pe
vechea filierã Kaisertreue, arãtând [astfel] cã ei nu considerau regimul dualist ca
fiind legitim“31. Dar dincolo de decizia cã „nu trebuie fãcut nimic care ar putea
fi interpretat ca acceptare a noului regim din Transilvania“ (pasivism), intelectualii
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28 Gânditori negermani sau nemaghiari, între care istoricul ºi politicianul ceh František Palacký, au

interpretat cel puþin douã lucruri ca fiind „semne evidente“ ale acþiunii liberalilor maghiari, încã din 1861, în
sensul apropierii momentului înfiinþãrii dualismului austro-ungar, ºi ale acþiunii celor mai influenþi conservatori
maghiari, în sensul pregãtirii mijloacelor prin care împãratul sã aprobe viitoarea aplicare a constituþiei din
aprilie 1848: faptul cã Dieta Ungariei „s-a putut întruni singurã pentru a dezbate din proprie iniþiativã unele
interese interpretate de ea însãºi ca specifice“ ºi faptul cã „în guvernul imperial central i s-a asigurat un loc
numai cancelarului aulic al Ungariei, nu ºi celor ai Croaþiei ºi Transilvaniei situaþi pe poziþii inferioare,
împrejurare care n-a semnificat altceva decât cã se «uita» o portiþã deschisã pentru viitoarea lor anexare“. De
asemenea, este semnificativ cã între anii 1861 ºi 1862 împãratul Franz Iosif I a fost iniþiatorul discret al
„reconcilierii“ cu Ungaria, el realizând cã „Imperiul ºi dinastia erau slabe dacã aveau în spate o Ungarie
nemulþumitã ºi cã ambele state istorice începau sã fie serios ameninþate de principiul naþionalitãþii“. Împãratul,
în dezacord cu guvernul sãu anti-dualist Rainer-Schmerling, a deschis „drumul nou dar în acelaºi timp atât de
vechi“ al Împãcãrii prin elaborarea, prin intermediul politicianului conservator György Apponyi, a unui
Memorandum politic care sã permitã împãcarea ºi alianþa dintre Austria ºi Ungaria istoricã aflate sub
Sancþiunea Pragmaticã“; încurajarea liberalilor austrieci, concentraþi în jurul liderului liberal styrian Moritz
von Keiserfeld (considerat ca prezentând, în fapt, un „liberalism conservator“. A se vedea în acest sens J. C.
Nyiri, „Intellectual Foundations of Austrian Liberalism“, în Austrian Economics: Historical and Philosophical
Background, edited by Wolfgang Grassl and Barry Smith, Routledge Revivals, London & Sydney, Crom
Hekm, 1986, p. 82), sã se apropie mai mult de Ungaria; trimiterea de „capital ºi ajutoare însemnate pentru
regenerarea economicã ºi lupta contra foametei; numirea în 1865 a „unor politicienilor maghiari în posturi-
cheie peste capul guvernului Rainer-Schmerling“, care a demisionat; vizitarea Academiei Juridice din Pesta;
numirea unor adepþi maghiari ai constituþiei din 1848 drept comiþi supremi; oferirea de ajutoare consistente
unor societãþi culturale din Budapesta; trimiterea lui „von Auguss, viceguvernatorul Ungariei, acasã la ºeful
liberalilor dualiºti pentru a perfecta ºi a demara lucrurile“. Astfel încât „în Articolul de Paºti, publicat de Deák
în 1865 în Pesti Napló, Compromisul, bazat pe Sancþiunea Pragmaticã, legile ºi constituþia din 1848, era deja
anunþat. Dieta de încoronare de la Pesta (1865-1868) n-a fãcut decât sã rezolve unele amãnunte, sã le reactiveze
în viaþa de stat ºi sã reglementeze afacerile comune Ungariei ºi Austriei“. A se vedea pentru toate aceste
precizãri Dumitru Suciu, Ioan Bolovan, op . cit., secþiunea 7, pp. 1092-1097.

29 Care a deschis era (1860-1867) unei guvernãri constituþionale („regim liberal“) în Imperiul austriac.
30 Dar, în schimb, au fost anexate Vojvodina, Slovacia, Banatul, Zarandul, Solnocul de Mijloc, Chioarul,

Crasna la Ungaria, în care au fost incluse, de asemenea, Criºana ºi Maramureº.
31 Marius Turda, „Aurel C. Popovici ºi federalismul românesc din Transilvania (1890-1906)“, Altera, anul

IV, nr. 7, 1998, p. 4. http://altera.ada tbank.transindex.ro/pdf/7/011.pdf A se vedea în aceastã privinþã, de
asemenea, Stephen Fischer-Galaþi, „Nationalism and Kaisertreue“, Slavic Review, Vol. 22, No. 1, March 1963,
pp. 31-36; Peter F. Sugar, „The Nature of the Non-Germanic Societies under Habsburg Rule“, Slavic Review,
Vol. 22, No. 1, March 1963, pp. 1-30; Liviu Maior, Habsburgi ºi români: De la loialitatea dinasticã la
identitate naþionalã, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 2006, îndeosebi capitolul „Despre loialitate sau
patriotismul dinastic“, pp. 15-75.



transilvãneni ºi populaþia, „deranjaþi de atitudinea oficialã conform cãreia de
români se poate descotorosi cineva ori de câte ori nu mai are nevoie de ei“, au
dobândit convingerea cã naþiunea românã trebuie sã se bazeze în primul rând pe
ea însãºi ºi sã urmeze „o politicã independentã pe direcþia austriacã“ (neoactivism).
Aceastã convingere reflectã de fapt conºtientizarea faptului cã transilvãnenii au
jucat rolul de instrumentum regni pentru Curtea de la Viena odatã cu integrarea
Transilvaniei în Imperiul Habsburgic32.

Prin includerea Transilvaniei în Ungaria, românii au încetat sã mai fie populaþia
majoritarã, „dobândind“ statutul de minoritate a Regatului Ungariei, o „minoritate“
asupra cãreia autoritãþile maghiare au aplicat în mod radical o politicã de ma-
ghiarizare forþatã. Aceastã politicã ºi radicalizarea discursului naþionalist maghiar,
specifice dualismului austro-ungar ºi unui nou cadru instituþional, au fost ºi re-
zultatul afirmãrii unei noi generaþii de intelectuali ºi politicieni – István Tisza,
Gyula Andrássy ºi Albert Apponyi – care au transgresat eforturile precursorilor
– István Széchenyi, Ferenc Deák ºi József Eötvös –, cei care au încercat sã
„coaguleze un posibil modus vivendi cu naþionalitãþile nemaghiare“33. Maghiari-
zarea forþatã a început odatã cu abrogarea dreptului egal (egala îndreptãþire) a
naþiunii române cu celelalte naþionalitãþi ºi religii ºi a oficialitãþii limbii române
(8 iunie 1868). În plus, Legea naþionalitãþilor (7 decembrie 1868) a statuat cã toþi
cetãþenii Ungariei formeazã politic o singurã naþiune, una ºi indivizibilã, naþiunea
maghiarã, toate celelalte fiind considerate „naþiuni politice ungare de cetãþeni cu
limbi diferite“. Naþiunii ungare îi aparþinea, în deplinã egalitate de drepturi, orice
cetãþean al þãrii, indiferent de naþionalitatea lui. Prin urmare, românii aveau la
nivel individual aceleaºi drepturi ca restul locuitorilor Regatului, nu însã ºi la
nivel colectiv. Maghiara, limba oficialã a statului, „garanta unitatea politicã a
naþiunii“ ºi numai în instanþele municipale locuitorii îºi puteau folosi limba ma-
ternã, nu ºi în tribunale, organe administrative, universitãþi. Se poate afirma cã
aceastã politicã a exprimat „atitudinea de repulsie a clasei superioare maghiare
faþã de aspiraþia naþionalitãþilor“34 ºi cã principalul ei vector, „maghiarizarea
rapidã“35, a fost puternic „consonant cu ideea de stat naþional maghiar“: maghia-
rizarea ºcolilor (elementare ortodoxe ºi greco-catolice româneºti – 1879, secun-
dare, cu limbã de predare alta decât maghiara – 1883), a grãdiniþelor – 1981,
controlul bisericii române – 1899, înlãturarea intelectualitãþii române din viaþa
statului ºi din administraþia localã – 1894, dizolvarea Partidul Naþional Român,
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32 A se vedea în acest sens Sabina Fati, Transilvania – o provincie in cãutarea unui centru. Centru ºi

periferie în discursul politic al elitelor din Transilvania 1892-1918, Cluj, Centrul de Resurse pentru Diversitate
Etnoculturalã, 2007, p. 49.

33 Marius Turda, loc. cit., p. 6.
34 Oszkár Jászi, op. cit., p. 306.
35 Marius Turda subliniazã motivele pentru care rezultatul maghiarizãrii sau „asimilarea românilor a fost

o experienþã neterminatã“: rezistenþa românilor ca popor diferit sub aspectul structurii religioase ºi culturale,
lipsa unei populaþii urbane româneºti susceptibile de asimilare, ca rezultat al excluderii social-politice la care
românii au fost supuºi de secole. Marius Turda, loc. cit., p. 7.

36 A se vedea de pildã Keith Hitchins, „Desãvârºirea naþiunii române“, în Mihai Bãrbulescu, Dennis
Deletant, Keith Hitchins, ªerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, Bucureºti, Corint, 2002,
pp. 329-330.



interzicerea a patru ziare româneºti, condamnarea mai multor militanþi români36,
introducerea cenzurii ºi a unui sistem electoral abuziv37. Prin intermediul lui,
5.665.000 de maghiari au trimis 400 de parlamentari în Parlamentul de la Budapesta,
în timp ce naþionalitãþile rãmase, de pânã la 13 milioane de locuitori, au trimis
doar 7 deputaþi. Aceastã politicã ºi aceastã concepþie politicã au fost contempo-
rane, în a doua parte a „secolului naþionalitãþilor“, cu o Europã occidentalã în
care afirmarea principiului naþionalitãþilor era consideratã ca fiind proprie „naturii“
unui stat civilizat38 ºi moralitãþii politicii sale ºi cu o Europã occidentalã dispusã
sã aplice principiul naþionalitãþilor. În plus, chiar ºi în partea austriacã a kaiserlich
und königlich Doppelmonarchie – Cisleithania – problema naþionalã fusese
parþial rezolvatã. Dar, în comparaþie cu partea occidentalã a Europei ºi cu
Cisleithania, „programul“ aplicat în Transilvania s-a constituit ca o „rigidã
megalomanicã“ politicã de „reconstruire ºi reorganizare a statului ca stat-naþiune
unificat ungar“ – care era, în fapt, multinaþional ºi multilingv –, aceastã recon-
struire a statului constituind o politicã împotriva voinþei naþionalitãþilor ºi o poli-
ticã prin care mai multe milioane de oameni urmau sã fie deznaþionalizaþi39. Pentru
perioada 1690-1847, datele indicã în Transilvania istoricã (Ardeal) ca proporþie
medie a românilor 52,7%, a maghiarilor (inclusiv secuii) 27,3%, a germanilor
(saºi, funcþionari ºi armata imperialã) 7%, a altor grupuri etnice (armeni, evrei,
þigani, slavi etc.) 3,3%40. Pentru intervalul anilor 1830 ºi 1840, s-a estimat cã un
total de 62,3% din populaþia Transilvaniei erau români ºi doar 23,3% erau vorbi-
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37 Legea electorala nr. XXXIII din 1874 conþinea „multe dispoziþii discutabile: acordarea dreptului de vot

se fãcea numai pe bazã de cens, iar în comunele urbane transilvane populate de maghiari censul era de trei pânã
la ºase ori mai mic decât în cele rurale locuite preponderent de români. Acelaº cens din comunele rurale
amintite era de opt-nouã ori mai ridicat decât cel aplicat în comunele din Ungaria. Circumscripþiile electorale
erau astfel trasate încât îi dezavantajau pe români, existând chiar un amendament care prevedea obligaþia de a
vota în altã localitate decât cea de reºedinþã“. Sabina Fati, op. cit., p. 36.

Înainte de 1848, modul în care au fost reprezentaþi românii a fost tragic. „În Dieta Marelui Principat al
Transilvaniei (Ardeal) au existat 373 de deputaþi din care 333 au fost nobili maghiari, 35 patricieni saºi, 5
români. Dar ultimii ºi-au deþinut ºi exercitat mandatele ca persoane oficiale, episcopi, nobili sau funcþionari,
deoarece era încã chiar ºi cãtre mijlocul secolului al XIX-lea «ilegal» ca naþiunea românã sã-ºi gãseascã
reprezentarea în acest for ca naþiune politicã. ... În teritoriul administrat de comitate au trãit 916.015 români
care n-au avut reprezentanþe nici în congregaþiile comitatense, nici în Dietã, pe când cei 368.540 de maghiari
din acelaºi spaþiu au avut apãrãtori ºi ºefi politici în ambele foruri. Nici cei 205.635 români din Fundus Regius
n-au avut reprezentanþi în adunãrile scãunale sau Universitatea sãseascã din Sibiu, în timp ce 167.147 saºi au
deþinut prin patricienii lor monopolul local în pãmântul crãiesc ºi 10% din mandatele de deputaþi din Diete. De
asemenea, nici cei 1.211.544 români din Banat, Criºana, Maramureº, Partium n-au avut reprezentanþã
naþionalã în comitatele sau în Dietele Ungariei“. Dumitru Suciu, Ioan Bolovan, op. cit., secþiunea 5, p. 1068.

38 Romulus Seiºanu, Principiul naþionalitãþilor. Originile, evoluþia ºi elemenetele constitutive ale
naþionalitãþii. Tratatele de pace de la Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly-sur-Seine, Sevres, Lausanne,
Studiu introductiv, note, îngrijire de ediþie Constantin Schifirneþ, Bucureºti, Editura Albatros, 1996, p. 181.

39 See Oszkár Jászi, op. cit., pp. 305-306.
40 Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, „Politicã ºi demografie în miºcarea de emancipare“, în Cãlãtor

prin istorie: omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, Centrul de
Studii Transilvane, 2010, p. 376. http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47862/3/Bolovan%2BIoan-
Politica%2Bsi%2Bdemografie-2010. pdf

41 Cf. Árpád Varga E., „Hungarians in Transylvania between 1870 and 1995“ (original title: “Erdély
magyar népessége 1870-1995 között“), Magyar Kisebbség no. 3-4, 1998 (New series IV), pp. 331-407,
translation by Tamás Sályi, linguistic editing by Rachel Orbell, published by Teleki László Foundation.
Budapest, March 1999, Occasional Papers 12, editors Nándor Bárdi, László Diószegi, András Gyertyánfy, p.
10. http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erdang.htm



tori nativi de limbã maghiarã41. Conform recensãmântului din 1850-1851, în
Marele Principat al Transilvaniei numãrul românilor era în anul 1850 de 1.226.901
(59,5%), al maghiarilor de 354.942 ºi al secuilor de 180.902 (reprezentând 26%
din totalul populaþiei), al saºilor de 175.658 ºi al germanilor de 16.558 (9.3%),
al þiganilor de 78.802 (3.8%), al evreilor de 15.570 (0.8%), al armenilor de 7.600
(0.4%), restul de 0.2% fiind cehi, slovaci etc.42. Conform recensãmântului din
1869 (luând în considerare criteriul limbii materne declarate), s-a estimat cã
ponderea românilor era de 59%, iar cea a maghiarilor de 24,9%43 din numãrul
total de 4.224.436 de locuitori. În 1869, din totalul de 13.219.350 de locuitori ai
Ungariei, 6.207.508 erau maghiari, 2.321.906 erau români, 1.816.087 germani,
1.825.723 slovaci, 286.834 sârbi, 448.040 ruteni, 208.529 croaþi ºi 104.651 alte
naþionalitãþi, astfel încât 6.207.508 maghiari trebuiau sã maghiarizeze 7.011.770
de non-maghiari44. Ungurii „au fost într-adevãr majoritari dacã-i socotim separat
pe români, sârbi, ruteni, slovaci, croaþi, sloveni ºi îi raportãm la numãrul maghiarilor.
Doar totalitatea neungurilor a întrecut numãrul ungurilor. Dar din punct de vedere
politic aceastã totalitate a fost despãrþitã în indivizi singuratici ce au constituit
simple umpluturi sau lipituri la naþiunea politicã maghiarã“45.

Politica radicalã a guvernelor ungare, resimþitã de românii transilvãneni ca
valuri de persecuþie politicã46 ºi de ºovinism exasperant47, a exprimat exacerbarea
antagonismului dintre cele douã naþiuni ºi refuzul autoritãþilor ungare de a gãsi
soluþii echitabile ºi moderne problemelor naþionale. Din aceastã perspectivã, este
riguros corectã constatarea cã „soarta Transilvaniei a rãmas un punct de conflict
întrucât atât maghiarii cât ºi românii s-au blocat în propria perspectivã privind
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42 A se vedea în aceastã privinþã Dumitru Suciu, Ioan Bolovan, op. cit., secþiunea „I. Dinamica demo-

graficã a Transilvaniei în timpul regimului neoabsolutist ºi liberal“, p. 999.
43 Árpád Varga E., loc. cit., p. 10.
44 „... chiar ºi potrivit calculelor mai optimiste, în Ungaria, ºase milioane de maghiari s-au confruntat cu

ºapte milioane ºi jumãtate de non-maghiari. Aceste mase de naþionalitãþi erau deja avansate în conºtiinþa lor
naþionalã, ca urmare a Revoluþiei ºi a sistemului Bach.“ Oszkár Jászi, op. cit., 315.

45 Dumitru Suciu, Ioan Bolovan, op. cit., secþiunea 5, p. 1071.
46 De exemplu, Alexandru Vaida-Voevod, deputat român în parlamentul ungar ºi unul dintre cei mai

influenþi politicieni transilvãneni, a scris în octombrie 1913 în Österreiches Rundschau (revista principalelor
cercuri vieneze, aºa cum precizeazã Jászi) despre politica ºovinã maghiarã ºi politica de maghiarizare
artificialã, „fãcând apel la arhiducele Franz Ferdinand sã continue «pacificarea Mongoliei Europei»“. Oszkár
Jászi, op. cit., p. 400. Jászi a arãtat cã, dincolo de seria de întâlniri de protest organizate în câteva oraºe ale
României de Liga Culturalã din Bucureºti „împotriva oprimãrii fraþilor lor în Ungaria“, Conrad von
Hötzendorf, ºef al Armatei Comune k.u.k. (kaiserlich und königlich) ºi exponent al Marii Politici a monarhiei,
a declarat în 1913 cã „România trebuie privitã ca fiind pierdutã pentru Tripla Alianþã ca urmare a exasperãrii
pe care a provocat-o politica ºovinã maghiarã printre români“. În fapt, contele Czernin, ambasadorul Austro-
Ungariei la Bucureºti între 1913 ºi 1916, a prevenit în repetate rânduri guvernul austriac cã România se va
întoarce spre Antanta dacã politica asupra naþionalitãþii a Ungariei nu se va schimba, aºa cum arhiducele Franz
Ferdinand l-a îndemnat pe împãratul Wilhelm sã-l convingã pe contele Tisza sã-ºi respecte promisiunile
anterioare de pacificare a românilor ºi sã revizuiascã politica ungarã a naþionalitãþii. A se vedea Oszkár Jászi,
op. cit., pp. 400-401.

47 Jászi reaminteºte cã clasa superioarã maghiarã a folosit în mod deliberat termenul valah (Oláh) în locul
termenului român ºi cã aceastã utilizare avea „un sens depreciativ, în scopul de a respinge ipoteza româneascã
a originii romane [latine] a poporului român. Nu exagerez situaþia când spun cã aceastã denominaþie
defãimãtoare a provocat mai multã urã ºi suspiciune între cele douã naþiuni decât multe nedreptãþi
administrative ºi culturale“. Oszkár Jászi, op. cit., p. 300.



soarta ei, osificând ceea ce Dennis Hupchick a considerat a fi «unul dintre epi-
centrele seismice alãturi de eroarea umanã care a separat civilizaþiile occidentalã
ºi orientalã»“48. ªi este, de asemenea, riguros corect cã politica guvernelor ungare
a deschis o perioadã de dezvoltare ºi implementare a unor soluþii sau proiecte
politice prin care comunitãþile româneºti ar fi putut fi emancipate ºi prin care
naþionalismul maghiar în expansiune ar fi putut fi parþial anihilat. Cu toate
acestea, rezolvarea conflictului naþionalitãþilor, întrucât „a ajuns la inima problemei
fundamentale a demarcãrii frontierelor naþionale“49, nu s-a materializat. Princi-
piul naþionalitãþilor nu a fost acceptat de cei mai mulþi lideri maghiari, nici în
monarhia dualã, nici în proiectele de federalizare a statului, din cauza „cerinþelor
teritoriale clare“ ale naþionalitãþilor care contraveneau în mod flagrant cu dorinþa
liderilor unguri „de a menþine întinderea mai amplã a frontierelor Ungariei“50.
Dar, aºa cum au subliniat mai mulþi istorici români ºi strãini, eºecul de a rezolva
problema recunoaºterii dreptului egal al naþionalitãþilor ºi respingerea pro-
iectelor de federalizare etnicã – „federalismul rezonabil“51 al proiectelor „ce
pãreau mai moderne ºi mai adecvate realitãþilor“52 – a dus la consolidarea forþelor
politice care au vizat dispariþia ºi dezmembrarea Austro-Ungariei pe baza princi-
piului naþionalitãþii ºi autodeterminãrii naþionale.
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