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Geniul Austro-Ungariei1 acoperea o 
monarhie în suspans2. Sunt doi termeni, 
douã sintagme, în egalã mãsurã expresii 
pragmatice şi concepte ale imaginarului, 
valabile atât la sfârşitul secolului XIX, 
cât şi un secol mai târziu. Tensiunea 
realã, conþinutã între limitele autoritãþii 
imperiale de la Viena3, coexista, între 
aceleaşi limite, cu idealuri bazate pe 
modernizarea, formalã, a fidelitãþii 
medievale sau/şi pe valorile impuse şi 

afirmate de secolul XIX, idealuri unite în jurul împãratului4. Proiectele centrifuge 
sunt încã o minoritate, care poate şi devine rapid o majoritate prin erodarea 
simbolicã şi militarã a imperiului. Cu excepþia Ungariei, a cãrei credinþã, pe 
culoarul înþelegerilor din 18675, se îndreaptã spre funcþia regalã şi nu cea imperialã 
a lui Franz-Joseph, idealurile naþionale6 îşi strâng planurile, speranþele şi repulsiile 
implicate de acestea într-o singurã persoanã, asediind-o, într-o singurã autoritate, 
strãinã de fondul care generase idealurile. 
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1  Miklos Molnar, André Reszler (sous la direction de…), Le génie de l’Autriche-Hongrie, 
Paris, 1989, passim.

2  Jean-Paul Bled, François-Joseph, Paris, 1987, p. 344; am tradus suspens prin suspans 
şi nu prin suspensie, deoarece sintagma este destinatã a sugera aşteptarea tensionatã, 
deznodãmântul amânat al unei crize prelungite.

3  Jean Bérenger, L’Autriche-Hongrie 1815-1918, Paris, 1994, passim; Robert A. Kann, 
Zdeněk V. David, The Peoples of Eastern Habsburg Lands 1526-1918, VIth volume, in Peter 
F. Sugar (edited by…), A History of East-Central Europe, Seattle-London, 1984, passim.

4  J. P. Bled, op. cit., p. 359 sq.
5  Diferenþele în fidelitate, din perspectivã maghiarã, la Sandor Biró, The Nationalities 

Problem in Transylvania 1867-1940, New York, 1992, passim.
6  Robert A. Kann, Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie, douã volume, 

Graz-Köln, 1964, passim; idem, The Multinational Empire. Nationalism and National 
Reform in the Habsburg Monarchy, 1848-1918, volumul II, Empire Reform, New York, 
1983, passim.
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În Austro-Ungaria, “siguranþa”, pe un spaþiu disputat şi discutabil, era şi este 
asiguratã de disfuncþionalitãþile sistemului şi de puternicul simbol monarhic, cele 
douã lucruri certe de la marginile Vienei. Criza imperiului fusese estompatã, ocazional 
sau relativ durabil, dar niciodatã “perfect” rezolvatã7. Fãrã a ieşi din “indiviziunea” 
monarhicã, coexistenþa naþionalismelor şi a naþiunilor trebuia reglementatã, iar imperiul 
prezervat prin regândirea sa, formalã sau profundã, în funcþie de patronajul imperial 
sub care regândirea urma sã se materializeze, Franz-Joseph8 sau Franz-Ferdinand9, 
moştenitorul sãu. Şi proiectele salvatoare nu întârzie sã aparã, nemulþumindu-i pe cei 
avantajaþi personal sau naþional de regulamentul dualist. Unul dintre aceste proiecte îi 
aparþinea lui Aurel C. Popovici, el oferind o rezolvare miticã şi naþionalã a problemei 
austro-ungare.

Spaþiul interpretativ de manevrã lãsat de proiectul lui Popovici este mare, la 
fel ca şi câmpul istoriografic creat de perspectivele asupra epocii şi a imperiului pe 
care “Statele Unite ale Austriei Mari” trebuiau sã-l salveze. În raport cu Alba Iulia 
lui decembrie 1918, în faþa “tinerilor oþeliþi” din primul deceniu al secolului XX şi a 
românismului victorios începând de la sfârşitul deceniului urmãtor, cartea din anul 
1906 este expresia unei devianþe nefericite, dacã nu o trãdare10. Pentru susþinãtorii 
“federaþiei perfecte” a Europei Centrale sau Danubiene, lucrarea reprezintã o 
rezolvare interesantã, mai mult sau mai puþin fericitã din cauza naþionalismului 
profesat de autor11. Oricum, ea ocupã un loc privilegiat, în cadrul modelãrii 
conştiinþei naþionale a românilor aflaþi, pierduþi, gãzduiþi sau blocaþi în Regatul 
Ungariei12. Lãsatã în timpul ei, ideea lui Aurel C. Popovici, prin nematerializarea 
ei politicã, pare sã se detensioneze de la sine, fãrã a-şi pierde individualitatea, şi se 
înscrie în seria de planuri statale pentru Europa Centralã13, pentru destinul naþional 
al românilor ardeleni14, reprezentând un imens efort “cartografic” depus pentru 

7  ibidem; J.P. Bled, op. cit.
8  J.P. Bled, op. cit., passim.
9  Georg Franz, Erzherzog Franz-Ferdinand und die Pläne zur Reform der Habsburger Monarchie, 

Brünn-München-Wien, 1943, passim; Rudolf Kiszling, Erzherzog Franz-Ferdinand von 
Österreich- Este, Graz-Köln, 1953, passim; Constantin Graur, Cu privire la Franz Ferdinand, 
Bucureşti, 1935, passim.

10  Vezi Petru Pandrea, Prefaþã la Aurel C. Popovici, Stat şi naþiune. Statele Unite ale Austriei 
Mari (ediþie Petru Pandrea), Bucureşti, 1935 şi notele 17 şi 23; A.C. Popovici ca “retrograd” 
la Miron Constantinescu, Cu privire la problema naþionalã în Austro-Ungaria (1900-1918), 
în Destrãmarea monarhiei austro-ungare (sub redacþia Constantin Daicoviciu şi Miron 
Constantinescu), Bucureşti, 1964, p. 178-179.

11  Jacques Droz, L’Europe Centrale. L’évolution historique de l’idée de “Mitteleuropa”, Paris, 
1960, p. 175 sq.

12  Nicolae Bocşan, Ideea de naþiune la românii din Transilvania şi Banat (secolul al XIX-lea), 
Cluj-Napoca-Reşiþa, 1997, p. 121-140 şi 193-224.

13  J. Droz, op. cit.; Apostol Stan, Grigore Ploeşteanu, Utopia confederalismului paşoptist. 
Între vis şi realitate, Bucureşti, 2001, passim; Eliza Campus, Ideea federalã în perioada 
interbelicã, Bucureşti, 1993, passim.

14  Adrian Liviu Ivan, La question des nationalités de Transylvanie. Une histoire des idées 
en ce qui concerne la probématique des nationalités transylvaines et le processus de la 
construction de l’identité chez les Roumains, les Hongrois et les Allemands (de XVIIIe 
siècle jusqu’en 1919), Cluj-Napoca, 1999, p. 64-66; Liviu Maior, Mişcarea naþionalã a 
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realizarea unei geografii simbolice româneşti a Vienei15. Detensionarea lucrãrii, 
redactatã în urmã cu un secol, se transformã într-o multiplicarea a înþelesurilor ei. 
Moartã politic, cartea este un organism interpretativ viu. 

Destinul “Statelor Unite” cere o minimã claritate în cazul unei noi solicitãri 
istoriografice a lucrãrii. Structurarea textului de faþã este simplã: cine a fost 
Popovici, când şi de ce a scris, ce a oferit şi ce pot însemna paginile sale din 1906. 
Sunt întrebãri, facile la prima vedere, puse unui timp şi subiect delicat pentru care 
nu existã decât douã certitudini: eşecul planului lui Aurel C. Popovici şi interesul 
pentru acesta. Ele sunt bazele pe care se sprijinã aceste modeste rânduri. 

Omul şi normalitatea programaticã

Nãscut la Lugoj, în Banat unde, spre deosebire de Transilvania, anul 1867 
nu distrusese visurile “sibiene” ale elitei româneşti16, Aurel C. Popovici (1863-
1917)17, graþie situaþiei materiale a familiei sale, cu vechi legãturi bãnãþene, îşi 
face studiile de medicinã la Viena, intrând rapid în disputele, cotidiene, asupra 
viitorului monarhiei. Pãstrându-şi convingerea în forþa germanã a imperiului şi în 
nefasta influenþã, nu doar pentru români, avutã de componenta ungarã a monarhiei 
asupra destinului european al Vienei, A. C. Popovici moare la Geneva, dupã ce 

 românilor din Transilvania 1900-1914, Cluj-Napoca, 1986, p. 152-sq.; Nicolae Bocşan, 
Stelian Mândruþ, Ideei şi proiecte de federalizare la românii din Transilvania în secolul al 
XIX-lea, în Artã, istorie, culturã. Studii în onoarea lui Marius Porumb, Cluj-Napoca, 2003, 
p. 339-354.

15  Marius Turda, Deciding the National Capital. Budapest, Vienna, Bucharest and the 
Transylvanian Romanian Political Culture, în “Revue Roumaine d’Histoire”, XXXVIII, 
1999, 1-4, p. 215-250; Teodor Pavel, Confederate Projects in Romanian Political Thought. 
A.C. Popovici, în “Transylvanian Review”, X, 2001, 3, p. 72-86.

16  Pentru prima jumãtate a deceniului şapte în Transilvania, vezi Românii din Transilvania 
împotriva dualismului austro-ungar (1865-1900). Studii, Cluj-Napoca, 1978, passim; 
Teodor V. Pãcãþian, Cartea de aur sau luptele politice-naþionale ale românilor de sub 
coroana ungarã, volumul IV, Sibiu, 1906, passim; Simion Retegan, Dieta româneascã a 
Transilvaniei (1863-1864), Cluj-Napoca, 1979, passim.

17  Pentru cariera şi opera lui Aurel C. Popovici, a se vedea Nicolae Bocşan, Liliana Gui, L’idée 
de nation et le principe des nationalités chez A.C. Popovici, în “Transylvanian Review”, VI, 
1997, 4, p. 62-74; George Em. Marica, Sociologia naþiunii la românii din Transilvania în 
secolul trecut, în idem, Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din secolul 
al XIX-lea, douã volume, Cluj-Napoca, 1977, p. 271 sq.; Ştefania Mihãilescu, Transilvania 
în lupta de idei (Controverse în Austro-Ungaria privind statutul Transilvaniei), volumul 
II-III, Bucureşti, 1997, p. 55 sq.; Virgil Nemoianu, Un néoconservateur jeffersonien dans 
la Vienne de fin du siècle: Aurel. C. Popovici, în M. Molnar, A. Reszler (s.d.), Le genie, 
p. 31-42; Alina Teslaru, Naþiune şi stat la Aurel C. Popovici, în Viaþã privatã, mentalitãþi 
colective şi imaginar social în Transilvania (coordonatori Sorin Mitu, Florin Gogâltan), 
Oradea-Cluj, 1995-1996, p. 279-283; Marius Turda, Aurel C. Popovici and the Symbolic 
Geography of the Romanians of Transylvania in the Late Habsburg Empire (1890-1906), 
în “Revue Roumaine d’Histoire”, XXXVI, 1997, 1-2, p. 97-121 (cu bibliografia completã 
la p. 98, nota 6); Ion Ungureanu, Idealuri sociale şi realitãþi naþionale, Bucureşti, 
1988, p. 294 sq; George Ciorãnescu, Românii şi idea federalã, Bucureşti, 1996, p. 66 sq. 
T. PAVEL, op. cit.
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luãrile sale de poziþie din Regatul Ungariei18 îl condamnaserã la exil în Regatul 
României şi în spaþiul german19. În cursul acestor ani, marea sa speranþã apãruse 
nu la Bucureşti, ci venise dinspre Palatul Belvedere din Viena, reşedinþa prinþului 
moştenitor, Franz-Ferdinand, personaj contradictoriu, în jurul cãruia se încerca 
formarea alternativei la regimul cu care Franz-Joseph se confunda la începutul 
secolului XX20. Abia dupã dezamãgirea provocatã de Franz-Ferdinand românilor, 
care, alãturi de slovaci, îşi puseserã cele mai mari speranþe în arhiduce, Popovici se 
raliazã cauzei României Mari în ajunul Sarajevo-ului, linia fidelitãþii sale naþionale 
deplasându-se de la Habsburg la Hohenzollern21.

Tot ce este bun, trebuie sã fie german era postulatul lui Houston Stewart 
Chamberlain22 care îi ordoneazã lui Aurel C. Popovici concepþiile naþionale. 
Ataşamentul sãu faþã de Viena nu este doar unul feudal, ci devine organic, 
rasial23. Astfel, românii urmau sã formeze o naþiune politicã graþie împãratului 
şi sã se modeleze, sub acþiunea spiritului german, într-o Kulturnation24. Iar, aici 
se opreau transformãrile dorite de A.C. Popovici25. Deja ambiþioasele sale planuri 
culturale şi politice pentru români ocupau spaþiul practic al programului propus. 
Neo-conservatorismul26 îmbrãþişat pe cale germanã, în expresie laxã sau rigidã, 
restrângea decisiv deschiderea utopicã a conceptelor.

Naþionalismul popovician este medieval, luminat defensiv, şi nu revoluþionar, 
expansiv anarhic, la bazã27. Sub raportul drepturilor implicate, liberatea este 
integralã în plan naþional şi selectivã la nivel politic şi social. “Prefecþiunea 
naþionalã”, înainte de a avea un spaþiu statal perfect, nu este obþinutã prin disipare, 
ci prin concentrarea valorilor fundamentale într-o structurã modelatoare. Popovici 
contestã caracterul cosmopolit al modernitãþii28, însã nu poate, fie şi numai prin 
experienþa sa vienezã, sã cearã reîntoarcerea la valorile rurale ale lumii, fapt care 
contribuie la întreþinerea animozitãþilor stârnite de el la Bucureşti, în primii ani 
ai secolului29. El aduce în schimb spiritul feudului la oraş, modernizând formele 
ierarhice pe un fond naþional. Înainte de a construi Statele Unite ale Austriei Mari, 

18  Aurel C. Popovici, Chestiunea românã în Transilvania şi Ungaria. Replica junimii 
academice române din Transilvania şi Ungaria la Rãspunsul dat de junimea academicã 
maghiarã Memorialului studenþilor universitari din România, Sibiu, 1892, passim; a se 
vedea şi Liviu Maior, Memorandul. Filosofia politico-istoricã a petiþionalismului românesc, 
Cluj-Napoca, 1992, p. 189 sq.

19  Vezi nota 17.
20  J. P. Bled, op. cit., p. 603 sq.
21  Vezi nota 17; Petru Pandrea, op. cit. 
22  Constantin Graur, op. cit., p. 209.
23  Aurel C. Popovici, Naþionalism sau democraþie. O criticã a civilizaþiunii moderne, 

Bucureşti, 1910, p. 312 sq.
24  ibidem, p. 351 sq.
25  ibidem, p. 3 sq.
26  V. Nemoianu, op. cit., p. 34.
27  A. C. Popovici, op. cit., p. 107 sq.
28  ibidem, p. 63 sq.
29  A se vedea de exemplu viziunea lui Nicolae Iorga, Orizonturile mele. O viaþã de om aşa 

cum a fost, (ediþie Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu), Bucureşti, 1976, p. 290, 293 şi 
825, nota 1.
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dar cu precãdere dupã realizarea acestui edificiu, Popovici vrea sã dea conþinut 
civilizator demersului sãu politic, creând o utopie în utopie.

Aceasta este imaginea lui A.C. Popovici în duratã. Ea nu acoperã însã o evoluþie 
liniarã. Experienþa sãmãnãtoristã din exil face din 1906 un an al rupturii30. Mugurii 
“reacþionari”31, depistabili deja în scrierile sale mai vechi, germineazã în mediul 
sãmãnãtorist. Între Statele Unite ale Austriei Mari şi Naþionalism sau democraþie 
(1910) existã o prãpastie greu explicabilã. Probabil ea exista deja, fiind lãrgitã de 
evenimentele care au urmat publicãrii operei sale fundamentale32.

Viziunea democraticã asupra naþiunii33 cedeazã locul viziunii elitare, iar 
influenþa şcolii germane se impune în detrimentul teoreticienilor italieni ai 
naþiunii34. Aceastã evoluþie nu-l face acceptat la Bucureşti, Popovici continuând 
sã creadã în Viena, şi nu se reduce la o simplã adaptare, ruptura aproape cã face 
uitatã activitatea sa anterioarã. Duritatea de dreapta atinsã rapid de limbajul lui 
Popovici se potriveşte tonului “medical” folosit de Franz-Ferdinand şi de apropiaþii 
sãi, când afirmã necesitatea unei intervenþii rapide şi radicale pentru ca imperiul 
sã poatã supravieþui35. 

Dupã 1906, cariera lui A. C. Popovici, prins între domiciliul bucureştean 
şi visul vienez, seamãnã cu urmãrirea disperatã a unui ideal, care se confundã 
cu, se suprapune peste, glisajul sãu de la stânga la dreapta crezului naþional. 
Desprins de dominantele naþionalismului românilor transilvãneni36 şi distanþat 
de românismul sud-carpatin, A. C. Popovici aparþine prãpastiei cãscate de 
propriul sãu traseu ideologic. Nici ralierea sa la cauza României Mari nu poate 
umple prãpastia. 

La sfârşitul vieþii, în cea din urmã lucrare a sa, La question roumaine en 
Transylvanie et en Hongrie (apãrutã în 1918, la un an dupã moartea sa), o artã 
poeticã “rãsturnatã”, prin aşezarea ei la încheierea unei cariere, Popovici continua 
sã spere în transformarea Austro-Ungariei37. Aceastã transformare ar fi asigurat 
marea şi adevãrata identitate a lui Popovici. Este valoarea personalã pe care 
cariera sa de dupã 1906 o acordã “Statelor Unite ale Austriei Mari”. Dar, este şi o 
valoare “post-mortem” care, pentru 1906, nu este de folosit, decât dacã ea rãzbate 
din lucrare, sau, mãcar, din ultima sa scriere. Câteva pagini dupã ce Popovici 
îşi exprimase speranþa sa finalã, el afirma cã Austro-Ungaria îşi meritã soarta38. 
Popovici oferise o soluþie, investise mult, poate totul, în planul din 1906. În 
1918, pare sã se încheie un drum al dezamãgirii, pe care, ataşamentul vienez 

30  N. Bocşan, L. Gui, op. cit., p. 67.
31  ibidem, p. 63 şi 67-69; A. C. Popovici, op. cit.
32  ibidem.
33  Vezi nota 18 şi Aurel C. Popovici, Principiul de naþionalitate (Conferinþã þinutã pe 30 

ianuarie 1894 la Ateneul Român din Bucureşti), Bucureşti, 1894, p. 5-6, apud. N. Bocşan, 
L. Gui, op. cit., p. 72, nota 7.

34  N. Bocşan, L. Gui, op. cit., p. 63.
35  J. P. Bled, op. cit., p. 657.
36  N. Bocşan, L. Gui, op. cit., p. 67.
37  Aurel C. Popovici, La question roumaine en Transylvanie et en Hongrie, Lausanne-Paris, 

1918, p. 218.
38  ibidem, p. 222.
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al lui A. C. Popovici îl ornase cu o formã româneascã a Wienerselbsthass-ului39, 
sentiment specific capitalei imperiului la începutul secolului XX40. Însã, acest 
Rumänischer Selbsthhass nu devine un simbol pentru opera sa, rãmânând doar un 
indiciu major pentru miza reprezentatã de proiectul din 1906.

Utopiile şi proiectele sfârşitului

În loc sã “calmeze”, dacã nu sã blocheze în manifestãri, situaþia tensionatã de 
sub coroanele Casei de Habsburg, dualismul elibereazã o succesiune de proiecte 
reformiste din strânsoarea neo-absolutistã în care fusese prins precedentul 
reprezentat de federaþia de opt state, structurate pe fundamente naþionale, plãnuitã 
de liderul ceh Jozef Palacky la 184841. Fãrã succes, rând pe rând, împreunã sau 
separat, cehii şi polonezii încearcã sã se constituie în arbitru, contrapartidã 
naþionalã sau factor slav de echilibru pentru sistemul germano-maghiar42. Dupã 
1900, proiectele reprezintã un adevãrat fenomen în imperiu, le mal du siècle 
nefiind strãin de aceastã evoluþie43. 

În anul 1904, Rudolph Charmatz în lucrarea sa Der demokratische-nationale 
Bundesstaat Österreich, apãrutã la Frankfurt, limiteazã reforma pe bazele 
autonomiei naþionale la Cisleithania. Formula primeşte, în cursul aceluiaşi an, la 
Paris, sprijinul lui Louis Eisenman prin Compromis austro-hongrois, dar şi cel al 
lui Emile de Lavelaye44. Oferta reformistã este completatã de broşurile aparþinând 
social-democraþilor austrieci conduşi de Karl Renner şi Otto Bauer, care, prin suma 
de autonomii naþionale, înþelegeau un sistem destinat asigurãrii pieþii interne 
austriece45. 

Trecerea Leithei pare sã fie lucrul care trebuie evitat de toate aceste proiecte 
pentru ca ele sã se materializeze. Aceastã trecere implica punerea integralã în discuþie 
a dualismului, atrãgând respingerea reformelor de cãtre Franz-Joseph46. În plus, fiecare 
grupare naþionalã îşi avea propria agendã politicã. Şi totuşi, cartea lui A.C. Popovici, 
interzisã imediat în Regatul Ungariei, cunoaşte un rapid succes, fiind elogiatã drept o 
cale de mijloc între federalismul extrem şi centralismul excesiv, de cãtre ziare germane 
precum Deutsche Zeitung, Deutsches Volksblatt sau Reichspost47. 

Ecoul favorabil limitat din mediul românesc şi dependenþa proiectului de 
prinþul moştenitor fragilizeazã din “interior” soluþia lui A.C. Popovici48. Pentru 

39  M. Turda, op. cit., p. 103.
40  Michael Pollak, Viena 1900. O identitate rãnitã, Iaşi, 1998, passim; Carl E. Schorske, 

Viena-“fin de siècle”-Politicã şi culturã, Iaşi, 1998, passim.
41  R. A. Kann, Das Nationalitätenproblem, p. 140.
42  J. P. Bled, op. cit., p. 359-363.
43  Vezi nota 40.
44  L. Maior, op. cit., p. 150.
45  ibidem; M. Turda, op. cit.
46  J. P. Bled, op. cit.
47  R. A. Kann, op. cit., p. 149.
48  L. Maior, op. cit., p. 153-158; M. Turda, op. cit., p. 245- 247; la începutul secolului XX, 

în rândul atitudinii românilor faþã de problema unitãþii, sunt identificate trei orientãri 
majore: radicalii (unitate dincolo de frontierele temporare), iredentiştii (unitate culturalã) 
şi moderaþii, care pledeazã pentru o apropiere româno-ungarã.
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contele István Bethlen, cartea servea ca mascã pentru viitoarea secesiune49. Nici 
grupãrile cehe nu susþin proiectul “Statelor Unite”, iar, pentru conservatorii 
germani, acesta este prea radical, ameninþând privilegiile tradiþionale50. Pãstrarea 
status-quo-ului apare drept principala grijã a opozanþilor proiectului, ea fiind 
premisa de pe care puteau fi realizate eventualele reforme. La trei ani de la apariþia 
cãrþii lui Popovici, în 1909, contele de Crenville51 schiþeazã un federalism bazat pe 
principiul dreptului istoric, care sã permitã introducerea unui sistem nou şi moderat. 
Opinia vehiculatã în cercurile guvernamentale de la Viena, cã lui Franz-Ferdinand îi va 
fi imposibil sã realizeze Austria Mare cu românii, completeazã raþiunile eşecului 
cunoscut în duratã de lucrare, deşi Franz-Ferdinand se aratã extrem de favorabil 
românilor pânã în 191152, Alexandru Vaida-Voievod, Iuliu Maniu şi A. C. Popovici 
numãrându-se printre apropiaþii sãi53. În preajma lui 1914 însã, proiectul ieşise 
complet din calculele prinþului-moştenitor. 

În plin rãzboi (1915), cartea lui Friedrich Neumann este cel mai mare succes 
de public de la memoriile lui Bismarck54. Mitteleuropa are un teritoriu þintã mult 
mai omogen, planul bazându-se pe masa germanã şi pe anexele ei slave55. Ideea 
federativã era o veritabilã modã a începutului secol XX, dar servea şi la calcule 
politice serioase, reacþiile stârnite de proiecte demonstrând-o. 

Un caz din timpul sezonului politic pre-wilsonian meritã amintit56. Nicolae 
Filipescu îl anunþã pe contele Czernin, ambasadorul Austro-Ungariei la Bucureşti, 
cã, în schimbul Ardealului, România ar intra în imperiu, în Austria Mare, precum 
Bavaria în Germania, la 1870. Mai mult decât o glumã şi mai puþin decât o ofertã 
aceastã idee era, dacã nu se rupeau relaþiile dintre Viena şi Bucureşti şi dacã nu 
se ajungea la o colaborare realã între liderii români şi Budapesta, una dintre cele 
douã alternative pozitive pe care românii din imperiu le aveau la debutul noului 
secol. Cealaltã alternativã era federalizarea Austro-Ungariei57 pe baza proiectului 
lui A.C. Popovici, care, la fel ca şi ideea lui Filipescu, ducea la redefinirea relaþiei 
româneşti dupã model german. 

Pentru românii supuşi împãratului, Regatul României devenea ceea ce 
Germania era pentru germanii din “fosta” Austro-Ungarie. Transilvania “era” 
Austria, iar România “era” Germania. Un Ev Mediu, în formulã occidentalã, 
“modernizatã” şi idealizatã, urma sã funcþioneze transcarpatin. Douã fidelitãþi 

49  R. A. Kann, op. cit.
50  J. Droz, op. cit., p. 176-178.
51  Ibidem.
52  R. Kiszling, op. cit., p. 239-240; L. Maior, op. cit.; R. A. Kann, op. cit., p. 156.
53  J. P. Bled, op. cit., p. 657.
54  J. Droz, op. cit., p. 162.
55  ibidem; Jacques Le Rrider, Mitteleuropa, Iaşi, 1997, passim; A. C. Popovici a fost unul 

dintre susþinãtorii acestui proiect, el dorind sã extindã Mitteleuropa asupra României, 
inclusiv a Transilvaniei (cf. N. Bocşan, S. Mândruþ, op. cit., p. 353).

56  R. Kiszling, op. cit., p. 240.
57  Ideea federalistã în mediu românesc ardelean, înainte de A. C. Popovici, la Gelu Neamþu, 

Înfiinþarea, programul şi colaboratorii ziarului “Federaþiunea” (1866-1876), în “Anuarul 
Institutului de Istorie din Cluj”, XIV, 1971, p. 157-172; idem, Activitatea parlamentarã a 
lui Alexandru Roman, 1866-1887, în ibidem, XII, 1969, p. 83-111.
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monarhice reglementau existenþa unei singure comunitãþi. Aceastã posibilitate 
era apropiatã de realitate de dovada imediatã a legãturilor germane58. De realitate, 
posibilitatea era îndepãrtatã de certitudinea cã Transilvania nu reprezentase 
niciodatã o Austrie a românilor. A. C. Popovici o spera acum. În plus, el nu sperã 
doar pentru români, ci pentru un întreg imperiu59. Este probabil caracteristica 
proiectului care l-a determinat, în 1915, pe Vaida Voievod sã mai sugereze, încã o 
datã, o rezolvare a problemei imperiale pe baza ofertei reformiste a lui Popovici60. 

Soluþia

Oferta reformistã a lui Aurel C. Popovici nu se reduce la desenarea unei noi hãrþi 
politice a monarhiei habsburgice, la propunerea unei confederaþii-federaþii model. 
Ea este însoþitã de un proiect de constituþie, noua structurã statalã şi regulamentul 
ei politic de funcþionare formând un întreg. Modernitatea proiectului era însã 
una profund medievalã, limitãrile obiective trebuind depãşite prin fidelitatea faþã 
de monarh. Raportul de interdependenþã stabilit între credinþa faþã de împãrat 
şi libertãþile naþionale trebuia sã fie motorul Austriei Mari conduse de Franz-
Ferdinand.

Popovici îşi sintetizeazã proiectul în cuvintele lui Tennyon61: a daughter in 
her mothers house, a mistress in her own. Austria Mare avea 15 “fiice”, în general 
extrem de omogene din punct de vedere naþional, strânse, dupã model german, într-o 
uniune vamalã62. Fiecare stat era prevãzut cu un parlament şi un guvern propriu, 
limba de stat fiind cea a majoritãþii etnice. Erau propuse unitãþi teritoriale de mari 
dimensiuni, Boemia cehã, Austria, Galiþia polonezã, Ungaria, Transilvania, unitã 
cu Banatul şi Bucovina, şi zone statale “micronice”, Voivodina, Tirolul, Istria cu 
Trieste şi Görz-ul italian sau Secuimea63. Pentru echilibrul imperiului, se urmãrea 
omogenitatea etnicã şi unificarea naþionalã a unei etnii din cuprinsul imperiului 
şi nu crearea unor structuri statale de dimensiuni teritoriale aproximativ egale64. 
Libertãþile naþionale, o “universalitate în propria sferã” trebuiau sã se opunã 
tendinþelor centrifuge şi sã menþinã coerenþa primarã a imperiului, care nu ar mai 
fi fost austro-ungar, şi astfel ar fi scãpat de presiunea celor excluşi de la puterea 
dualistã, ci ar fi devenit o reþea imperialã de naþiuni, şi, în consecinþã, ar fi conþinut 
presiunea între cincisprezece pereþi. 

Prin garantarea libertãþilor diferitelor naþionalitãþi erau eliminate motivele 
pentru care aliaþii Vienei, având conaþionali în interiorul imperiului (Italia, 
România, Serbia) s-ar fi putut distanþa de el, dar şi raþiunile avute de aceste state pentru 

58  J. P. Bled, op. cit.
59  Aurel C. Popovici, Die Vereinigten Staaten von Gross-Österreich. Politische Studien zur 

Lösung der nationalen Fagen und staatsrechtlichen Krisen in Österreich-Ungarn, Leipzig, 
1906, adresa de început a lucrãrii (An den gesinnungsverwandten Leser).

60  N. Bocşan, S. Mândruþ, op. cit., p. 353; anterior, tot în cursul lui 1915, Vaida-Voievod şi 
Maniu, trataserã la Berlin, cu acordul Bucureştiul, reorganizarea federativã a imperiului 
austro-ungar.

61  A. C. Popovici, op. cit., p. 298.
62  ibidem, p. 304 –316.
63  ibidem, p. 308-309.
64  ibidem, p. 343-345 şi 349-351.
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întreþinerea tendinþelor centrifuge ale conaþionalilor65. Paralela Austria-Germania 
Transilvania-România era, rãmânea, din raþiuni practice, demografice şi geografice, 
şi datoritã naþionalitãþii şi personalitãþii autorului, apanajul destinului românesc 
dorit de Popovici. Nici “modelul bavarez” nu avea o reprezentativitate mai mare. 
A. C. Popovici miza pe imboldul pe care restructurarea îl putea da imperiului şi pe 
tripla condiþie a acestuia: far al culturii germane, poartã a modernitãþii occidentale 
şi factor de echilibru între civilizaþie, stepã şi Balcani.

Fiecare locuitor al unei unitãþi statale era şi cetãþean austriac, al imperiului 
(germana rãmânea limba oficialã a imperiului), însã el îşi putea exercita drepturile 
politice doar într-un singur loc66. În schimb, paşaportul era unic, asigurând astfel 
o imagine externã unitarã. Exista un singur drept civil şi un singur drept penal. 
Domenii comune la nivelul federaþiei erau armata, comerþul şi transporturile67. 
Descentralizat la nivel cultural, naþional, imperiul îşi pãstra unitatea practicã.

Un parlament bicameral68, în care, cu excepþia senatorilor de drept din camera 
superioarã, numãrul reprezentanþilor, nealeşi prin vot universal, al unei unitãþi 
statale era direct proporþional cu mãrimea acesteia la scara întregului imperiu, 
trebuia sã exercite, împreunã cu împãratul, puterea legislativã69. Dacã deputaþii şi 
senatorii erau aleşi de fiecare unitate în parte şi astfel nu aveau un numitor comun 
din start, proiectul era o construcþie doctrinarã70, capabilã sã genereze solidaritãþi 
parlamentare. Structura constituþionalã propusã are asemãnãri cu vechiul model 
doctrinar Whig71, care presupunea existenþa a douã elemente, liberal şi conservator, 
aflate în competiþie pentru putere.

Puterea executivã revenea împãratului şi unui guvern format din 42 de 
membrii, aleşi pe baza aceluiaşi principiu ca şi parlamentarii72, şi grupaþi în consilii, 
o micã “polisinodie”73, care se ocupau de afacerile interne şi externe, de armatã, 
marinã, comerþ şi de administraþia publicã. Pentru siguranþa proiectului, dreptul 
de veto, absolut sau relativ, al împãratului erau o chestiune lãsatã în suspensie. Cu 

65  ibidem, p. 364 sq.
66  ibidem, p. 317 sq.
67  ibidem, p. 317.
68  ibidem; vezi şi nota 17.
69  Ibidem.
70  Printre reproşurile fãcute proiectului lui A .C. Popovici se numãra şi lipsa unui suport 

programatic (N. Bocşan, S. Mândruþ, op. cit., p. 352). Dacã celelalte (limitarea autonomiei 
locale, subordonarea “oarbã” faþã de curte, vocaþia conservatoare, pe mãsurã ce proiectul 
este proiectul este popularizat, dar încã prea de stânga pentru alþi adversari vezi ibidem; 
T. Pavel, op. cit.; G. Ciorãnescu, op. cit.) lipsuri sunt întemeiate, fãrã discuþie, acesta însã 
rezultã din întoarcerea împotriva autorului, aproape la fel ca în cazul subordonãrii faþã 
de Viena, a propriei sale concepþii politice, a statutului de “proiect în derulare” pe care 
oferta reformistã lui Popovici îl avea de fapt. 

71 V. Nemoianu, op. cit.
72  ibidem.
73  “Polisinodia” este forma de organizare, la graniþa cu utopiile reformiste ale începutului de 

secol XVIII (Roland Mousnier, La plume, la faucille et le marteau: institutions et société en 
France du Moyen Âge à la Révolution, Paris, 1970, passim), care asigurã funcþionarea Franþei, 
dupã moartea lui Ludovic XIV, în timpul minoratului succesorului sãu (Jean-Christian 
Pétitfils, Le Régent, Paris, 1986, passim).
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toate cã organizarea propusã de A. C. Popovici este caracteristicã unei monarhii 
elective, coroana imperialã era transmisã ereditar în sânul Casei de Habsburg74. 
Un alt avantaj lãsat împãratului era dreptul de a numi guvernatorii celor 15 unitãþi 
statale75. Monarhul nu îndeplinea o funcþie decorativã, el pãstrându-şi o bunã parte 
din prerogativele sale tradiþionale. Libertãþile naþionale şi autoritatea monarhicã 
centralã erau marii piloni ai “imperiului popovician”.

Un Sfânt Imperiu Oriental

Europa dintre Germania şi Rusia nu putea rezista decât în jurul Vienei şi în 
numele culturii germane76. Nici una dintre etnii nu putea rezista şi, în primul 
rând, nu se putea afirma pe cont propriu. Acesta este firul roşu al lucrãrii lui 
A.C. Popovici. Ideea de civilizaþie, glorificatã de autor, nu avea sens în condiþiile 
spargerii imperiului. Şi, cu toate acestea, el este un naþionalist. Planul sãu este 
relativ simplu: împãratul trebuie sã garanteze libertãþile naþionale, iar naþiunile 
sã-i rãspundã prin credinþã. Practic, naþiunea nu mai este câştig al modernitãþii77, 
ci un privilegiu medieval. 

Este aproape imposibil de spus dacã acest plan, aceastã combinaþie de vechi 
şi nou, este menitã sã câştige sprijinul Vienei, asigurând în acelaşi timp drepturile 
naþionale, sau ea reflectã integral gândirea autorului, în acest caz, impresia de quête 
d’emploi, pe care o lãsã contextualizarea acþiunii lui A.C. Popovici, fiind tot mai 
vagã. Un rãspuns tranşant nu poate fi dat. Statele Unite ale Austriei Mari “îmbinã” 
principiile republicii construite pe naþiune, balanþa monarhiei constituþionale cu 
structura medievalã a autoritãþii monarhice care supravieþuia la limita rãsãriteanã 
a fostei feudalitãþi occidentale. În acelaşi timp, cartea este opera unui exilat, 
iar vastitatea ei depãşeşte sfera raþiunilor din stânga Leithei care determinaserã 
anterior condamnarea autorului.

Rãmânând la est de Oceanul Atlantic, şi distanþându-ne de creaþia americanã, 
la fel cum, confruntat cu reticienþele începutului de secol, încerca şi A.C. Popovici 
sã o facã78, jocul autoritate, unitate imperialã-autonomie, individualitate localã este 
fãrã precedent european modern. Singurul, dar vechiul, imensul, însã falimentarul 
precedent este Sfântul Imperiu Roman de naþiune Germanã, o structurã statalã 
medievalã79, care, modernizând imaginea ei, fusese obligatã sã evolueze într-o 

74 A. C. Popovici, op. cit.
75  ibidem.
76  Pentru aceastã idee, vezi J. Bérenger, op. cit., passim; idem, L’Europe danubienne de 1848 

à nos jours, Paris, 1976, passim; Victor Lucien Tapie, Monarchies et peoples du Danube 
1526-1918, Paris, 1969, passim.

77  Urs Altermatt, Previziunile de la Sarajevo. Etnonaþionalismul în Europa, Iaşi, 1998, passim; 
Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Oxford, 1983, passim; Eric J. Hobsbawm, Naþiuni 
şi naþionalisme din 1780 pânã în prezent. Program, mit, realitate, Chişinãu, 1997, passim; 
N. Bocşan, op. cit., passim; George Em. Marica, Studii de istoria şi sociologia culturii române 
ardelene din secolul al XIX-lea, volumul I, Cluj-Napoca, 1977, passim; Sorin Mitu, Geneza 
identitãþii naþionale la românii ardeleni, Bucureşti, 1997, passim.

78  Vezi nota 89. 
79  O prezentare sinteticã a Imperiului în raport cu celelalte state europene în Bernard Guénée, 

L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les Etats, PUF, Paris. 1993 (VIIIe édition), passim.



233

federaþie, devenind apoi o confederaþie şi sfârşind în fragmentare. Însã acum, la o 
sutã de ani de la disoluþia sa, unitatea de civilizaþie germanã, libertãþile regionale 
şi sistemul federal recheamã Sfântul Imperiu la viaþã, de data aceasta la limitele 
Europei, într-o zonã care doar prin acest imperiu poate purta numele de Europã 
Centralã. Sunt elemente cu care Aurel C. Popovici lucreazã din plin.

Poate tocmai de aceea, “dând” fiecãrei unitãþi statale structurã administrativã 
modernã şi nu coroanã medievalã, un organism parlamentar, autorul lasã 
conducerea-arbitrarea unitãþii în seama unui guvernator numit de împãrat. Treptat, 
naþiunea intrã într-un plan secundar în cadrul proiectului sãu80, întrucât ea nu 
rãmâne resortul intim al imperiului. Resortul era încrederea în fidelitate.

Un imperiu de naþiuni, în locul unui imperiu supra-naþional, este soluþia 
datã crizei Austro-Ungariei. Imperiul nu dispare, el devine o oazã a drepturilor 
naþionale a cãror verticalizare finalã, centrifugã pentru imperiu, este tãiatã de 
fidelitatea faþã de monarh. “Statele Unite” parcurgeau repede drumul de la reformã 
la utopie81. Şi din nou, trebuie sã amintim cã ele sunt bine primite sau respinse 
ca o alternativã viabilã sau ca un contracandidat serios pentru sistemul dualist. 
Ceea ce apare sau apãrea drept incompatibilitate fundamentalã nu era evident în 
monarhia habsburgicã82.

Cartea lui A.C. Popovici depãşeşte statutul de scriere a unui visãtor. Ea este 
credibilã în epocã. Cartea lucreazã cu elemente concrete de epocã, cu valorile din 
mentalul comun dublei monarhii. Este o construcþie pragmaticã prin medievalitatea 
şi modernitatea sa. “Statele Unite” se transformã în utopie în momentul în care ele 
devin un Sfânt Imperiu Oriental83, când ele trebuie sã funcþioneze. Iar, aceasta nu 
se întâmplã, ceea ce face şi mai relativã considerarea proiectului lui Popovici drept 
utopie. În schimb, el este în mod sigur nefuncþional, pe moment şi în duratã84, 
deoarece implica schimbarea radicalã a rezistentului sistem tradiþional, depindea 
de asumarea de cãtre Franz-Ferdinand a responsabilitãþii integrale pentru acest 
proiect, şi reprezenta transformarea unui imperiu supra-naþional într-un imperiu 
de naþiuni, arbitrat în manierã medievalã de împãrat. 

Locul proiectului

Privite dinspre Occident, dar şi dinspre recuperatorii moştenirii habsburgice, 
“Statele Unite” sunt o parte a istoriei contrafactuale. Privind din interiorul 
monarhiei, “Statele Unite”, opera unui cunoscãtor, sunt o alternativã, realã, în 
ciuda prezenþelor anacronice, dar, ele fãceau parte din cotidianul imperiului. Între 
aceste viziuni, lucrarea lui A.C. Popovici primeşte statutul de geografie simbolicã85. 
Desprinderea de cele douã viziuni îi întãreşte statutul, deoarece autorul construieşte 

80  A. C. Popovici, op. cit., p. 403 sq.
81  ibidem, p. 425-426.
82  Ibidem.
83  Simbolistica, dincolo de Evul Mediu, a Sfântului Imperiu Roman de naþiune Germanã, la 

B. Guenée, op. cit., p. 113 sq.
84  A se vedea raportarea proiectului la contextul de epocã şi la evoluþia gândirii lui Franz-Ferdinand, 

la J. P. Bled, op. cit.; J. Droz, op. cit.
85  M. Turda, op. cit.; pentru geografiile simbolice rãsãritene, a se vedea contribuþiile lui 

Sorin Antihi, Românii în anii’90: geografie simbolicã şi identitate socialã, în România 
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un imperiu din temelii, iar temeliile sunt naþionale, multi-naþionale şi nu supra-
naþionale. Pe de altã parte, Popovici depune tot efortul pentru a rãmâne în concret. 
Mai mult, el este obligat sã o facã.

În acelaşi timp, Aurel C. Popovici urmãreşte un ideal. “Statele Unite ale Austriei 
Mari” nu sunt un proiect, impersonal, formulat pe culoarul dintre birourile unei 
cancelarii. Din nefericire, în duratã, din cauza investiþiei personale fãcute, din 
fericire, pe moment, datoritã noutãþii soluþiei propuse pentru vechile probleme 
ale imperiului, lucrarea reprezintã cartea de vizitã a lui Popovici, depusã în faþa 
potenþialului succesor al lui Franz-Joseph. Odatã cititã, aceastã carte de vizitã spune 
totul, poate mai multe decât ar fi vrut posesorul-solicitantul. Propunerea fãcutã de 
autorul lucrãrii este de fapt un ultimatum. Ea nu este o petiþie sau un studiu de caz. 
Cartea se muleazã unei viziuni devenite obligatorii pentru viitoarea Vienã. Acum, 
ori niciodatã sunt cuvintele care închid cartea86. În 1906, A. C. Popovici canalizeazã 
energia milenaristã87 spre “Austria Mare”, echivalentã cu o utopie de la sfârşitul 
unui imperiu, sau cu o geografie simbolicã a unui experiment statal88 ratat. 

A. C. Popovici face o distincþie, mult mai clarã decât mulþi dintre 
contemporanii sãi89, între Bundesstaat şi Staatenbund90, între stat federativ şi 
confederaþie de state. De fapt, el încearcã sã concilieze cei doi termeni pentru 
a asigura, în planul receptãrii, aparenta neutralitate a lucrãrii faþã de dura 
înfruntare dintre concepte. În primul rând, Popovici trebuie sã alunge spectrul 
disoluþiei imperiului, pe care materializarea planului sãu ar putea-o aduce91. În 
acelaşi timp, autorul nu poate distruge speranþa marii libertãþi care decurgea din 
individualitatea statului naþional, conectat nominal într-o reþea confederativã. O 
datã “concedat” împãratului dreptul de a numi guvernatorii statelor, confederaþia 
iese din calcule. Şi astfel, formele, “faþada” cãrþii, devin extrem de importante 
pentru reuşita proiectului în rândul individualitãþilor naþionale de sub autoritatea 
imperialã. 

Titlul cãrþii este Die Vereinigten Staaten von Gross-Österreich (“Statele Unite 
ale Austriei Mari”), iar, mai jos, tot pe foaia de titlu, stã scris: mit einer Karte des 
föderativen Gross-Österreich (“cu o hartã a Austriei Mari federative”)92. Pe aceeaşi 
paginã, federaþia şi confederaþia coexistã, sau, “federative” poate fi intrepretatã 
ca o explicitare a titlului. O datã ajunşi în faþa hãrþii, situaþia se complicã din 

 versus România (antologie de Gabriel Andreescu), Bucureşti, 1996; István Bibó, Jenö 
Szücs, Între Occident şi Rãsãrit (ediþie Gheorghe Popovici), Bucureşti-Cluj, 2000, passim; 
Jacques Le Rider, op. cit., passim; idem, Europa Centralã sau paradoxul fragilitãþii, Iaşi 
,2001, passim; Larry Wolff, Inventarea Europei de Rãsãrit. Harta civilizaþiei în Epoca 
Luminilor, Bucureşti, 2000, passim. 

86  A. C. Popovici, op. cit., p. 427.
87  Pentru milenarismul de la sfârşitul secolului XIX şi tenta sa revoluþionarã, a se vedea 

Simona Nicoarã, Profilul chiliasmului modern şi geneza mentalitãþii revoluþionare, în 
“Caiete de antropologie istoricã”, I, 2002, 2, p. 51-65.

88  L. Wolff, op. cit., passim.
89  Vezi chiar discuþia la A. C. Popovici, op. cit., p. 261-282 şi 341-363.
90  Marius Turda, Deciding the National Capital, p. 234.
91  Vezi nota 89.
92  Vezi harta, anexã la A. C. Popovici, op. cit., reprodusã aici în text.
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nou, datoritã notei explicative pentru zonele haşurate (Zeichen-Erklärung). Die 
schraffierten Stellen bedeuten (meist deutsche) Enklaven, die auch inmitten der 
einzelnen Nationalstaaten national berechtigt werden (“zonele haşurate indicã 
enclave, de cele mai multe ori germane, care beneficiazã, inclusiv în interiorul 
fiecãrui stat naþional, de drepturile lor naþionale”; sublinierea aparþine autorului). 
Imperiul este o federaþie de state naþionale. Autorul trebuia, cel puþin aparent, sã 
pãstreze un echilibru care nu putea fi menþinut decât prin fidelitatea medievalã 
a naþiunii moderne faþã de arbitrul imperial. Şi nu este singurul disconfort care 
respirã din rândurile program.

Cu excepþia principiului autonomiei personale, neo-conservatorul Popovici se 
aşeazã alãturi de Austro-Marxiştii (social-democraþii) conduşi de Karl Renner, în 
postura de susþinãtor al conceptului de Nationalitätenbundesstaat93. Din motive 
aparent şi fundamental diferite, Aurel C. Popovici şi Renner luptã pentru acelaşi 
proiect, pentru aceiaşi cale reformistã, o poziþie, paradoxalã, deloc confortabilã, 
dincolo de convingeri94. Prea de “stânga” la 1906, prea de “dreapta” la 1910, 
Popvici nu posedã o realã identitate ideologicã, decât prin extrapolare sau prin 
uniformizare. 

În cele peste patru sute de pagini ale cãrþii, care formeazã o opinion 
documentée despre viitorul imperiului, în cuvintele autorului95, singura identitate 
ideologicã solidã, pe care acesta o poate primi, este cea de neo-conservator96. El 
îşi doreşte o modernitate purã, un nou început, cu reguli elitare pentru controlul 
calitãþii culturale, sociale, politice şi statale. Optând pentru aceastã formulã, în 
mãsura în care el a acceptat-o pânã la capãt, Popovici, refuzând dualismul statal, 
alege un dualism politic, intra-statal, intra-imperial. Existã douã forþe, liberalã 
şi conservatoare, care-şi disputã puterea politicã în interiorul “Austriei Mari”. 
Credincios speranþei/disperãrii conþinute de planul sãu, el pare sã-şi asume 
aceastã dualitate a conceptelor şi, astfel, sã-şi explice propria sa nedefinire 
politicã, în raport cu extremele ideologice. Accentul lucrãrii cade, din nou, pe 
realitatea posibilã, pe “ce ar fi dacã”, pe “ceea ce ar trebui sã fie”97, mai mult decât 
pe realitatea imediatã.

Imperiul popovician unificã rolul civilizator al culturii germane cu 
particularitãþile etnice, simbolistica monarhului cu libertatea naþionalã. 
Melting-pot-ul era asigurat de cultura germanã şi de credinþa faþã de împãrat. 
Prin amestec, prin mutarea mascatã a Americii, a cãrei funcþionare statalã 
rãmânea neclarã pentru cetãþenii imperiului98, în spaþiul Vienei, şi, prin calitatea 
sa de proiect, construcþia aparþine integral Europei Central-Rãsãritene, spaþiului 
programatic, experimental prin excelenþã99. Dar, “Statele Unite” nu sunt rodul unei 
viziuni externe asupra dublei monarhii. Ele sunt un produs intern, condiþie care 

93  M. Turda, op. cit.
94 Vezi G. Em. Marica, Sociologia, p. 291 sq. 
95  Vezi nota 59.
96  V. Nemoianu, op. cit, p. 34.
97  A. C. Ppopovici, op. cit. 
98  Vezi nota 85.
99  ibidem.



236

le deosebeşte în mod fundamental de alte structurãri cunoscute de teritoriul 
dintre Germania, Rusia şi Balcani100. În schimb, fiind o imagine a spaþiului 
statal ideal, “Statele Unite” sunt la fel de “naturale” precum viziunile externe 
asupra monarhiei habsburgice.

Spaþiul popovician

Prin eliberarea de realitatea începutului de secol XX, prin folosirea culturii 
germane şi a monarhului medieval ca elemente ordonatoare ale eterogenitãþii 
naþionale, devenitã politicã de stat, dar şi o formulã pentru geneza identitarã dintre 
Berlin şi Sankt-Petersburg, lucrarea este o geografie simbolicã, dar nu una clasicã, 
nefiind construitã cu aceastã finalitate, factorul intenþional este însã secundar 
pentru conferirea statutului de geografie simbolicã, şi neconstituind o expresie 
a modelãrii externe la care se supune Europa Central-Orientalã, varianta “finalã” 
a formulei de Mitteleuropa101. Proiectul lui Popovici este o geografie simbolicã 
neconvenþionalã. Solicitând un Drang nach Osten al civilizaþiei occidentale şi un 
Drang nach Westen al conaþionalilor sãi102, efortul din 1906, destinat fortificãrii 
unui spaþiu politic precis, pregãteşte apariþia, peste douã rãzboaie mondiale, a 
Europei Central-Rãsãritene, un concept teritorial, care semnificã o expansiune 
polonezã şi româneascã a Europei Centrale de la 1900, spre lumea rusã şi o nevoie 
a definirii în spatele cortinei de fier. 

Demersul popovician se înscrie între rezultatele nevoilor de definire cunoscute, 
succesiv, de jumãtatea orientalã a continentului european, rezultate, produse 
simbolice, de care se distanþeazã prin finalitatea sa practicã, politicã imediatã. O 
încadrare tematicã perfectã a “Statelor Unite” este greu de realizat. Ele nu respectã, 
atât din punct de vedere intern, cât şi din cel extern, condiþiile şi cãile de apariþie 
pentru construcþii-geografii simbolice ale Europei Central-Rãsãritene. 

Pentru Rudolf, primul moştenitor al lui Franz-Joseph, viitoarea capitalã a 
imperiului urma sã fie la Constantinopol103. Reşedinþele “oamenilor bolnavi” dintre 
Dardanele şi Dover ar fi fost astfel legate. Pentru Popovici, capitala trebuia sã rãmânã 
Viena, centru simbol al unui stat care încetase sã mai fie “un om bolnav”. Timpul 
aduce însã planul popovician în spaþiul utopiei. Lupta cu realitatea imediatã şi 
bãtalia cu potenþialul eşec pe care cartea, prin natura ei, le faciliteazã, îndepãrteazã 
mult, şi totuşi prea puþin, lucrarea de orizontul oniric pe care potenþialul imperial 
austriac îl intindea.

Terenul temporal pentru jocul încadrãrii acestei lucrãri poate fi extins cu 
uşurinþã, cu douã secole în urmã sau cu patru decenii în viitor. Sistemul de consilii 
şi puritatea conservatorului ne poartã spre sfârşitul unei alte mari epoci europene, 
în Franþa Regelui Soare, şi spre persoana unui alt moştenitor-salvator, care, precum 
în Austro-Ungaria longevivului Franz-Joseph, nu a mai venit, ducele Burgundiei104. 
În 1711, Fénelon redacta “Tabelele de la Chaulnes”, un proiect-raport menit sã 

100  ibidem.
101  ibidem.
102  Vezi nota 70.
103  J. Droz, op. cit., p. 176.
104  Vezi nota 72.
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devinã manualul dupã care nepotul lui Ludovic XIV urma sã salveze Regatul 
Franþei. Secolul XVIII, apropiat şi îndepãrtat, în mod constant şi egal, de sfârşitul 
Vechiului Regim, era un timp al marilor oferte fãcute de diverse personalitãþi 
şi acceptate sau respinse de monarhi105. Dar, pe când arhiepiscopul de Cambrai 
cobora regatul în reþeaua valoricã a autarhiei medievale, Popovici, chiar dacã, prin 
valoarea personalã a cãrþii sale, a finalitãþii avute de aceasta, el îşi oferã serviciile 
unui viitor monarh, ridicã repere simbolice medievale în plin proces de susþinere 
a modernitãþii. 

“Eliberatã” de ocaua medievalã, balanþa interpretativã tinde sã se incline în 
favoarea exceselor specifice secolului XX, datoritã omogenitãþii entice dorite pentru 
fiecare componentã a Austriei Mari. În 1915, în acelaşi an cu cartea lui Neumann, 
antropologul Georges Montandon vine cu ideea unei transplantation massive106, 
oferind o nouã hartã a Europei, cu state omogene din punct vedere naþional şi având, 
pe cât posibil, frontiere naturale. Este primul semnal al teoretizãrii transferului 
de populaþie, principiu al igienei naþionale şi al echilibrului statal în Europa 
Central-Rãsãriteanã, la a cãrui aplicare teritoriul ne-austriac al fostului imperiu 
a fost eliberat de prezenþa germanã, cu excepþia teritoriilor din Regatul Ungariei, 
revenite coroanei româneşti în 1918107. Însã, Popovici, atunci când separã naþiunile 
în propria lor sferã, prevede respectarea drepturilor fiecãrei minoritãþi, în special 
cea germanã108, chiar sub forma autonomiei locale şi nu le separã, pãstrându-le sub 
o singurã coroanã. Efortul lui Popovici era destinat strict contextului şi regulilor 
de la 1900.

“Statele Unite ale Austriei Mari”, prin compoziþia lor tematicã şi prin formula 
federaþiei de naþiuni, sunt un elocvent exemplu al particularitãþilor strânse de 
imperiul, prea puþin habsburgic în preajma lui 1914, particularitãþi dublate de 
convingerile personale ale autorului. Cartea, devenitã o utopie de la sfârşitul 
unui imperiu, milenaristã la extremã, este o ultimã cale de mijloc între valorile 
Vechiului Regim şi cerinþele, regulile modernitãþii. Iar, prin combinaþia-tentativa 
fuzionarã dintre naþiune şi monarh medieval, Aurel C. Popovici poate apãrea drept 

105  Lucien Bély, Les rélations internationales (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, 1992, passim.
106 Georges Montandon, Frontières nationals. Détermination objective de la condition 

promordiale nécessaire à l’obtention d’une paix durable, Lausanne, 1915;apud. Hans 
Lemberg, “Ethnische Säuberung”: Ein Mittel zur Lösung von Nationalitätenproblemen?, în 
“Aus Politik und Zeitgeschichte”, Beilage zur Wochenzeitung “Das Parlament”, B 46/92, 6 
November, 1992, p. 31.

107  Joseph B. Schechtman, European Population Transfers (1939-1945), Oxford, 1946, passim; 
Alfred M. Dezayas, Nemesis at Potsdam: The Anglo-Americans and the Expulsion of the 
Germans, (2nd edition), London, 1979, passim; Norman M. Naimark, Ethnic Cleansing in 
Twentieth Century Europe, Seattle-London, 1998, passim.

108 Este de exemplu vorba, doar, despre menþiunea din legenda hãrþii anexate lucrãrii 
lui A.C. Popovici: Die schraffierten Stellen bedeuten (meist deutsche) Enklaven, die 
auch inmitten der einzelnen Nationlastaaten national berechtigt werden (“zonele 
haşurate indicã enclave, de cele mai multe ori germane, care beneficiazã, inclusiv în 
interiorul fiecãrui stat naþional, de drepturile lor naþionale”; sublinierea aparþine lui 
A.C. Popovici).
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un “perenialist” avant la lettre109. Autorul însã nu încearcã decât sã-şi salveze 
propriile valori, afirmându-şi totodatã naþiunea din care fãcea parte110. Cartea 
corespunde unei rupturi, mereu amânate, în cadrul Austro-Ungariei.

109  Pentru acest curent, a se vedea Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, 
Oxford-Cambridge, Mass., 1993, passim; idem, Naþionalism şi Modernism. Un studiu 
critic al teoriilor recente cu privire la naþiune şi naþionalism, Chişinãu, 2002, passim. 

110 Vezi nota 59.


