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Moştenitorul tronului, arhiducele 
Franz Ferdinand, era unul dintre 
principalii oameni de stat ai imperiului 
austro-ungar, el era fiul arhiducelui 

Karl Ludwig fratele împăratului Franz Joseph. Arhiducele Franz Ferdinand a fost 
unul dintre cei mai iubiţi membrii ai casei de Habsburg, de către supuşi, îndeosebi 
de către români, datorită ideilor sale federaliste, care dacă ar fi fost puse în aplicare 
ar fi acordat drepturi egale tuturor popoarelor monarhiei, implicit şi românilor. Acest 
lucru a făcut ca o parte din liderii românilor să îşi îndrepte atenţia spre arhiducele 
Franz Ferdinand, în care vedeau salvatorul naţiunii române.

În lucrarea de faţă ne propunem să scoatem în evidenţă modul în care era văzut 
arhiducele Franz Ferdinand de presa românească din Transilvania, care erau 
aşteptările românilor de la moştenitorul tronului după ce avea să devină împărat, 
relaţiile moştenitorului de tron cu liderii români din anturajul său, şi simpatia pe care 
o avea poporul român faţă de el simpatie care, presa românească din Transilvania 
susţine că era reciprocă, încercând să surprindem totodată câteva dintre momentele 
cele mai importante din viaţa acestuia, momente care au atras atenţia opiniei publice.

Nu putem vorbi despre simpatia românilor sau a unor lideri politici ai românilor 
faţă de un membru al casei de Habsburg fără a menţiona rolul, după părerea noastră 
foarte important, jucat de loialismul dinastic în această relaţie. Suntem convinşi că 
aceste sentimente de simpatie ale românilor faţă de arhiducele Franz Ferdinand, îşi 
au în primul rând originea în loialismul faţă de casa de Habsburg, întărit de ideile 
reformatoare ale arhiducelui Franz Ferdinand.

Considerăm necesară prezentarea în continuare pe scurt a ceea ce a însemnat 
loialismul dinastic, de ce şi prin ce mijloace a fost promovat el de către Curtea de 
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la Viena, în rândul românilor din cadrul monarhiei, arătând problemele cu care 
se confruntau românii după Compromisul austro-ungar din 1867, probleme care 
şi-ar fi găsit rezolvarea odată cu punerea în aplicare a ideii federaliste susţinută 
de Franz Ferdinand, după care vom reda câteva date biografice despre arhiducele 
Franz Ferdinand insistând, cum am menţionat mai sus asupra evenimentelor care 
au atras atenţia opiniei publice, încheiind cu prezentarea planurilor de viitor ale 
moştenitorului de tron, a aşteptărilor românilor de la el şi simpatia acestora din 
urmă faţă de arhiducele moştenitor de tron.

Dinastia Habsburgică a fost cea mai însemnată din istoria modernă. Timp de peste 
şase sute de ani Habsburgii au construit în jurul micului arhiducat de Austria un 
Imperiu imens care includea cel puţin unsprezece naţionalităţi diferite. Din secolul 
al XVI-lea până la începutul secolului al XX-lea, acest Imperiu a dominat istoria 
Europei centrale şi de Est. Dar în vara anului 1914, acest Imperiu , care a dăinuit 
atât de mult timp şi a devenit atât de întins, a fost aruncat brusc, în mod violent 
într-un război mondial, care avea să-l distrugă1.

Acest imperiu era un ansamblu de teritorii diferite din punct de vedere al 
suprafeţei, tradiţiei, culturii, economiei şi limbii. Aceste ţări au fost strânse sub 
dinastia Habsburgică de-a lungul multor ani prin moşteniri, căsătorii, diplomaţie sau 
război. Hotarele sale au fluctuat mult de la secol la secol, ajungând la un moment 
dat să cuprindă chiar şi marele Imperiu Spaniol din lumea nouă, simbolul acestui 
imperiu fiind familia regală2. 

Datorită faptului că existau un număr mare de naţionalităţi, pentru a le 
menţine loiale casei de Habsburg, consilierii vienezi au cultivat loialismul dinastic 
al mozaicului de naţiuni şi naţionalităţi care formau imperiul, dând dovadă de 
pragmatism şi cunoaştere în profunzime, a fiecărui grup etnic, mic sau mare, cu 
istoria, confesiunea şi obiceiurile lui3.

Imperiul Habsburgic ocupă Principatul autonom al Transilvaniei la începutul 
secolului al XVIII-lea. În această perioadă Habsburgii au ales o cale interesantă de 
legitimare, punând în subsidiar rolul de împăraţi creştini şi acordând prioritate 
originii lor antice, în construcţia loialismului dinastic4. În procesul de construire a 
loialismului dinastic, un rol important au avut cele două confesiuni religioase, atât 
cea ortodoxă cât şi cea greco-catolică, ambele beneficiind de aportul educaţiei până 
la 1867. Promotorii acestei politici s-au folosit de aceste instituţii pentru transmiterea 
mesajului proimperial deoarece prin intermediul acestora mesajul transmis era mai 
uşor receptat de către supuşi.

1 Nick, Pelling, Imperiul Habsburgic 1815-1918, Editura All, Bucureşti, 2002, p. 1.

2 Barbara, Jelavich, Charles, Jelavich, Formarea statelor naţionale balcanice 1804-1920, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999, p. 278.

3 Liviu, Maior, Habsburgi şi români. De la loialitatea dinastică la identitate națională, 
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006, 7.

4 Ibidem, pp. 15-16.
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Imperiul Habsburgic şi apoi cel Austro-Ungar au fost o prezenţă de peste două 
secole în spaţiul românesc. Fiind contestată la început, Casa de Habsburg, a căutat 
să contrabalanseze reacţia ostilă a nobilimii maghiare prin atragerea românilor de 
partea Curţii, alegând în acest sens, politica de cultivare a supranaţionalismului care 
s-a exprimat exclusiv prin loialismul sau patriotismul dinastic.5 Politica dusă de 
Curtea de la Viena s-a bucurat de un real succes în rândul românilor transilvăneni, 
rezultatele acestei politici fiind vizibile în mai multe momente importante din istoria 
Monarhiei Habsburgice, un exemplu elocvent fiind revoluţia de la 1848-1849, când 
revoluţionarii românii au luptat împotriva nobilimii maghiare în numele împăratului 
de la Viena.

După Compromisul din 1867, Transilvania a devenit parte integrantă a Ungariei 
şi odată cu aceasta, nu numai românii ci şi saşii şi secuii şi-au pierdut drepturile 
provinciale şi nu mai avea decât o reprezentare limitată în legislativul de la Budapesta. 
După Compromisul din 1867 în Transilvania au fost reintroduse vechile drepturi 
de vot, ceea ce a dus la alegerea unei diete în care ungurii cu 29% din populaţie 
alegeau 89 de delegaţi în timp ce românii majoritari erau reprezentaţi doar de 13 
delegaţi. Această adunare a votat unirea Transilvaniei cu Ungaria , act care a fost 
aprobat ulterior atât de Budapesta cât şi de Franz Joseph. Această anexare afecta 
profund poziţia românilor. După unire Transilvania a fost împărţită în districte 
conduse de prefecţi şi subprefecţi. În anul 1874, o nouă lege electorală stabilea 
condiţii atât de stricte pentru dobândirea dreptului de vot, încât cea mai mare 
parte a populaţiei româneşti era efectiv exclusă. Prevederile acestei legi acordau de 
asemenea drept de vot celor care posedau o diplomă de şcoală sau erau funcţionari 
şi îi elimina pe analfabeţi. Aceste măsuri erau în detrimentul ţăranului român, care 
nu avea posibilitatea de a face studii, nici măcar elementare, ca să poată participa la 
activităţile politice ale regiunii sale. Astfel ţăranul român nu avea nici o instituţie 
de stat prin intermediul căreia să-şi facă cunoscute cererile sau să-şi exprime 
nemulţumirile6.

Aşadar situaţia românilor din cadrul Imperiului Austro-Ungar s-a înrăutăţit 
după 1867, compromisul făcut între Franz Joseph şi unguri, dându-le acestora din 
urmă putere de conducere în partea lor de Imperiu, iar legile elaborate şi aplicate 
de maghiari pentru românii din Transilvania diminuând rolul românilor în viaţa 
politică a Transilvaniei şi totodată puterea de decizie a acestora. Pierderea autonomiei 
Transilvaniei în 1867, a dus la scăderea drastică a loialităţii faţă de Austro-Ungaria, 
iar relaţia cu Împăratul şi Curtea sa, a fost un subiect mult discutat de către liderii 
politici ai românilor mai ales după înfiinţarea Partidului Naţional Român în anul 
18817.

5 Ibidem, p. 21.

6 Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor.Secolul al XX-lea, Editura Institutul European, Iaşi, 
2000, p. 73.ce

7 Liviu, Maior, op. cit., pp. 61-63.
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Loialitatea dinastică va cunoaşte un recul foarte puternic după 1892 odată cu 
respingerea memorandului de către Franz Joseph, şi trimiterea lui, guvernului de 
la Budapesta. Prin gestul său Franz Joseph a transmis un mesaj limpede şi anume, 
că titlul de rege al Ungariei era mai important pentru el decât soarta românilor din 
monarhie8.

Pentru că nu mai credeau în Franz Joseph, o parte a elitei româneşti îşi îndreaptă 
atenţia spre un alt membru al familiei de Habsburg, şi anume arhiducele Franz 
Ferdinand moştenitorul tronului austro-ungar, punându-şi speranţele în el. Din 
aşteptările acestor lideri politici ai românilor s-a născut un grup asociat Cancelariei 
arhiducelui, avându-l ca principal suporter pe Alexandru Vaida Voievod. Acest 
grup a început după 1907 o puternică, campanie propagandistă atât în paginile 
presei româneşti cât şi în Parlamentul Ungariei, în jurul arhiducelui, pe care îl 
compară sistematic cu Josif al II-lea, sperând în reforma Imperiului, idee pe care 
Franz Ferdinand nu a respins-o nici un moment9.

Arhiducele Franz Ferdinand a văzut lumina zilei în 18 decembrie 1863 în 
palatul Herberstein din Graz ca fiu al arhiducelui Ludovic şi al arhiducesei Maria 
Anunciata10. Printre cele 112 generaţii de străbunici ai săi cei mai mulţi sunt germani, 
dar şi de alte naţionalităţi printre care şi o româncă. Copilăria şi-a petrecut-o la 
Viena, rămânând orfan de mamă la vârsta de 7 ani. Franz Ferdinand a fost crescut 
numai pentru cariera militară, la diferite arme, necrezând nimeni la acea vreme că 
o să devină moştenitor de tron fiind încă în viaţă clironomul Rudolf11.

A întrupat în persoana sa alianţa celor două mai vechi şi distinse dinastii ale 
Europei. Tatăl său născut la 30 iulie 1833, era frate al împăratului Franz Joseph, 
al treilea fiu al arhiducelui Franz Karl şi al arhiducesei Sofia născută prinţesă de 
Bavaria, iar mama sa, născută în 24 martie 1843, era fiica regelui Ferdinand al II-lea 
de Sicilia din casa de Bourboun12.

Când s-a născut Franz Ferdinand, tatăl său trăia la Graz, unde s-a retras cu doi 
ani înainte din viaţa publică, după ce ocupase mai mulţi ani la rând funcţia de 
guvernator al Tirolului. După ce s-a retras la Graz s-a căsătorit cu a doua sa soţie 
Maria Anunciata, căsătorie din care s-a născut la 1863 arhiducele Franz Ferdinand, 
iar la 1865 al doilea fiu Otto. În acest an arhiducele Karl Ludwig s-a mutat cu familia 
la Viena, unde în anul 1868 i s-a născut al treilea fiu arhiducele Ferdinand Karl, 
iar mai târziu fiica sa arhiducesa Margareta Sofia. În anul 1871 arhiducesa Maria 
Anunciata, mama moştenitorului de tron moare, iar la doi ani tatăl său, arhiducele 
Karl Ludwig se însoară din nou luând în căsătorie pe principesa Maria Therezia 

8 Ibidem, p. 64.

9 Ibidem, pp. 65-67.

10 Arhiducele Franz Ferdinand şi soţia sa Sofia de Hohenberg, în Gazeta Transilvaniei, nr. 
131, 1914, p. 2.

11 Francisc Ferdinand-Date Biogarfice, în Românul, nr. 132, 1914, p. 2.

12 Gazeta Transilvaniei, art. cit., nr. 131, 1914, p. 2.
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de Braganza, din care legătură se vor naşte alte două arhiducese, Maria Anunciata 
şi Elisabeta. Arhiducele Karl Ludwig a trăit tot timpul la Viena, o viaţă retrasă, 
închinată creşterii copiilor săi şi binelui public. Arhiducele Franz Ferdinand avea 
ca ocupaţie de predilecţie studiile naturale, organizându-şi chiar în copilărie, un 
mic muzeu. Încă nu împlinise 15 ani când a intrat în armată fiind numit în 23 
aprilie 1878 sublocotenent în regimentul 32 de infanterie. În anul 1883 arhiducele 
a trecut ca locotenent în armata cavaleriei în Regimentul de dragoni numărul 4 cu 
garnizoana în Enns şi Solzburg, Austria de Sus, iar în anul 1888 arhiducele Franz 
Ferdinand a trecut în regimentul numărul 102 fiind avansat la gradul de maior13. 

Arhiducele Franz Ferdinand ajunsese moştenitor al tronului printr-un concurs 
favorabil de împrejurări. După moartea misterioasă de la Maerlyng, întâmplată în 29 
ianuarie 1889, a clironomului Rudolf, a fost proclamat moştenitor al tronului, fratele 
împăratului, Carol Ludovic şi descendenţii săi14. Carol Ludovic, moare în anul 1896, 
astfel fiul acestuia, arhiducele Franz Ferdinand devenind moştenitor al Imperiului 
habsburgic, al Monarhiei Austro-Ungare, după ce la 25 de ani devenise moştenitor 
prezumtiv. Printre mentorii săi îl regăsim pe părintele Doctor Guido Marschall, 
un teolog de seamă, mai târziu vicar al episcopiei de Viena şi candidat a fi urmaş 
al arhiepiscopului cardinal Gruscha, şi pe baronul Beck, viitor prim ministru care 
tocmai cu ajutorul elevului său de odinioară, înfăptuieşte în 1906 reforma dreptului 
electoral în Austria, introducând sufragiul universal15. 

În anii maturităţii sale, arhiducele Franz Ferdinand ştia, că peste toate bunele 
învăţături, de cel mai mare preţ îi va fi aceea ce va putea să-şi însuşească el din 
istoria vie, din observarea evenimentelor de toate zilele, din cumpănirea judecăţilor 
şi părerilor ce se emit de fruntaşii vieţii publice, şi din confruntarea acelora cu 
realitatea şi cu rezultatul lucrurilor din contactul nemijlocit cu bărbaţi de seamă 
şi cu adevăraţii reprezentanţi ai popoarelor, din cunoaşterea şi înţelegerea opiniei 
publice din viaţa trăită16.

După ce a fost numit moştenitor de tron prezumptiv, după moartea clironomului 
Rudolf, arhiducele Franz Ferdinand şi-a continuat cariera militară avansând la gradul 
de colonel în aprilie 1890, fiind transferat în Odenburg în Ungaria în calitate de 
comandant al regimentului 9 de husari, ca să înveţe mai bine şi limba maghiară, în 
vederea chemării cel aştepta ca viitor rege al Ungariei. În toamna anului 1892 este 
numit general de brigadă17.

13 Ibidem, p.2.

14 Jean Banciu, Zorin Zamfir, Primul război mondial, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, p. 37.

15 C., Nedelcu, Educaţia politică a arhiducelui Francisc Ferdinand, în Telegraful Român, 
nr.72, 1914, p. 1.

16 Ibidem, p. 1.

17 Gazeta Transilvaniei, art. cit., nr. 131, p. 2.
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Pentru imbogăţirea cunoştinţelor inteprinde în 1892 o călătorie în jurul lumii, 
publicându-şi ulterior studiile şi impresiile de călătorie într-un volum, care atrage 
atenţia generală asupra sa. Puţin după aceasta se imbolnăveşte şi după o cură de 
aproape doi ani prin diferite regiuni şi staţiuni climaterice se însănătoşeşte. În 1897, 
participă ca reprezentant al Monarhiei la festivităţile din Londra în onoarea reginei 
Victoria. Anul următor este numit la comandamentul suprem pe lângă Măria Sa, 
fiind de atunci cel mai cu greutate consilier în afaceri militare18.

Călătoria pe care a întreprins-o în jurul lumii, în decembrie 1892, era considerată 
ca o primă manifestaţie publică dictată de a cunoaşte locurile competente ale 
Imperiului Habsburgic, ca viitorul domnitor al monarhiei să cunoască din proprie 
intenţie lumea. În primăvara anului 1894 este numit comandant al brigăzii de 
infanterie numărul 138 cu sediul în Budmeis, apoi se îmbolnăveşte grav, ceea ce-l 
constrânge să renunţe la postul său19.

Franz Ferdinand avusese prilejul să-şi demonstreze forţa de caracter când în 
anul 1895 fusese diagnosticat bolnav de tuberculoză. Opinia publică îl considera 
condamnat, singur medicul lui nu-şi pierduse speranţa de a-l salva. Întreg anul cât 
a durat tratamentul simţise golul ce se căsca în jurul lui, nescăpându-i faptul că 
mulţi anticipându-i sfârşitul apropiat se orientau deja spre fratele său, arhiducele 
Otto, care ar fi devenit noul moştenitor al Coroanei dacă Franz Ferdinand murea 
prematur. A dat piept cu încercarea, refuzând soarta ce-i fusese menită, întorcându-şi 
voinţa să învingă răul şi până la urmă a reuşit20.

Un alt eveniment important din viaţa arhiducelui Franz Ferdinand care a atras 
atenţia asupra sa a fost căsătoria acestuia. Aceasta a produs mare senzaţie în toată 
lumea pentru că şi-a ales de soţie o contesă ceea ce în familia Habsburgilor însemna 
căsătorie morganatică, urmaşii fiind lipsiţi de rangul părintelui. Moştenitorul avea 
vârsta de 36 de ani când a făcut cunoştinţă cu contesa Sofia de Chotek, o fiinţă blândă 
şi modestă, damă de curte la arhiducesa Isabella, soţia arhiducelui Friedrich din 
Bratislava21. Arhiducele Franz Ferdinand începu să apară adesea în văzul lumii în 
casa acestuia, unde arhiducesa Isabella din ramura toscană a loreno-habsburgilor, i 
le prezintă pe cele opt fiice ale sale. Ca fată Isabella fusese prinţesă prusacă astfel că 
fiicele sale nutreau speranţa că măcar una dintre ele va urca pe tron. Mama lor trăia 
intr-o permanentă nervozitate neştiind care va fi cea aleasă. Aceasta până ce se va 
produce deznodământul ce avea să o pună la pat pe Isabella şi să provoace panică 
la curtea de la Viena22. Franz Ferdinand jucase tenis şi îşi uitase ceasul la garderobă, 
ceasul fiind găsit de un servitor care l-a dus stăpânei casei, aceasta curioasă, l-a 

18 Francisc Ferdinand – Date biografice, în Deşteptarea, nr. 26, 1914, p. 2. 

19 Gazeta Tranilvaniei, art. cit., nr. 131, p. 2. 

20 Jean Paul Blad, Franz Joseph, Editura Trei, Bucureşti, 2002, p. 525.

21 Deşteptarea, art. cit., nr. 26, p. 2.

22 V. P. Borovika, Atentate care urmau să schimbe lumea, Editura Politică, Bucureşti, 1978, 
p. 151.
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deschis sperând să găsească în el fotografia fiicei ei mai mari, Maria Christina, dar 
în faţa ochilor i-a apărut portretul contesei Sofia, doamna ei de onoare. Mai târziu 
avea să iasă la iveală că s-au întâlnit prima dată la Praga în 1895 şi după aceea au 
întreţinut corespondenţa. Când s-a întors din Egipt, moştenitorul tronului a făcut 
prima escală la palatul din Bratislava. Arhiducesa Isabella a concediat-o chiar în 
aceeaşi zi pe Sofia, dar Franz Ferdinand nu a renunţat, declarând că a întâlnit femeia 
pe care o iubeşte şi că se va căsători cu ea chiar dacă i-ar sta toţi împotrivă23. 

Contesa Sofia aparţinea familiei nobiliare boeme Chotek de Chotkova şi era fiica 
contelui Bohuslov. Deşi familia aceasta era una dintre cele mai dignitare din Austria, 
ea nu era de rangul unui arhiduce şi aceasta era o piedică la căsătoria lor. La început 
nu se învoia nimeni de la curte şi contesa Sofia a fost îndepărtată24.

Împăratul Franz Joseph s-a opus vehement acestei căsătorii şi vreme de doi ani 
unchiul şi nepotul au rămas pe poziţiile lor, primul persistând în refuz în timp ce, 
cel de-al doilea este surd la toate mustrările şi rezistă la toate încercările de presiune 
exercitate asupra lui. La începutul anului 1900 Franz Ferdinand se adresează lui 
Franz Joseph printr-o scrisoare pentru a-i spune din nou că fericirea lui este legată 
de căsătoria cu contesa Chotek şi a-l asigura că nu ar putea să lucreze pentru binele 
Monarhiei decât dacă este fericit în viaţa privată. Totuşi aceste argumente nu l-au 
mişcat pe Franz Joseph, mult mai persuasivă dovedindu-se cumnata sa, arhiducesa 
Maria-Thereza, a treia soţie a defunctului său frate Carol Ludovic şi implicit mama 
vitregă a lui Franz Ferdinand. Deşi a sfârşit prin a-şi anula veto-ul, a fixat totodată 
condiţii foarte severe pentru încheierea acestei căsătorii. Va fi vorba despre o uniune 
morganatică după formula reţinută de tradiţie. Contesa Chotek nu va primi titlul 
de arhiducesă şi nu va putea deveni împărăteasă a Austriei. În ceea ce îi priveşte 
pe copiii ce se vor naşte din această uniune ei vor fi excluşi de la ordinea de 
succesiune25.

La 8 aprilie 1900, în mica sală de la Hofburg, el a jurat solemn în prezenţa 
împăratului că recunoaşte căsătoria sa cu, contesa Sofia drept o căsătorie morganatică 
şi că urmaşii care vor rezulta din această căsătorie nu vor avea dreptul de moştenire 
la tronul austro-ungar, nu vor primi nici titluri, nici privilegii. Soţiei lui Franz 
Ferdinand nu-i vor fi acordate onorurile cuvenite unei soţii de arhiduce, iar copiii 
vor purta numele ei şi nu pe cel al tatălui. La trei zile după îndeplinirea acestei 
formalităţi jignitoare Franz Ferdinand se căsătoreşte cu Sofia el avea 36 de ani iar 
ea 23. La nunta lor n-a venit nici un habsburg, nici măcar fraţii lui Franz Ferdinand. 
Împăratul le-a trimis o telegramă de felicitare, în care îi anunţa laconic că-i acordă 
cu dragoste Sofiei titlul de ducesă de Hohenberg, pe care avea sa-l poarte până la 
tragicul ei sfârşit26.

23 Ibidem, p. 151.

24 Românul, art. cit., nr. 132, p. 2.

25 Jean Paul, Blad, op. cit., pp. 526-527.

26 V.P. Borovika, op. cit., p. 152. 
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Din această căsătorie s-au născut trei copii: prinţesa Sofia şi principii Max şi 
Enest. Perechea moştenitoare a dus cea mai exemplară viaţă familială, principesa 
Sofia, fiind nedespărţită de Augustul ei soţ27. 

Pentru deosebitele merite ce şi le-a câştigat pentru armata austro-ungară, Franz 
Joseph îl numeşte, în anul 1913, inspector general al întregii armate, calitate în 
care venise la Sarajevo unde împreună cu soţia sa au căzut victime năpraznicului 
atentat din 15/28 iunie 191428. 

Franz Ferdinand a fost o personalitate puternică, care a luptat chiar împotriva 
unchiului său pentru a obţine acordul de a se căsători cu contesa Sofia de Chotek, 
însă nu s-a putut împotrivi şi a fost răpus de glonţul unui tânăr sârb, împreună cu 
soţia sa care era mereu alături de el, insistând să participe chiar şi la aceste manevre 
ce au avut loc pe teritoriul Bosniei, manevre care au avut un sfârşit tragic pentru ei.

Arhiducele Franz Ferdinand s-a bucurat de o mare simpatie în rândul românilor, 
această simpatie fiind rezultatul modului în care era prezentat de către unii lideri 
politici români care au reuşit să intre în graţiile moştenitorului de tron datorită 
ideilor lor federaliste.

Se pare că arhiducele Franz Ferdinand ar fi nutrit gânduri federaliste încă din 
1895, când îi făcea confidenţe în acest sens generalului italian Margutti29. Arhiducele 
Franz Ferdinand, părea însufleţit de cele mai bune intenţii reformiste pentru bătrâna 
monarhie. Susţinuta campanie federalistă a fruntaşilor români nu putea fi ignorată 
şi dispreţuită de moştenitorul de tron, care animat de sentimente antimaghiare îşi 
va găsi colaboratori preţioşi şi chiar îndrumători în materie federală în persoana 
lui Aurel C. Popovici şi Alexandru Vaida Voievod. Aceşti noi federalişti români, 
cărora le era hărăzit un rol de frunte în noua aşezare pe care Franz Ferdinand voia 
să o dea imperiului, nu făceau decât să continue politica românească transilvăneană 
tradiţională care căuta în Viena un protector împotriva asupritorilor maghiari, şi spre 
cine ar fi putut să işi îndrepte atenţia liderii români, dacă nu spre Franz Ferdinand, 
a cărui antipatie faţă de unguri era binecunoscută. Astfel, Alexandru Vaida Voievod 
şi Aurel C. Popovici, au transmis românilor ideile federative ale moştenitorului de 
tron, idei care în opinia noastră s-au născut nu atât din dragostea faţă de o naţiune 
sau alta dintre cele asuprite, ci mai ales din ura sa faţă de maghiari, a căror putere 
în cadrul imperiului dorea să o diminueze, prin acordarea de drepturi egale tuturor 
naţiunilor.

Resimţea o aversiune faţă de maghiari. Nici un maghiar nu se bucura de 
bunăvoinţă în ochii lui. Chiar dacă nu cunoşteau în detaliu intenţiile lui Franz 
Ferdinand, ştiau destul pentru a bănui că, o dată liber să acţioneze, va folosi contra 
lor sabia, de aceea maghiarii il tratau cu aceleaşi sentimente30. 

27 Deşteptarea, art. cit., nr. 26, p. 2.

28 Gazeta Transilvaniei, art. cit., nr. 131, p. 2.

29 George, Ciorănescu, Românii şi ideea federalistă, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 
1996, p. 65.

30 Jean Paul, Blad, op. cit., p. 586.
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În opinia lui Franz Ferdinand, naţionalităţile supuse dominaţiei maghiare aveau 
dreptul la o solicitudine foarte specială, pentru că aceste popoare au fost fidele faţă 
de dinastie tot timpul. Dintre aceste popoare, românii reţineau în mod particular 
atenţia lui Franz Ferdinand, fapt atestat de prezenţa câtorva personalităţi române 
din Transilvania în anturajul său31.

De-a lungul anilor, Franz Ferdinand işi putuse reprezenta noua înfăţişare a 
Monarhiei după ascensiunea s-a la tron, toate planurile lui aveau în comun aceeaşi 
voinţă de a-i coborâ pe maghiari şi de a favoriza promovarea politică a românilor şi 
a croaţilor. Ideile federative susţinute de Aurel C. Popovici, i-au reţinut un moment 
atenţia, dar spre 1908-1909, părea înclinat spre un sistem trialist care i-ar fi unit 
într-un ansamblu pe toţi slavii din sudul Monarhiei32. 

Unii autori consideră că Franz Ferdinand, abandonase ideea federalistă, în timp 
ce alţii susţin că nu a renunţat niciodată la federalism în favoarea trialismului, 
dintre aceştia din urmă George Ciorănescu consideră că: ”Nu numai că părăsind 
federalismul arhiducele ar fi lăsat în urmă o concepţie politică măreaţă, prin care el 
credea că îşi asigura mărimea teritoriului şi consolidarea tronului, dar şi din punct 
de vedere practic trialismul avea mai puţini sorţi de izbândă decât federalismul”33.

Franz Ferdinand a înţeles să susţină revendicările autonome ale românilor din 
Transilvania şi ale slavilor din sud, din Dalmaţia, Bosnia şi Croaţia, împreună cu 
care dorea să pună bazele ordinii trialiste austro-maghiaro-slave, nu pentru a slăbi 
poziţia Austriei ci pentru a da puteri noi imperiului retrograd. Atât federalismul 
cât şi trialismul lui Franz Ferdinand constau în esenţă într-o revizuire a politicii 
duse faţă de naţionalităţile din imperiu chemând la viaţa publică şi pe românii şi 
slavii asupriţi până acum34.

Indiferent dacă a renunţat sau nu la ideea federalizării imperiului în favoarea 
trialismului sau dacă şi-a menţinut ideea federalistă până în ultima clipă a vieţii, 
arhiducele Franz Ferdinand se bucura de o mare simpatie în rândul românilor, ei 
având speranţa că odată cu venirea sa pe tronul Monarhiei soarta lor se va schimba 
în bine. În presa românească din Transilvania din aceea perioadă moştenitorul 
tronului este văzut ca un binevoitor al poporului român şi este asemănat cu Iosif al 
II-lea, care a fost cel mai iubit împărat habsburgic, de către popoarele supuse mai 
ales de către românii transilvăneni.

Arhiducele Franz Ferdinand era iubit de români care îşi puseseră toate speranţele 
în el, având credinţa că dragostea este reciprocă. În acest sens în ziarul “Olteanul” 
este redat următorul fragment: “Francisc Ferdinand era singurul bărbat de la noi, 
care înţelegea durerea ce-apasă inimile popoarelor de sub cârmuirea Austro-
Ungariei, de aceea încă înainte de a fi urcat tronul împărătesc îşi dădea toată silinţa 

31 Ibidem, p. 587.

32 Ibidem, p. 588.

33 George, Ciorănescu, op. cit., p. 66.

34 Ibidem, pp. 67-68.
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să îmblânzească pe asupritorii acestei ţări. În deosebi pe noi românii ne avea dragi 
moştenitorul tronului. Auzise de dragostea noastră faţă de casa domnitoare precum 
şi de vitejia rară, cu care am luptat pentru împăratul în diferite războaie, şi aceste 
însuşiri alese ale neamului nostru au deşteptat în Principele Ferdinand, un simţ 
de milă şi îndurare faţă de credincioşii soldaţi ai familiei de Habsburg. Mâna lui 
ocrotitoare plutea în toată vremea asupra românilor, şi când putea, încerca să facă 
numai bine”35. 

Arhiducele Franz Ferdinand, a fost iubit mult de români, care considerau că 
însuşirile frumoase şi rare ale moştenitorului de tron, îl predestinau să fie când 
va urca pe tronul monarhiei, un domnitor de model, vrednic de a fi pus alături de 
Matia cel Drept, regele Ungariei şi de Iosif al II-lea împăratul săracilor36.

Aceia dintre conducătorii românilor care au avut prilejul să-l cunoască mai 
de aproape, chiar din contact personal, pe arhiducele Franz Ferdinand, spun că 
„notele caracteristice ale personalităţii sale semănau în multe privinţe cu însuşirile 
excelente care au făcut din străbunul său Iosif al II-lea cel mai mare, mai genial, 
şi mai iubit dintre toţi împăraţii, câţi au cârmuit timp de peste şase secole de pe 
tronul Habsburgilor”37.

Unii susţineau chiar că urcând pe tronul împărătesc Franz Ferdinand îşi va 
inaugura domnia în acelaşi fel ca şi Iosif al II-lea, şi după cum prima şi cea mai 
importantă faptă a acestuia a fost, că abandonând ceremoniile de încoronare ca rege 
al Ungariei şi transportând „sfânta coroană” ungară ca o relicvă istorică la Viena, a 
dat imediat edictul de toleranţă religioasă spre a pune capăt abuzurilor şi prigoanelor 
cu care năpăstuiau catolicii atotputernici pe ceilalţi cedincioşi ai bisericii necatolice, 
tot astfel se credea că Franz Ferdinand nu s-ar fi încoronat ca rege ungar nicidecum 
sau numai cu condiţia de a se asigura în prealabil tuturor popoarelor din cuprinsul 
acestei ţări egala îndreptăţire a naţiunilor politice, prin dispoziţii legislative38.

Asemănarea dintre arhiducele Franz Ferdinand şi Iosif al II-lea făcută de români 
este bazată pe faptul că amândoi au murit înainte de vreme şi amândoi au manifestat 
interes de a cunoaşte de aproape ţările şi popoarele peste care erau rânduiţi de 
Dumnezeu. În acest sens ziarul Românul scria intr-un articol publicat după moartea 
arhiducelui Franz Ferdinand: „Tinereţele amândurora s-au deosebit de ale celorlalţi 
semeni ai lor prin năzuinţa serioasă şi stăruitoare de a vedea cu ochii proprii şi de 
a cunoaşte din cea mai nemijlocită apropiere ţările şi popoarele peste care erau 
orânduiţi de Dumnezeu să împărăţească. Amândoi au fost oamenii concepţiilor mari 
şi îndrăzneţe în stare oricând a-şi jertfi viaţa pentru ideal: Iosif al II-lea pentru unitate 
şi progresul monarhiei, Franz Ferdinand pentru sporirea ei teritorială şi pentru 

35 Moartea lui Franz Ferdinand, moştenitorulAustro-Ungar şi a soţiei sale Sofia Chottek în 
Sarajevo (Bosnia), ucişi cu dinamită şi focuri de revolver, în Olteanul, nr. 25, 1914, p. 1.

36 Personalitatea arhiducelui, în Telegraful român, nr. 63, 1914, p. 1.

37 Francisc Ferdinand şi Iosif al II-lea, în Românul, nr. 137, 1914, p. 3.

38 Ibidem, p. 3.
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susţinerea neştirbită a nimbului de mare putere. În viaţa lor intimă îi vedem iarăşi 
oblăduiţi de aproape aceeaşi soartă: amândoi s-au căsătorit din dragoste adevărată, 
fără a lua în considerare prejudecăţile şi îndemnurile diplomaţilor, iscusiţi care se 
cred a face şi desface toate câte se întâmplă în lume”39. 

În privinţa acestei asemănări dintre Franz Ferdinand şi Iosif al II-lea, un alt ziar 
important al vremii scria: „Mai ales cu Iosif al II-lea seamănă foarte mult în vederi 
şi-n păreri, fiind şi el de convigerea că e datorinţa guvernelor şi a domnitorilor să se 
îngrijească din tot adinsul de soarta poporului sărac. Sub el ar fi încetat cu desăvârşire 
domnia de clase şi de rase, atât de contrară intereselor adevărate ale monarhiei, 
căci idealul său era: o monarhie tare şi temută clădită pe temeliile puternice ale 
mulţumirii popoarelor din monarhie, tari şi ele în cultură şi bunăstare...”40.

 Asemănarea pe care o fac românii cu cel mai iubit împărat al monarhiei de către 
popoarele oprimate faţă de care a manifestat dragoste, eliberându-le de greutăţile 
care le apăsau pe umeri, ne arată dragostea mare pe care o aveau românii faţă de 
arhiducele Franz Ferdinand pe care l-au plâns tot atât de mult ca pe Iosif al II-lea. 
Cei care au intrat în contact cu arhiducele Franz Ferdinand spuneau că acesta era 
de o „isteţime rară, om religios şi moral în adevăratul sens al cuvântului, cu suflet 
mare şi curat, duşman declarat al oricărei asupriri şi prigoniri, lipsit de orice urmă 
de prefăcătorie, om cu cărări drepte şi distinse”41.

Franz Ferdinand vroia să vină la cârma împărăţiei cu un plan de domnie care 
să asigure viitorul împărăţiei, în chipul cel mai firesc cu putinţă, pentru că o ţară 
nu poate fi prea uşor atacată de vecinii ei dacă înnăuntrul ei sunt stări limpezi şi 
rânduite, dacă e pace şi mulţumire între locuitorii ei , între popoarele ei , care la 
nevoie ar sări în apărarea ei ca un om în apărarea moşiei. Moştenitorul de tron avea 
drept plan de domnie, acela de schimbare al felului de cârmuire al popoarelor şi 
să aşeze viaţa împărăţiei, pe temeiuri cu totul noi, care să facă mulţumite toate 
popoarele.42 De pe urma acestui plan îi aştepta şi pe românii din Transilvania o 
soartă mai bună, de aceea unii lideri români precum Alexandru Vaida Voievod 
şi Aurel C. Popovici, au încercat şi au reuşit să intre în graţiile moştenitorului de 
tron, datorită ideilor lor federaliste, având astfel speranţa că odată cu venirea sa pe 
tronul monarhiei acest plan al său va fi pus în aplicare, dar toate aceste speranţe s-au 
spulberat odată cu moartea moştenitorului de tron, eveniment care va face ca presa 
românească din Transilvania să reacţioneze prompt şi să publice articole despre 
viaţa, modul de gândire şi proiectele de viitor legate de reformarea monarhiei, ale 
arhiducelui Franz Ferdinand.

În presa românească din Transilvania se insistă foarte mult pe ideea că arhiducele 
Franz Ferdinand avea sentimente de simpatie faţă de poporul român susţinând că 

39 Ibidem, p. 3.

40 Telegraful Român, art. cit., nr. 63, p. 1.

41 Ibidem, p. 1.

42 Planurile de viitor ale Principelui Ferdinand, în Libertatea, nr. 27, 1914, p. 3.
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acesta a arătat cu toate ocaziile, cea mai desăvârşită dragoste cu totul particulară 
faţă de români.

Cu ocazia manevrelor militare ce se ţineau pe teritoriile locuite de români, cu 
ocazia trecerii sale prin Ardeal spre Sinaia, la serbări ocazionale din Viena şi faţă 
de oamenii politici cărora le era accesibil, arhiducele a arătat cea mai binevoitoare 
simpatie, cel mai adânc interes sub toate raporturile mai ales culturale şi politice. 
Se pare că arhiducele Franz Ferdinand i-ar fi zis vicecolonelului G. Eremie, într-o 
audienţă: „un lucru de care deosebit vă rog să rămâneţi convins, anume că păstrez 
cea mai completă simpatie pentru România şi pentru poporul român, pe care l-am 
cunoscut cu drag, atât cu prilejul vizitei ce am avut fericirea să fac Majestăţii Sale 
regelui Carol la Sinaia, cât şi aici în monarhie”43.

Tot cu ocazia vizitei la Sinaia, arhiducele Franz Ferdinand a primit în cel mai 
călduros mod o delegaţie a românilor transilvăneni cărora le-a spus următoarele 
cuvinte: „Eu ştiu tot şi văd tot. Ştiu că pe drumul ce l-am făcut ca să vin la Sinaia, 
românii au voit să mă vadă; eu ştiu că în dosul fiecărui arbore se ascundea un 
jandarm şi câte un stuhbrichter cari îl opreau. Ştiu că românii au fost totdeauna 
credincioşi Casei Habsburgilor şi fiţi siguri că veţi căpăta dreptate!”44. 

 După ce a auzit aceste cuvinte delegaţia transilvăneană a părăsit castelul adânc 
mişcată de primirea ce i se făcuse şi plină de speranţe că ziua dreptăţii va urma şi 
pentru români, care erau loiali dinastiei.

Dar nu numai arhiducele Franz Ferdinand şi-a arătat dragostea faţă de poporul 
român ci şi românii la rândul lor i-au arătat dragostea care o poartă în nenumărate 
rânduri, cel mai relevant moment fiind călătoria lui Franz Ferdinand spre Sinaia 
în anul 1909. Aflând despre această călătorie, mii de români din toate ţinuturile pe 
unde avea să treacă trenul cu auguştii oaspeţi, alergau în haine de sărbătoare spre 
gări ca să-şi exprime prin prezenţa lor şi prin aclamări omagiile faţă de distinsul 
reprezentant al dinastiei habsburgice. Însă venind spre gări ei s-au lovit de zidurile 
suliţelor care îi opreau din drumul lor. Gările au fost închise, iar cei care cutezau 
să se opună forţei brutale erau loviţi cu patul puştilor şi puşi pe fugă, însă românii 
n-au desnădăjduit, pentru că dragostea lor faţă de arhiducele clironom era mare, şi 
părăsind gările s-au înşirat în rânduri lungi pe marginea câmpurilor salutând trenul 
care ducea pe reprezentantul împăratului spre Sinaia45.

Începând de la Predeal până la Sinaia i se pregătise o cale triumfală, oficialităţile 
şi populaţia română întrecându-se în omagii şi manifestări la adresa solului unor 
vremuri mai bune pentru fraţii de acelaşi sânge alungaţi de la gări. Aclamările 
românilor din Regat de-a lungul drumului şi gărilor din Valea Prahovei se înteţeau 
din ce în ce mai tare, ele părând că vor să dea expresie şi glasurilor fraţilor lor 
înăbuşite de suliţele jandarmilor. Culmea manifestaţiilor a fost petrecerea poporală 

43 Ultimul act al tragediei, Telegraful Român, nr. 64, 1914, p. 1.

44 Farncisc Ferdinad şi suferinţele românilor din Ungaria şiArdeal, în Românul, nr. 133, 
1914, p. 4.

45 Vizita arhiducelui Franz Ferdinand la Sinaia, în Gazeta Transilvaniei, nr. 132, 1914, p. 1.
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de pe platoul Sinaei şi hora mândră în care se încinseseră alături de ţăranii şi 
ţărăncile române, vlăstarii familiei princiare române46.

În timpul vizitei de la Sinaia a avut loc audienţa dată unei delegaţii a românilor 
din Ardeal. În comunicatul pe care l-a dat publicităţii unul din membrii delegaţiei, 
profesorul doctor Ioan Scurtu, despre decursul audiţiei, spune: „în memorabila 
audienţă care va rămâne istorică pentru românii din Austro-Ungaria, delegaţiunea 
a fost primită de falnicul vlăstar al Casei de Habsburg cu cea mai mişcătoare 
bunăvoinţă. Alteţa Sa Imperială şi Regală şi-a arătat profunda sa mulţumire 
pentru manifestaţiunile din gară ale românilor născuţi austro-ungari, a dat cea mai 
binevoitoare ascultare sentimentelor tălmăcite ale conducătorului delegaţiunii şi a 
ţinut să-şi exprime preaînaltele şi nestrămutatele sale simpatii către românii supuşi 
Coroanei Habsuburgilor şi către statul românesc”47. 

Presa românească din Transilvania susţine că arhiducele Franz Ferdinand, nutrea 
sentimente de simpatie faţă de popoarele asuprite dintre care în mod deosebit se 
remarca poporul român, care a fost tot timpul loial faţă de membrii Casei Imperiale. 
Arhiducele Franz Ferdinand le-a arătat simpatie românilor, atât oamenilor politici 
cu care a intrat în legătură directă, cât şi ţăranilor români prin cuvintele pe care le 
adresa delegaţiilor românilor transilvăneni, întotdeauna asigurându-i că în viitor 
li se vor rezolva problemele. Pentru aceasta românii şi-au pus speranţa în Franz 
Ferdinand crezând că odată cu urcarea lui pe tron soarta lor se va îmbunătăţi. Franz 
Ferdinand era adeptul unei Austrii federalizate, care să aibă un guvern central, iar 
fiecare ţară să aibă un guvern propriu. Această politică favoriza pe miloanele de 
locuitori ai imperiului care se aflau într-o situaţie proastă, între care se situau şi 
românii. Aceştia din urmă îşi vor manifesta dragostea faţă de arhiduce de câte ori 
vor avea ocazia în timpul vieţii acestuia, dar şi după moartea lui plângându-l şi 
blestemându-i pe aceia care au privat poporul român de acela în care ei îşi puseseră 
speranţa într-o viaţă mai bună.

46 Ibidem, p. 1.

47 Delegaţiunea ardelenilor din România la Arhiducele, în Gazeta Transilvaniei, nr. 132, 
1914, p. 1. 


