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Unul dintre cei mai importanți gânditori politici români de la începutul secolului 
XX a fost Aurel C. Popovici (1863-1917). De cele mai multe ori, numele său este legat 
de proiectul de federalizare a Imperiului Austro-Ungar publicat în 1906 sub numele 
de „Statele Unite ale Austriei Mari”.1 Din acest motiv, aproape nimeni nu este dispus 
să și-l revendice sau măcar să-i privească opiniile empatic. Prea conservator, chiar „re-
acționar” declarat, Popovici nu este, în niciun caz, preferatul observatorilor liberali, 
dar nu este nici pe placul naționaliștilor, atâția câți mai sunt, tocmai datorită planurilor 
de salvgardare în ultimul ceas al monarhiei austro-ungare și a relațiilor apropiate cu 
Franz Ferdinand, prințul moștenitor al Imperiului și viitoarea victimă de la Sarajevo. 

Concepțiile lui Aurel C. Popovici sunt surprinzătoare pentru anii de dinaintea 
Primului Război Mondial. El este, în mod indiscutabil, una dintre verigile certe de 
legătură dintre naționalismul conservator eminescian și radical-conservatorism, iar 
din unele puncte de vedere poate fi  considerat chiar un „revoluționar-conservator” 
avant la lett re (termenul de „revoluție conservatoare” a fost folosit pentru prima dată 
în anii 1920 în legătură cu o mișcare radical-conservatoare, naționalistă și spiritualis-
tă din Germania Republicii de la Weimar; Popovici, după cum știm, moare în 1917, 
în plin război, cu un sentiment acut de eșec în tot ceea ce întreprinsese). Diferențele 
față de un Rădulescu-Motru (cel de la începutul secolului), de exemplu, sunt majore. 
Popovici nu manifestă nici un fel de deferență față de „știința pozitivă”, de „democra-
ție” sau „progres”, cuvintele-fetiș ale acelei perioade. Infl uențat de Houston Stewart 

1 Cf. Aurel C. Popovici, Stat și națiune. Statele Unite ale Austriei Mari, traducerea de Petre 
Pandrea, București: Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1939.
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Chamberlain, Popovici este, alături de Rădulescu-Motru, printre puținii gânditori po-
litici din spațiul românesc, care operează distincția dintre „cultură” și „civilizație”. Și 
o face nu mecanic, ci aproape anticipând concepția lui Spengler conform căreia „civi-
lizația” este faza decadentă, degenerescentă a unei „culturi”.2 Firește, A.C. Popovici 
nu integrează, precum Spengler ideea sa într-un vast sistem de fi losofi e a istoriei, dar 
rămâne cu atât mai meritorie intuiția sa pe care o dezvoltă în volumul „Naționalism 
sau democrație”, din 1910, volum care reunește articolele publicate în „Sămănătorul”, 
în perioada direcțiunii sale din anii 1908-1910. Nu era un moment favorabil unui ase-
menea demers „reacționar” în spațiul românesc din mai multe motive. Popovici, prin 
stilul său sclipitor și fi rea sa combativă, se bucurase de un mare succes în 1899-1900 în 
publicistica bucureșteană prin articolele sale din „România Jună” de direcțiunea căreia 
și răspundea.3 Aproximativ zece ani mai târziu, el nu a mai putut reedita succesul de 
atunci cu „Sămănătorul” în primul rând din motive care țineau de publicarea în 1906 a 
„Statelor Unite ale Austriei Mari”. Naționaliștii români îl considerau înfeudat Vienei și 
nu mai erau dispuși să-i acorde credit. De asemenea, abia prin aceste articole din 1908-
1910, Popovici și-a dezvăluit opiniile „reacționare”.4 Nu era deloc un moment potrivit 
pentru așa ceva tocmai pentru că răscoala din 1907 zguduise profund societatea ro-
mânească și tot mai multe voci cereau o sporire a democratizării societății. Desigur, 
Popovici nu avea niciun fel de simpatie pentru „oligarhia” românească și nu înțelegea 
„reacționarismul” său ca pe o armă ideologică ce ar fi  putut servi acesteia, dar timpul 
era puțin prielnic unor astfel de disocieri. Opinii elitiste, „reacționare”, precum cele 
ale lui Popovici, erau astfel asociate pe nedrept cu lupta de prezervare a privilegiilor 
unei pseudo-elite, pe care o detesta (rolul malign al acesteia, în cadrul tânărului Regat 
Român era unul dintre motivele esențiale pentru rămânerea Transilvaniei între gra-
nițele unei monarhii danubiene radical reformate, în sens federalist). De altfel, după 
cum vom vedea, atacurile sale la adresa oligarhiei „levantine”5 care parazita statul ro-
mân erau de o virulență nemaiîntâlnită de la Eminescu. Revenind la distincția dintre 
„cultură” și „civilizație”, iată, cum o vedea Popovici: „Cultura vine, după cum știm, 
în prima linie de la cultul pe care îl are un popor pentru ordinea morală a lumii, a sa 
proprie. Civilizația, în sens restrâns, e desvoltarea de ordin tehnic... Ea este pânea vie-
ței. Dar, numai oamenii primitivi se mulțumesc cu viața materială”.6 Și, de asemenea, 
acea intuiție remarcabilă, despre care am vorbit și care premerge ideea spengleriană, 
conform căreia „civilizația” îi succede în timp „culturii”, nefi ind altceva decât perioa-
da fi nală de declin și degenerescență a acesteia: „Istoria universală întreagă ne arată 

2 Cf. Oswald Spengler, The Decline of the West, vol. II: Perspectives of the World History, transla-
ted by Charles Francis Atkinson, New York: Alfred A. Knopf, 1928, p. 106. 

3 Zigu Ornea, Sămănătorismul, București: Editura Minerva, 1970, p. 41.
4 Ibidem, pp. 86, 134. 
5 A.C. Popovici, „Civilizația națională”, în volumul Naționalism sau democrație, București: 

Editura Minerva, 1910, pp. 42-43. 
6 Idem, „Concepția culturei”, loc.cit., p. 19. 
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că după cum o cultură începe și înaintează cu cultul religios, cu cultul unei fi loso-
fi i practice și fecunde pentru armonizarea morală a unui popor, tot așa, prin slăbirea 
acestui cult și cu dispariția lui, slăbește și dispare și cultura acelui popor, poporul el 
însuși. Fenomen ușor de înțeles: covârșirea concepțiilor bunului trai material slăbește 
străduințele spre idealuri: omul cade iarăși în animalitatea din care se ridicase. Într-o 
animalitate, fi rește, «înaintată», «civilizată», «luminoasă»…”7

Fazele pe care le descrie Popovici aici corespund în mare cu cele ale lui Spengler. 
La început, în perioada de glorie a „culturii”, străduința spre idealuri este naivă, dar 
sinceră. E vorba de Evul Mediu al fi ecărei „culturi”.8 Individul (însăși noțiunea de „in-
divid” este un nonsens, pentru că în faza aceasta a „culturii”el este strâns legat de 
comunitate) este valorizat numai prin contribuția, pe care o aduce comunității sale. 
„Civilizația” presupune preeminența individualismului, spargerea unității comunita-
re și, ca o consecință directă, irupția materialismului și a poftelor nestăvilite ale fi ecă-
rui individ care devine, conform dogmei liberale, „măsura tuturor lucrurilor”. Cultura 
dispare, iar omul redevine un sălbatic interesat doar de bunurile acestei lumi. Un „săl-
batic” înconjurat, fi rește, de toate înlesnirile „civilizației” tehnice… Mai mult, e clar 
că prin această descriere, Popovici pune implicit sub semnul întrebării întreaga moș-
tenire a Luminilor, nu doar părți disparate ale acesteia. Un asemenea radicalism nu 
este de găsit nici la Eminescu, critica acestuia mărginindu-se la modernizarea spațiului 
românesc (mai există acele atacuri la adresa „demonului american”9 contrabalansa-
te însă de lauda „progresului” englez și chiar a tehnicii în general10). Nici mai mult, 
nici mai puțin, A.C. Popovici este primul gânditor antiiluminist din spațiul românesc. 
Critica modernizării spațiului românesc este însoțită la el de o critică a întregii civili-
zații occidentale moderne. Cu siguranță, a contat la el contactul cu mediul intelectual 
central-european care începuse să suporte infl uențe ale unor gânditori elitiști și antide-
mocratici precum Nietz sche sau, la un nivel inferior intelectual, H.S. Chamberlain,de 
care am amintit deja. Ar putea fi  inclus aici și Ferdinand Tonnies, mult mai clar afi liat 
conservatorismului decât ceilalți doi, cu celebra sa distincție dintre „comunitate” și 
„societate”, care se suprapune cumva cu cea dintre „civilizație” și „cultură”. 

Instalarea „civilizației” este prezentată de Popovici, mai departe, cu un vădit 
dezgust. Nu lipsesc nici atacurile la adresa „pseudo-științei”. După cum spuneam, 
Popovici nu este deloc reverențios cu idolii veacului al XIX-lea: „… când această civili-
zație de plăceri vulgare devine- sub pavăza unei fi losofi i destructive și a unei economii 
politice fantastice- scop ideal în viața unui popor, cultura sufl etească se descompune, 
poporul își pierde încet vigoarea, decade și apune”.11 Popovici atacă și fi losofi a de-
structivă („individualismul” cu siguranță) și chiar economia politică „fantastică” … 

7 Ibidem, p. 20.
8 O. Spengler, op.cit., pp. 92-93. 
9 M. Eminescu, Scrieri politice. 1879-1880, București: Editura Ileana, 1997, p. 48. 
10 Ioan Stanomir, Reacțiune și conservatorism, București: Editura Nemira, 2000, pp. 193-194.
11 A.C. Popovici, op.cit., p. 22. 
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edifi cată tot în secolul al XVIII-lea de Adam Smith. Popovici prezintă o imagine a ci-
vilizației dezrădăcinate, cosmopolite, ce se potrivește în mare măsură, schimbând ce-i 
de schimbat, globalizării de astăzi, punct culminant al acestei ”civilizații”: „Și civiliza-
ția noastră, fără cultură națională, e plină de «strălucire» electrică, de automobile, de 
telegrafi e fără sârmă, de gazete cotidiane, de programe din care strălucește «știința» 
democraților, «soluțiile lor sociale», pânticeasca aspirație a «celor mulți»”.12 Popovici 
opune patria națională celei planetare, abstracte: „binevoitoarea toleranță provizorie 
pentru patria «medievală», vremelnică, ce nu se poate asemăna cu patria planetară, 
cu Statul democrației sociale pe care ni-l dulgherește «știința socială» civilizația in-
cultă”.13 Atacul lui Popovici se îndreaptă, este clar din acest pasaj, atât asupra „demo-
crației” în toate formele sale, cât și împotriva marxismului. Progresul tehnic fără un 
corectiv de natură etic-religioasă nu este altceva decât o armă foarte puternică, de care 
se slujește noua barbarie. „Cultura” este la Popovici inseparabilă de „națiune”, înțe-
leasă în sens conservator și nu în cel romantic-revoluționar al secolului al XIX-lea. De 
aceea, el nu poate accepta aspirația către o „patrie planetară” (similară cu acea „One 
World” de care se vorbește astăzi) tocmai pentru că, precum orice conservator adevă-
rat, el nu poate admite existența unei „culturi universale”. Din nou, el ar fi  fost întru 
totul de acord cu Spengler care va afi rma mai târziu că „nu există Cultură, ci culturi”.14 
Individul „cetățean al universului” și „patria planetară” nu sunt decât iluzii ale unei 
„civilizații inculte”, adică fără rădăcini. Pentru Popovici „cultură” înseamnă în primul 
rând „înrădăcinare”. Nu poți crea ceva, decât ca parte a unui ansamblu, care te depă-
șește și doar având „rădăcinile” fi inței tale bine înfi pte în pământ. 

În ansamblul scrierilor politice ale lui A.C. Popovici tema decadenței sau mai bine 
zis teama de decadență, de degenerare ocupă un loc esențial, ba chiar mai mult, revine 
aproape obsesiv în mai toate articolele sale. Este o teamă a unui spirit conservator. 
Pentru el, individualismul înlesnit de „democrație” (el nu atacă direct liberalismul pe 
care-l consideră pur și simplu afi rmarea dreptului fundamental de non-intervenție a 
statului în situații ce pot fi  rezolvate foarte bine și fără el)15 dizolvă orice comunitate 
(pe care o vede în mod fatal drept una „națională”) într-o juxtapunere întâmplătoare 
de brute „civilizate” neinteresate decât de câștigul material și trecând peste orice scru-
pul moral.16 Privită dintr-un alt unghi, această emoție fundamentală, această teamă în 
fața „decadenței”, a „declinului” unei întregi civilizații poate fi  interpretată, de fapt, 
ca o teamă în fața distrugerii culturii, teama recăderii într-un haos barbar mult mai 
rău decât cel care a urmat Antichității, tocmai pentru că acum e vorba de niște barbari 
dotați cu o putere de distrugere infi nit mai mare decât cei cu care suntem obișnuiți din 

12 Ibidem, p. 23.
13 Ibidem.
14 O. Spengler, The Decline of the West, vol. I: Form and actuality, ed.cit., pp. 17-18.
15 A.C. Popovici, „Sau libertate sau egalitate”, loc.cit., pp. 298-299.
16 Idem, „Concepția culturei”, loc.cit., pp. 22-23.
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istorie. După cum știm, ca o reacție instinctivă în fața haosului dezlănțuit de Revoluția 
Franceză (dar, și de procesele mult mai grele în consecințe ale revoluției industria-
le engleze), au apărut numeroși gânditori denumiți „reacționari”, precum Joseph de 
Maistre, Louis de Bonald sau Donoso Cortes, dar și alții oarecum moderați, mai de-
grabă liberal-conservatori precum Hippolyte Taine, Alexis de Tocqueville, Gustave Le 
Bon sau Jakob Burckhardt. Chiar și la Nietz sche regăsim mult din această atitudine, 
chiar dacă el a fost o personalitate mult mai greu de încadrat într-o orientare anume. 
De pe alt versant, pe care l-am putea numi proto-rasist, au abordat problema gânditori 
precum Gobineau sau același H.S. Chamberlain de care am amintit deja. Punctul lor 
comun, dincolo de diferențe, era tocmai acesta: teama profundă că democrația, indivi-
dualismul, raționalismul, materialismul și tehnicismul vor distruge din temelii vechea 
cultură europeană, transformând tot ce a creat umanitatea occidentală în ruine, pe care 
își vor celebra victoria noii barbari materialiști și dedicați cultului tehnicii și banului. 
După cum vedem, Aurel C. Popovici este continuatorul, în spațiul românesc, al acestui 
fi lon intelectual conservator. 

Un astfel de conservator, marcat de această temă a decadenței, va gândi politica 
în termenii unei lupte defensive, e adevărat, dar una dusă până la limită împotriva 
fermenților de disoluție a culturii europene. El va încerca, în temeiul acestei lupte de-
fensive, să întărească pilonii de rezistență ai culturii care să se opună cu succes forțelor 
disolutive. Unul dintre acești piloni este, în bună tradiție conservatoare, religia despre 
care Popovici are, într-o epocă încă dominată de pozitivism și materialism, numai cu-
vinte elogioase.17 Prin acest elogiu fără rezerve făcut religiei, Popovici este unul din-
tre precursorii radical-conservatorismului românesc religios din perioada interbelică. 
Deloc întâmplător, Popovici asociază apariția, pe care o consideră salvatoare, a creș-
tinismului cu decadența fără leac a lumii antice, decadență adusă de raționalismul și 
materialismul, care dizolvaseră vechea religiozitate: „Cristos a înviat … și a înviat o 
lume întreagă din trufi a cărturarilor, din neștiința lor și groapa lor ... Gândiți-vă la ago-
nia, sub aparențe de sănătate, de „progres” și de „mărire”, în care se zbătea civilizația 
Romei!”.18 Din nou apare în aceste pagini inspirate, probabil, de lectura lui Gibbon 
și care premerg descrierile spengleriene ale „civilizației” romane și ale „cezarismu-
lui”,19 spectrul care pândește civilizația europeană, în lipsa unei credințe, care să pună 
bariere animalității din om, indiferent sub ce mască „luminată” sau „civilizată” s-ar 
prezenta. Pentru Popovici, ca și pentru gânditorii conservatori amintiți, raționalismul 
antropocentrist și distrugător al religiei nu este altceva decât anticamera intelectuală a 
barbariei, a unei barbarii … „civilizate” (oximoronul este doar aparent!). Acest rechizi-
toriu suna, desigur, straniu pentru orice partizan al modernității și al întregului proces 
de secularizare început odată cu Luminile: „De fapt, prin Cristos au înviat alte popoa-
re din sălbătecia ce urmase după subminarea și zguduirea raționalistă a credințelor 

17 Idem, „Credința părinților noștri”, loc.cit., pp. 192-193.
18 A.C. Popovici, „Credința părinților noștri”, loc.cit., p. 196. 
19 Cf. O. Spengler, op.cit., vol. II, pp. 431-432. 
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antice. Căci retorii și sofi știi…au nimicit credințele popoarelor lor proprii, temeliile lor 
morale și odată cu ele toată cultura lor clasică”.20

Nu este nevoie să mai spunem că descrierea spectacolului decadenței lumii antice 
este, în același timp o descriere a viitoarei decadențe a lumii și a culturii occidentale. 
De asemenea, atacurile la adresa „spiritului științifi c” în plin pozitivism și afi rmarea 
aproape sfi dătoare a rolului benefi c al religiei fac din Popovici un „spirit inactual” la 
începutul secolului XX și înainte de Primul Război Mondial. Din pasajul de mai sus 
mai putem desprinde un lucru foarte important în economia întregii discuții despre 
gândirea lui A.C. Popovici. Dezvoltarea raționalismului cosmopolit, cu pretenții uni-
versale este rezultatul trecerii în cadrul evoluției unei culturi de la sat la oraș și de la 
oraș la megalopolis. Raționalismul cosmopolit, universalist se naște, e adevărat, în ora-
șe, dar mediul în care răspândirea sa e de nestăvilit este megalopolisul, „petrifactul”, 
cum îl numea Spengler21 (ale cărui idei, ușor de ghicit deja, A.C. Popovici le anticipea-
ză deja și aici!). În megalopolis, încă de la cumpăna veacurilor XIX-XX (pentru a nu 
mai vorbi de globalizarea începutului de secol XXI!), cosmopolitismul dezrădăcinat, 
„civilizat” și „incult” este deja o realitate, una hidoasă, pentru un spirit conservator, 
precum A.C. Popovici. „Cultura” este strâns legată de existența unei comunități vii, 
profund înrădăcinată în propriile tradiții ale locului și în propria viziune religioasă. 
Nu poate exista, pentru Popovici, o „cultură” cosmopolită și areligioasă. Aceea este 
deja „civilizație incultă”, după cum el însuși o numea. La toate acestea se adaugă, evi-
dent, la Popovici un aristocratism răspicat în ceea ce privește conducerea statului și so-
cietatea, în general, aristocratism afi rmat fără nici un fel de teamă într-un timp marcat 
de demagogie și în care „democrația”, ca și astăzi, era privită drept panaceu: „… Nu-l 
conduce, de fapt, decât o infi mă minoritate de oameni, și mai mari, și mai mici, după 
împrejurări. Acesta-i un adevăr în afară de ori și ce discuții. Nu după constituții an-
glo-franțuzești, ci după cum cere cea mai bună constituție ce există în lume: constituția 
fi rii omenești și a popoarelor”.22 

Cu alte cuvinte, precum orice conservator autentic, Popovici afi rmă că este înscris 
pur și simplu în natura umană ca o elită, o aristocrație, o minoritate infi mă să condu-
că statul. Teoriile democratice nu sunt altceva decât încercări raționaliste de a forța 
natura umană. Este, cu alte cuvinte, cel mai apropiat drum către decadență. De ace-
ea, Popovici se va opune cu hotărâre acordării votului universal, nevăzând aici decât 
drum deschis pentru progresul demagogiei. Există, desigur, și o voce liberal-conser-
vatoare, burkeană în discursul său. De asemenea, în aceeași direcție, Popovici va vor-
bi cu deferență despre junimiști, despre Carp și Maiorescu.23 El se va feri, după cum 
spuneam, să extindă atacul său furibund asupra „democrației” și împotriva „liberalis-

20 A.C. Popovici, op.cit., p. 196. 
21 O. Spengler, op.cit., pp. 99-103. 
22 A.C. Popovici, „Codași ai științei”, loc.cit., p. 104. 
23 Idem, „Preot deșteptării noastre”, loc.cit., pp. 64-66.
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mului”.24 Ne amintim că o asemenea voce „junimist-ortodoxă” apărea la răstimpuri și 
în discursul lui Eminescu.25 Totuși, la Popovici, ca și la Eminescu, considerăm că vocea 
radical-conservatoare precumpănește asupra celei liberal-conservatoare. Radicalismul 
său antidemocratic, atacurile antiraționaliste și antiiluministe sunt mult prea prezente 
în discursul său pentru a putea fi  considerate simple exagerări ale discursului libe-
ral-conservator. S-ar putea obiecta că această obsesie a decadenței este o temă „im-
portată” de Popovici din spațiul central-european și că ea ar avea puțină relevanță 
pentru o cultură română afl ată abia la început. Totuși, lucrurile sunt departe de a fi  
atât de simple. Aceste curente ce tind să producă disoluția unei culturi cum este cea 
occidentală, una mult mai veche decât cea română, sunt cu atât mai periculoase pen-
tru un mediu cultural incipient cum este cel românesc. Popovici întrevedea, precum 
odinioară Eminescu, pericolul dizolvării identității românești sub povara demagogiei 
și democratismului radical. „Popovici demontează aparenta contradicție dintre înalta 
cultură și naționalismul sănătos; departe de a fi  ireconciliabile, ele sunt două valori 
complementare”.26 Ceea ce admiră Popovici la Eminescu este în primul rând natu-
ralețea întregii sale concepții politice, născută nu din imitarea „universalismelor” de 
pretutindeni și de nicăieri, ci din experiența trăită a realităților românești: „… el nu 
pornise de la abstracțiunea unei umanități politice ce nici nu există, ci de la mentalita-
tea și nevoile poporului românesc, fără exagerări, fără declamații, fără rodomontade, 
ci după situația reală, după experiențele istoriei naționale, după un ideal de cultură 
românească”.27 Peste tot în scrierile sale, A.C. Popovici critică sever nepotrivirea dintre 
modernitatea importată și realitatea românească. Însă, mai mult, într-o intuiție demnă 
de remarcat, el afi rmă că unele idei democratice par să se potrivească mai mult anumi-
tor țări, iar altora deloc. Ce este demn de remarcat în pasajul pe care-l vom cita mai jos 
este faptul că aproape toate țările enumerate în care ideile democratice ar fi  potrivite 
după Popovici sunt țări majoritar protestante (cu excepția Belgiei), iar celelalte în care 
ele nu se potrivesc sunt toate țări majoritar catolice sau ortodoxe. Este aici, din nou o 
intuiție a acestui autor pe nedrept, atât de puțin frecventat astăzi, care premerge în-
tr-un fel teoria lui Max Weber28 despre etica protestantă și capitalism și asocierea clară 
pe care o face în perioada interbelică Nae Ionescu între spiritul protestant și democra-
ție sau capitalism29: „Cu alte cuvinte, s-ar putea prea bine ca unele idei democratice să 
se potrivească cu actuala stare de dezvoltare istorică a Elveției, a Engliterei, a Svediei 
și Norvegiei, a Belgiei și Danemarcei și să nu se potrivească de loc cu țări ca Franța, 
Italia, Ungaria, Grecia, Serbia,România”.30

24 Idem, „Sau liberalism sau democrație”, loc.cit., pp. 290-291.
25 I. Stanomir, op.cit., p. 194.
26 Ibidem.
27 A.C. Popovici, „Al semnelor vremii profet”, loc.cit., p. 78. 
28 Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalismului, ed.cit., p. 54.
29 Nae Ionescu, „Sectanții”, în volumul Roza vânturilor, București: Editura Roza vânturilor, 

1990, p. 23.
30 A.C. Popovici, op.cit., p. 85. 
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Revenind la fenomenul occidentalizării, critica lui Popovici este necruțătoare, în 
linia directă a lui Eminescu, de la care se și revendică. Popovici repetă anatema lui 
Eminescu și a lui Iorga împotriva orașelor înstrăinate și laudă Satul românesc ca unic 
depozitar al unor tradiții naționale amenințate: „… fură aduse legi noui din credințe 
noui, periculoase ca vinul cel nou, ca tulburelul care se urcă la cap, legi franțuzești fără 
nici o legătură cu trecutul… legi absolut străine din capete străine și slabe, legi absolut 
inaplicabile fură prăvălite ca pietroaiele de moară în popor”.31 Singurul refugiu rămâ-
ne și la Popovici satul: „Amenințau să-i scoată sufl etul. Dar sufl etul unui popor e mare 
și puternic. Îl scoți din orașe, el se retrage și se condensează la țară. Dar orașele mor. 
Uitați-vă la ele!... Numai schelete”.32 Având în vedere caracterul strălucit al multora 
dintre intuițiile lui Aurel C. Popovici ne putem întreba pe drept cuvânt de ce a fost atât 
de puțin pomenit și atât de puțin citat în scrierile radicalilor conservatori din perioada 
interbelică cum ar fi  Nae Ionescu, Nichifor Crainic sau Mircea Vulcănescu. Prin impor-
tanța pe care o acordă religiei în discursul conservator (și nu e vorba de un „creștinism 
pedagogic” cum era cel aprobat de Rădulescu-Motru,33 prin critica radicală pe care o 
face nu doar occidentalizării și modernizării spațiului românesc, ci întregii civilizații 
europene moderne pe care o desparte hotărât de „cultura” europeană care o preceda-
se, Aurel C. Popovici este, cu siguranță, puntea dintre eminescianism și radical-con-
servatorismul interbelic, mult mai mult decât Nicolae Iorga sau Rădulescu-Motru. 
Aceștia priviseră planul religios în cel mai bun caz cu prudență (mult mai marcați de 
scientism și pozitivism decât Popovici!) și nu extinseseră critica la adresa modernizării 
la o critică a întregii civilizații moderne occidentale (totuși Rădulescu-Motru avea să 
o facă, și atunci cu rezerve,de abia în anii 1930).34 Cu siguranță, Popovici nu fusese o 
prezență discretă în publicistica românească din ultimul deceniu al secolului al XIX-
lea și primul al secolului al XX-lea. Este imposibil ca, de exemplu, Nae Ionescu sau 
Nichifor Crainic să nu fi  cunoscut opiniile sale din articolele publicate în „România 
Jună” și apoi în „Sămănătorul” care, dacă nu erau întotdeauna aprobate cu entuziasm, 
erau citite nu doar de publicul naționalist35. Prin vasta sa cultură și prin incisivitate, 
Popovici era cu siguranță o personalitate așa cum puține se puteau întâlni în acea peri-
oadă în lumea intelectuală.36 Și, totuși, intelectualii interbelici radical-conservatori s-au 
revendicat ca urmași ai lui Mihai Eminescu și Nicolae Iorga. Despre A.C. Popovici nu 
s-a mai spus nimic. Odată cu moartea sa în toiul Marelui Război, uitarea pare că se 
așterne defi nitiv asupra sa, a primului gânditor român antimodern și antiiluminist. 
Explicația este simplă. Noii corifei ai radical-conservatorismului românesc nu pu-

31 Ibidem. 
32 Idem, „Civilizația națională”, loc.cit., p. 49. 
33 C. Rădulescu-Motru, „Cultura română și politicianismul”, în volumul Scrieri politice, ed.cit., 

p. 136.
34 Idem, „Românismul. Catehismul unei noi spiritualități”, loc.cit., pp. 469-470.
35 Cf. Z. Ornea, Sămănătorismul, ed.cit., pp. 41-42.
36 Ibidem.
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teau socoti printre precursorii lor pe cineva care elaborase un plan de federalizare a 
Imperiului Austro-Ungar, care-i includea și pe românii din Transilvania și Bucovina, 
mai ales în condițiile de după realizarea României Mari în 1918. În logica prevalentă 
atunci nu putea fi  un naționalist român autentic cel care încercase, fi e și cu o tentă 
hotărât antimaghiară, prezervarea Imperiului Habsburgic, care nu avea să mai fi e însă 
Austro-Ungaria ci … avea să devină „Statele Unite ale Austriei Mari”. Motivația ela-
borării acestui plan este complexă. În primul rând, în anul 1906 monarhia dunăreană 
părea, în ciuda confl ictelor naționale care se acutizau nu doar în jumătatea ungară, ci și 
în cea austriacă, o construcție politică mult mai solidă decât era cu adevărat. Orice om 
sau gânditor politic realist (și Popovici, ca orice conservator, se dorea în primul rând 
un realist!) ar fi  considerat în anul 1906 o fantezie abracadabrantă faptul că peste nu-
mai 12 ani ținuturile locuite de români din Austro-Ungaria vor fi  parte a României. Un 
argument esențial era că Germania, principala putere politică, militară și economică a 
Europei continentale de atunci, se pronunța ferm, pentru menținerea integrității terito-
riale a Imperiului. Dacă avea sau nu să păstreze forma dualistă, asta interesa mai puțin 
Berlinul. De asemenea, Austro-Ungaria era un evident factor geopolitic de echilibru 
în Europa Centrală și niciun om politic serios chiar din cadrul nou-createi Antante nu 
s-ar fi  gândit la dezmembrarea Imperiului. 

Perspectiva unei „balcanizări” a Europei Centrale în locul unui stat monarhic de-
cadent, dar stabil și cu o vechime îndelungată, nu încânta pe diplomații englezi sau 
francezi. În aceste condiții, perspectiva unei eventuale dezmembrări a Imperiului era 
una îndepărtată, în cel mai bun caz nu mai devreme de măcar o jumătate de secol. De 
asemenea, în ciuda dualismului, ceea ce am putea numi „fi delitatea reziduală”, față de 
Împăratul de la Viena a românilor ardeleni și bănățeni a jucat un rol în aceste planuri 
federaliste. Însă, spre deosebire de predecesorii săi „petiționari” A.C. Popovici nu are 
nici un fel de complexe de inferioritate, în relația cu Franz Ferdinand și cercurile apro-
piate lui de la Curtea vieneză: „Nu s-a subliniat sufi cient că A.C. Popovici face parte 
dintr-o altă generație … E o generație luptătoare ... Îl vor ca aliat pe Franz Ferdinand. 
Vor, alături de tinerii cehi și slovaci, «să-l educe». Să-i dea soluții pentru salvarea (re-
formarea) Imperiului”.37 Mai era vorba și, de ce să n-o spunem, de reticența acută a lui 
A.C. Popovici față de moravurile „levantine” din Vechiul Regat și față de clasa condu-
cătoare a acestuia.38

Atitudinea sa exprimată în articolele din „România Jună” sau „Sămănătorul” o 
dovedește. Într-un articol, în care își exprimă credința în rolul fundamental al aris-
tocrației, pentru orice societate, are grijă să se delimiteze, cât se poate de clar, de acea 
aristocrație înstrăinată a primului deceniu al veacului al XX-lea, care stârnise și eve-
nimentele din 13 martie 1906, o aristocrație, pe care, evident, o considera decadentă: 
„… Evident că eu nu mă voi gândi a face dintr-o clasă conducătoare o castă de satrapi; 

37 Cornel Ungureanu, Mitt eleuropa periferiilor, Iași: Editura Polirom, 2002, p. 156. 
38 A.C. Popovici, „Civilizația națională”, loc.cit., p. 43. 
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de absenteiști de la moșiile lor, înstrăinați de popor, înecați într-o cultură de boudoir; 
care nici limba țării n-o cunosc și n-o iubesc, dar mi-te bătăile inimii neamului lor”,39 
Popovici sugerează că unei asemenea clase conducătoare nu i se poate încredința și 
destinul românilor de peste Carpați; unirea ar fi  fost neviabilă, lăsând la o parte con-
textul politic european defavorabil, tocmai din pricina lipsei unei clase conducătoare 
în adevăratul sens al cuvântului. Momentan, România nu deținea așa ceva. Poate, pe 
viitor, odată cu apariția unei noi clase conducătoare, unei noi aristocrații regenerate, 
lucrurile aveau să stea altfel. În plus, pentru un conservator realist, așa cum era A.C. 
Popovici, nu era limpede care ar fi  fost câștigul nu doar al românilor, ci al întregii 
Europe, în cazul destrămării Austriei. Dizolvarea unui asemenea bloc politic masiv, 
oricât de șubred ar fi  fost, în aproximativ 7-8 noi entități statale care, de regulă, erau 
ostile una alteia (sau adăugarea altor părți ale Imperiului la alte state deja existente, 
cum era și cazul românilor) ar fi  însemnat scufundarea regiunii, într-un haos total care 
ar fi  fost pretextul cuvenit, pentru o altă mare putere, de pildă, Germania sau Rusia, să 
intervină și să anexeze aceste noi state neviabile. Firește, tratamentul aplicat de unguri 
minorităților (care în anumite regiuni precum Transilvania sau Slovacia erau chiar … 
majorități) era discriminatoriu și nedrept și tocmai acesta era răul care trebuia îndrep-
tat prin federalizare.40 Însă, pentru Popovici și cei cu idei similare dezmembrarea între-
gii monarhii din acest motiv era o greșeală. 

Părerea noastră este că, oricum, Imperiul era condamnat, cu sau fără federalizare, 
fi ind vorba de o entitate statală pre-națională într-o eră a statelor naționale. Chiar și 
fără catastrofa Primului Război Mondial, în care nesăbuința sinucigașă a factorilor po-
litici austro-ungari (mai ales austrieci) a grăbit deznodământul, acesta s-ar fi  prăbușit. 
În plus, în cazul în care Franz Ferdinand ar fi  pus în aplicare planul lui A.C. Popovici 
sau unul similar, reacția maghiară ar fi  fost de o violență extremă (să ne amintim de 
șocul și de ura produse de Trianon în Ungaria!) și ar fi  dus la consecințe asemănătoare, 
probabil cu haosul post-imperial cunoscut. Probabil, ar fi  urmat o rebeliune maghia-
ră armată precum la 1848 (acum întărită de retragerea unui „drept” câștigat), situație 
care ar fi  dus tot la intervenția Germaniei sau a Rusiei sau a amândurora în confl ict 
cu consecințe previzibile. Nu credem, însă, că semnifi cația fi gurii lui A.C. Popovici 
rezidă în acest plan invalidat de istorie. El rămâne o personalitate remarcabilă, un gân-
ditor original în spațiul românesc în primul rând prin rolul de punte (chiar dacă acest 
rol este rar recunoscut) între eminescianism și gândirea interbelică românească radi-
cal-conservatoare.

39 Idem, „Nobilimea națională”, loc.cit., p. 322. 
40 Idem, Stat și națiune. Statele Unite ale Austriei Mari, ed.cit., pp. 6-7. 
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Aurel C. Popovici sau tentația elitistă a conservatorismului

Rezumat: Aurel C. Popovici (1863-1917) a fost unul dintre cei mai importanți gânditori politici ro-
mâni, de la începutul secolului XX. Numele său este legat de proiectul de federalizare a Imperiului 
Austro-Ungar, publicat în 1906 sub numele de „Statele Unite ale Austriei Mari”. În contextul complex al 
dezbaterilor, privind chestiunea naționalităților din Austro-Ungaria, A.C. Popovici a avut păreri favorabile 
unei federalizări a Imperiului, în condițiile câștigării drepturilor naționale ale românilor. Concepțiile lui 
Aurel C. Popovici sunt surprinzătoare pentru anii de dinaintea Primului Război Mondial. El este, în mod 
indiscutabil, una dintre verigile certe, de legătură, dintre naționalismul conservator eminescian și radi-
cal-conservatorismulul începutului de secol XX. Popovici este, alături de Rădulescu-Motru, printre puținii 
gânditori politici din spațiul românesc, care operează distincția dintre „cultură” și „civilizație”. „Cultura” 
este considerată inseparabilă de „națiune”, înțeleasă în sens conservator și nu în cel romantic-revoluți-
onar al secolului al XIX-lea. Pentru Popovici „cultură” înseamnă, în primul rând, „înrădăcinare”, într-un 
specifi c, care să exprime mentalitatea românească. Popovici întrevedea, precum odinioară Eminescu, 
pericolul dizolvării identității românești, sub povara demagogiei și democratismului radical. Pe de altă 
parte, Popovici prezintă o imagine dezolantă a civilizației, considerând-o mult prea dezrădăcinată, 
decadentă și cosmopolită.

Cuvinte cheie: A.C. Popovici, Monarhia austro-ungară, federalism, politică, cultură, civilizație.

Aurel C. Popovici or the elitist temptation of conservatism

Abstract: Aurel C. Popovici (1863-1917) was one of the most important Romanian political think-
ers from the beginning of the 20th century. His name is related to the federation project of the Austro-
Hungarian Empire, published in 1906 under the name “United States of Great Austria”. In the complex 
context of the debates on the issue of nationalities in Austro-Hungary, A.C. Popovici had favorable views 
on the federalization of the Empire under the conditions of winning the Romanians’ national rights. Aurel 
C. Popovici’s conceptions are surprising for the years before World War I. It is, undoubtedly, one of the 
defi nite links between Eminescu’s conservative nationalism and the radical-conservatism of the begin-
ning of the 20th century. Popovici is, along with Rădulescu-Motru, among the few political thinkers in the 
Romanian space that operate the distinction between “culture” and “civilization”. “Culture” is considered 
inseparable from “nation” understood in a conservative sense rather than in the romantic-revolutionary 
19th century. For Popovici, “culture” means primarily “rooting” in a specifi c, expressing the Romanian 
mentality. Popovici saw, as Eminescu once, the danger of dissolving the Romanian identity under the 
burden of demagogy and radical democracy. On the other hand, Popovici presents a desolate image 
of civilization, considering it to be too uprooted, decadent and cosmopolitan.
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