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Reprezentant al istoriografiei româneşti de la începutul secolului XX, 
aflată în faza pozitivismului istoric, Alexandru Lapedatu (1876-1950) a 
realizat, pe lângă continua împrospătare a informaţiei şi o reconstituire 
critică a factologiei istorice, lansând noi interpretări, multe din acestea 
creatoare de şcoală istorică1. Calitatea discursului său istoric l-a consacrat ca 
un reprezentant deosebit de valoros al istoriografiei româneşti de la 
începutul secolului XX, Alexandru Lapedatu devenind în anul 1910 cel mai 
tânăr academician român, în calitate de membru corespondent al 
prestigioasei instituţii academice naţionale. Alături de acesta, în Academie a 
intrat o pleiadă de istorici care vor marca istoriografia naţională: Nicolae 
Iorga, Ion Ursu, Ştefan Longinescu etc. Intrarea lui în Academia Română a 
fost salutată de contemporani, aceştia fiind convinşi de aportul pe care 
tânărul istoric îl aducea la dezvoltarea cercetării istorice:  

 
„[…] În cercurile istorice şi literare e bine cunoscut şi foarte apreciat pentru 
ştiinţa sa temeinică şi pentru activitatea neobosită […]”2.  

 
În acest sens, principalele sale studii istorice, realizate până la Primul Război 
Mondial, ilustrează racordarea activităţii ştiinţifice a istoricului la rolul 
militant al istoriei, demonstrând prin acest tip de discurs elemente ale 
scrisului romantic, inevitabile în această etapă, în care Alexandru Lapedatu 
se implica din ce în ce mai activ în activităţi politice de tip unionist. 

Astfel, după modelul mentorului său, Nicolae Iorga, Lapedatu a 
acordat o mare importanţă istoriei trăite, activitatea istoriografică fiind 
completată cu numeroase articole referitoare la evenimentele politice 
contemporane lui, publicate în presa reprezentativă a vremii: Convorbiri 
literare, România Jună, Semănătorul etc.  

                                                 
1 Teodor 1995, p. 36.  
2 Scurtu 1910, p. 1. 
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În paralel, Alexandru Lapedatu a întreprins o activitate politică 
susţinută în cadrul Ligii Culturale, realizând în acest fel numeroase legături cu 
alţi transilvăneni aflaţi din diferite motive în capitala României. Împletirea 
interesului pentru studierea şi reconstituirea trecutului naţional cu angajarea 
totală în problemele de interes public a omului politic cunoscător al 
mecanismelor istoriei, a făcut ca acţiunile sale politice să fie încununate de 
succes, Lapedatu fiind numit în perioada interbelică în cele mai importante 
funcţii ale statului român. Activitatea sa ştiinţifică alături de cea politică, 
puse în slujba naţiunii române, l-au evidenţiat, fiind desemnat de Ion I. C. 
Brătianu, susţinut şi de Nicolae Iorga, ca expert istoric în cadrul delegaţiei 
româneşti la Conferinţa de Pace de la Paris, Lapedatu îndeplinindu-şi cu 
succes dificila sarcină3. Istoricul a fost cel care a redactat şi argumentat, cu 
rigurozitatea ştiinţifică specifică scrisului pozitivist, datele statistico-istorice 
privitoare la situaţia etnică a Transilvaniei, expuse în raportul „La Roumanie 
devant la Congres de la Paix. La Transilvanie et ses teritoires roumains de Hongrie. 
Reseignements statistiques et etniques avec une carte ethnografique”4. 

Ajuns în capitala Regatului României la cumpăna secolelor XIX-XX, 
într-o perioadă caracterizată prin existenţa unor controverse care 
caracterizau opinia publică românească, legate de direcţiile de evoluţie ale 
statului român, în special în raport cu necesitatea promovării unei politici 
externe care să corespundă intereselor românilor de pe ambele părţi ale 
Carpaţilor, tânărul ardelean a aparţinut, încă de la începutul activităţii sale 
politice, grupului de oameni politici activişti, care susţineau unirea tuturor 
teritoriilor româneşti într-un singur organism statal.  

Implicat, sub diverse forme, în efortul general, determinat de intrarea 
României în Primul Război Mondial, istoricul a contribuit, în calitate de 
membru al Parlamentului şi de ministru al Cultelor, la procesul de unificare, 
prin care a trecut, în mod firesc, după 1 Decembrie 1918, statul român 
întregit. Astfel, Alexandru Lapedatu a fost unul din oamenii politici care, 
prin activitatea sa, a accelerat procesul de dezvoltare, care a caracterizat 
societatea românească în perioada interbelică, întrerupt, în mod tragic, de 
intrarea acesteia sub spectrul conflagraţiei mondiale şi a regimurilor de tip 
totalitar. 

Influenţat de marile nume ale sfârşitului de veac, sub impactul cărora 
şi-a format concepţiile atât ca om al literelor, cât şi al cetăţii, Lapedatu a 
considerat a fi o datorie de onoare recunoaşterea publică a oamenilor 
politici care şi-au pus amprenta asupra evoluţiei istoriei româneşti, chiar şi a 
celor ale căror merite nu erau pe deplin acceptate de contemporani. Astfel, 
                                                 
3 Iorga 1981, p. 204. 
4 Crăciun 1936, p. XXVI.  
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în data de 17 iulie 1918, aflat alături de celelalte oficialităţi ale statului român 
în refugiu la Iaşi, Alexandru Lapedatu comemora personalitatea omului 
politic transilvănean Aurel C. Popovici, alături de care istoricul îşi începuse 
activitatea politică pusă în slujba ideii de unire:  

 
„Atunci se va constata că, de la început, de când, ca student încă, s-a afirmat 
în viaţa publică până la sfârşit, când s-a stins, pribeag nevoit, la Geneva, A. 
C. Popovici, a fost şi a rămas robit numai idealului politic al neamului său; că 
probitatea şi integritatea caracterului său nu s-au sfârşit câtuşi de puţin şi că 
nici un moment îndoiala sau necredinţa nu s-au sălăşluit în sufletul său, 
împodobit cu nobile şi înalte virtuţi, că a închis ochii aşa cum a trăit fără să fi 
plecat din umilinţa înnăscută din servilismul moştenit, ori, mai rău, din 
interes păcătos, fruntea în faţa duşmanului, că pentru aceste ţinute morale şi 
naţionale şi-a câştigat prinosul de recunoştinţă al unui neam întreg”5. 
 
În întreaga sa activitate politică, istoricul Alexandru Lapedatu a fost 

un reprezentant al intereselor naţionale româneşti, găsind în politica 
promovată de conducătorii Partidului Naţional Liberal principalul factor în 
realizarea unui stat naţional al tuturor românilor. După încheierea 
războiului, Lapedatu evoca, în cadrul unui articol publicat în anul 1921 în 
ziarul Înfrăţirea din Cluj, principalele momente care au marcat intrarea 
României în război alături de statele Antantei:  

 
„Oricare ar fi valoarea ce se atribuie şi interpretarea ce se dă de unii, acum, 
tratatului nostru cu Aliaţii de la 4/17 August 1916, prin care ni s-a 
recunoscut, pentru prima oară într-un contract internaţional, drepturile la 
stăpânirea teritoriilor revendicate din fosta Monarhie austro-ungară, e 
netăgăduit că acest tratat, care ne-a adus în vâltoarea războiului şi pentru 
îndeplinirea din parte-ne a dispoziţiunilor căruia am făcut, comparativ cu alţi 
beligeranţi, cele mai mari jertfe, a fost pivotul care ne-a trecut peste 
catastrofa ce-ar fi decurs pentru noi din pacea separată iniţiată în 1917”6. 
 
Originea şi evoluţia ideilor politice proprii, până în momentul 

consacrării sale, este reflectată şi în cadrul discursului său, prin care 
Alexandru Lapedatu reuşea să realizeze o sinteză remarcabilă între scrisul 
istoric şi programul politic general al naţiunii române aflată la începutul 
secolului XX, perioadă caracterizată prin mari transformări atât pentru 
societatea europeană, cât şi pentru evoluţia istoriei naţionale. Istoricul 
anticipa, încă din primele sale lucrări istorice, realizate la începutul carierei, 
aceste transformări, lansând apeluri mobilizatoare adresate concetăţenilor 
                                                 
5 Lapedatu 1925a, p. 40. 
6 Lapedatu 1925b, p. 206. 
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săi, de a fi la înălţimea acestora. Lapedatu îşi îndemna contemporanii, în 
articolul Câteva idei conducătoare în viaţa noastră românească, scris în anul 1901, să 
realizeze un proiect politic naţional, prin care să fie sintetizate orientările 
existente în acel moment, multe dintre ele divergente, eliberând în acest fel 
spiritualitatea românească de dezorientarea în care se afla, conform opiniei 
tânărului istoric, la cumpăna dintre secole:  

 
„[…] înţeleg că această îndreptare nu se va putea îndeplini decât atunci când 
sufletul românesc se va libera din completa dezorientare în care se zbate de 
decenii întregi, câştigând o unitate de vederi în scopul unei acţiuni unice, pe 
care orice neam luminat - mai cu seamă al nostru - trebuie să aibă ca ţintă 
ultimă a desăvârşitei sale vieţi naţionale […]”7.  
 
Influenţat de mediul redacţiei revistei Convorbiri literare, pe care 

începuse să o frecventeze, sub impactul produs de magistrul său, Ioan 
Bianu, tânărul Alexandru Lapedatu susţinea, în acel moment al carierei sale, 
idei de origine junimistă, acuzând aculturaţia forţată la care fusese supusă 
societatea românească în ultima jumătate de veac, importurile afectând, 
după opinia tânărului istoric, tradiţiile sănătoase, care reprezentaseră, de 
fapt, elementul central al continuităţii româneşti:  

 
„Această admirabilă continuitate de neam s-a menţinut până într-a doua 
jumătate a veacului trecut, când, în graba noastră de a ne moderniza, am 
rupt-o cu trecutul; când, voind cu orice preţ a ne însuşi o civilizaţie 
apuseană, am pus cruce şi am îngropat o viaţă răzimată pe tradiţiuni 
seculare, care însă nouă ni se părea nemai corespunzătoare duhului vremii şi 
ne-am înălţat prin o cultură nouă, pe care, acum vedeam bine, am ridicat-o 
pe nisip întocmai ca nesocotitul din parabolă”8.  
 
Cu toate că discursul său a evoluat în timp, apropiindu-se, treptat de 

viziunea liberală a evoluţiei societăţii româneşti, printr-o reconsiderare a 
importanţei contactelor culturale cu democraţiile apusene, Alexandru 
Lapedatu nu a căzut niciodată în capcana „nesocotitului din parabolă”, 
refuzând să accepte o simplă imitaţie a unor valori, deşi acestea fuseseră 
consacrate în vestul Europei, studiul istoriei naţionale şi al patrimoniului 
cultural şi istoric românesc, oferind istoricului numeroase elemente de reper 
ale sintezei. O analiză atentă a întregii sale activităţi desfăşurate în domeniul 
studierii trecutului, explică, în acest fel, apetitul savantului pentru analizarea, 
aproape exclusivă, a istoriei naţionale româneşti, marile evenimente ale 

                                                 
7 Lapedatu 1985, p. 50. 
8 Ibidem, p. 52. 
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istoriei universale fiind surprinse, în opera istorică a lui Alexandru Lapedatu, 
doar în raport cu impactul care l-au produs, imediat sau în timp, asupra 
societăţii româneşti. În paralel, istoricul a sprijinit atât în mod oficial, cât şi 
personal, studierea specificului naţional românesc, aducând un mare aport la 
respectarea tradiţiilor populare româneşti, pe care le-a considerat în întreaga 
sa viaţă ca fiind un element central al proiectului de edificare a unităţii 
naţionale:  

 
„Cei ce ţintesc un bun naţional, atât de mare ca al nostru - unitatea neamului 
- trebuie să fie pe deplin înţeleşi şi asupra mijloacelor prin care vor putea 
ajunge la dânsul. Aceste mijloace mai trebuie apoi să formeze un fel de 
norme conducătoare în activitatea întregului popor şi a fiecăruia în parte”9.  
 
În finalul articolului său, prezentat în cadrul Conferinţei ţinute la 

Societatea istorică a studenţilor în litere de la Universitatea Bucureşti, tânărul 
istoric, având accente şi ale scrisului istoric de tip romantic, datorită 
caracterului militant al mesajului său, făcea un arc în timp, realizând o 
legătură organică între acţiunea politică românească din anul 1848 şi 
programul naţional al contemporanilor săi care făcea din unitatea politică a 
tuturor românilor scopul său fundamental:  

 
„Viitorul, care e în mâinile Lui Dumnezeu, dar pe care şi-l croiesc şi oamenii 
cei vrednici, va da desigur sute de apostoli, ce vor pregăti o adunare cu mult 
mai mare, căci va fi a întreg neamului şi a cărei dorinţă va fi numai: Vrem să 
ne unim !”10. 
 
Ideea naţională a constituit o constantă în scrierile lui Alexandru 

Lapedatu, susţinerea proiectului politic al edificării statului care să cuprindă 
între graniţele sale întregul corp etnic românesc revenind în interesul 
istoricului, în cadrul demersurilor generale ale societăţii, mai ales în 
momente determinante ale istoriei, cum a fost Primul Război Mondial. 
Astfel, participant direct în desfăşurarea evenimentelor politico-militare ale 
conflagraţiei, încadrat într-o funcţie strategică în cadrul armatei române, care 
îi permitea contactul cu o paletă largă de informaţii din sfera evoluţiilor 
diplomatice central-europene, Lapedatu realiza, de-a lungul anului 1917, 
numeroase studii, prin care analiza importanţa şi impactul iniţiativelor 
politice externe asupra mişcării naţionale româneşti. Mişcările de emancipare 
naţională ale popoarelor din cadrul monarhiei dualiste aveau, în opinia 

                                                 
9 Ibidem, p. 55. 
10 Ibidem, p. 56. 
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istoricului, dimensiunile unui adevărat război al naţionalităţilor, bazându-se 
pe principii morale, istorice, politice şi de drept internaţional:  

 
„Semnificaţia morală şi politică a acestui războiu al popoarelor asuprite şi 
exploatate din Monarhia dunăreană - al naţionalităţilor, cum degradator, se 
numesc ele în dreptul public unguresc - împotriva asupritorilor şi 
exploatatorilor - naţiunilor, cum distinctiv, se numesc, în acelaşi drept, 
Germanii şi Maghiarii - nu vor scăpa desigur nimănui, întrucât dovedeşte 
lumii întregi, în chip necontestat, sentimentele naţionale iredente şi 
tendinţele politice separatiste ale acestor popoare, de îndată ce ele sunt puse 
în situaţie de a decide şi acţiona liber, potrivit acestor sentimente şi tendinţe. 
[…] Şi, […] cine se va mai putea îndoi că desfiinţarea Monarhiei dualiste, 
pusă de Aliaţi ca conditio sine qua non a viitoarei păci, nu e o necesitate politică, 
peste care nu se va mai putea trece, oricât de îndârjită va fi rezistenţa 
Germano-Maghiarilor pentru salvarea ei şi oricât de mari vor trebui să fie 
sacrificiile Aliaţilor pentru desfiinţarea ei?”11. 
 
Lapedatu revenea asupra mutaţiilor politice din cadrul monarhiei 

central-europene, analizând raporturile dintre slavi şi germani, care puteau 
influenţa situaţia imediată a imperiului, provocând dezagregarea acestuia şi, 
implicit, crearea condiţiilor istorice favorabile pentru emanciparea naţională 
a românilor transilvăneni:  

 
„[…] Lupta aceasta, care, în câteva zile, a dat la iveală, pentru toată lumea, 
ura neţărmurită a Germanilor împotriva slavismului conştient şi inflexibil şi 
revolta legitimă a Slavilor împotriva germanismului intolerant şi asupritor, a 
început cu victoria, morală şi politică, a Slavilor. […] De aici lupta lor 
desnădăjduită împotriva asupritorilor - Germani şi Maghiari. Şi Maghiari, 
pentru că ceia ce se petrece azi în Austria - procesul de disoluţie internă, prin 
resistenţa, răsvrătirea naţionalităţilor - se va petrece mâine, cu siguranţă, şi în 
Ungaria. Semnele, de altfel, au şi apărut! […]”12.  

 
Istoricul realiza, în paralel, o analiză comparativă între mişcările naţionale 
din cele două entităţi statale ale Austro-Ungariei, prezentând problema 
deznaţionalizării la care erau supuşi transilvănenii de autorităţile maghiare 
din perspectiva pangermanismului austriac integrator, care punea în pericol 
elementul naţional minoritar, inclusiv pe acela al românilor din Bucovina, 
austriecii având cel mai important sprijin pentru realizarea acestui proiect 
politic în Imperiul German. Alexandru Lapedatu a anticipat intenţia 

                                                 
11 Lapedatu 1925c, p. 130-131.  
12 Lapedatu 1925d, p. 143. 
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cercurilor conservatoare fidele pangermanismului de a forma, după război, 
un corp statal central-european dominat de elementul etnic german:  
 

„Din recunoştinţă şi admiraţie pentru puterea salvatoare a Monarhiei, 
Germanii austrieci nu numai că-şi însuşiră, fără reservă, planul pangermanist, 
de orânduire, prin unitate militară şi economică şi hegemonie politică şi 
culturală, a Europei Centrale, ci, recunoscându-şi incapacitatea de a acţiona 
de sine în această direcţie, sprijinul Imperiului German pentru introducerea 
monarhiei în viitoarea Mitteleuropa”13.  

 
Situaţia românilor din cadrul imperiului habsburgilor era, astfel, determinată 
de evoluţia raporturilor politice generale dintre reprezentanţii sistemului 
oficial austro-ungar şi mişcările de emancipare naţională, istoricul subliniind 
necesitatea racordării acţiunii naţionale româneşti la procesul revoluţionar, 
pe care Lapedatu îl anticipa ca fiind iminent:  
 

„Chestiunea transilvană nu aparţine, din norocire, numai sferei de interese 
politice a Statului român. Ea aparţine şi problemei Naţionalităţilor din 
Austro-Ungaria. Ori, prin importanţa şi complexitatea ei, această problemă e 
una din chestiunile capitale pe care războiul actual e chemat să le rezolve. 
[…] Ce proporţii vor lua aceste lupte naţionale, mâne, când starea de 
războiu va înceta, e lesne de prevăzut, atât pentru Austria, cât şi pentru 
Ungaria. […] Ceva mai greu şi mai zăbavnic, de sigur, dizolvantele lupte 
naţionale de dincolo de Leitha se vor produce şi dincoace de Leitha. Şi, orice 
împotrivire vor face Ungurii, ele se vor termina, la ei ca şi în Austria, prin 
transformarea, treptată sau bruscă, a monarhiei dualiste într-un stat 
federativ, anunţat încă de pe acum de conducătorii politici ai Autro-
Ungariei”14.  

 
Raportarea evenimentelor istoriei noastre naţionale la evoluţia 

generală a cadrului politico-diplomatic european era din nou prezentă în 
discursul lui Alexandru Lapedatu şi după realizarea Unirii din anul 1918, 
atunci când, analizând factorii favorabili constituirii statului naţional român, 
magistrul considera aportul acordat de Franţa de-a lungul timpului, atât în 
cadru oficial, cât şi în cel al acţiunilor personale ale unor personalităţi 
franceze, ca fiind elementul extern decisiv în afirmarea cauzei naţionale 
româneşti. În discursul său ocazionat de manifestările Festivalului franco-
român, ţinut la Teatrul Naţional din Cluj, la 8 mai 1921, istoricul sublinia, 
încă o dată, rolul avut de statul şi poporul francez în realizarea şi 
recunoaşterea internaţională a actului de la 1 Decembrie 1918:  
                                                 
13 Lapedatu 1925e, p. 133.  
14 Lapedatu 1925f, p. 147-148.  
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„[…] Căci dacă Polonia a fost restaurată, dacă Republica Cehoslovacă a 
fost fondată, dacă popoarele sud-slave au fost adunate sub o singură 
stăpânire şi dacă unitatea politică românească a fost realizată, aceasta este a 
se mulţumii proprielor lupte şi jertfe ale popoarelor respective şi 
concursului solidar al aliaţilor, în primul loc însă aceluia al Franţei, fără de 
care se poate spune cu certitudine că nici unul din Statele din care e vorba 
nu s-ar fi putut constitui în condiţiile în cari aceasta s-a făcut […]”15. 

 
Recunoaşterea meritelor acţiunilor diplomatice întreprinse de 

reprezentanţii Franţei nu punea în umbră efortul făcut de forţele politice 
naţionale, care, acţionând pe plan intern şi extern, au făcut posibilă 
edificarea statului naţional al tuturor românilor, însuşi istoricul fiind unul 
dintre reprezentanţii elitelor culturale implicat cu succes atât în desfăşurarea 
războiului, cât şi în procesul de încheiere a păcii, care a retrasat raporturile 
politico-diplomatice, la nivel mondial:  

 
„Fără acţiunea politică, iredentistă şi războinică, în ţară şi streinătate, a 
reprezentanţilor poporului român din Austro-Ungaria, fără intrarea şi 
participarea efectivă a vechiului Regat la războiul mondial, fără imensa 
jertfă de sânge pe care neamul românesc, întreg, a adus-o pentru 
desrobirea provinciilor subjugate, unitatea noastră naţională nu s-ar fi 
putut realiza în condiţiile sale de azi. Cei ce susţin altfel sunt: ori naivi, cari 
nu pricep nimic din tot ce s-a petrecut de la 1914 încoace, ori înşelători, 
cari caută să-şi justifice o greşită şi condamnabilă politică de partid”16.  

 
Contribuţiile aduse de istoric la cunoaşterea realităţilor imediate, realizate, 
după cum am arătat, în numeroase momente ale desfăşurării conflagraţiei 
mondiale, au permis mediului politic românesc formarea unei imagini 
generale ale situaţiei naţionale din cadrul Imperiului Austro-Ungar şi 
implicit, elaborarea unui proiect politic care să coordoneze acţiunile 
întreprinse în vederea realizării actului politic unificator, imediat după 
încheierea ostilităţilor militare. Scrierile lui Alexandru Lapedatu, realizate 
între anii 1916-1918, constituie, din acest punct de vedere, adevărate 
documente cu valoare programatică pentru acţiunea politico-naţională 
românească.  

La 23 octombrie 1936, Alexandru Lapedatu prezenta în cadrul 
Academiei Române un nou studiu referitor la istoria Ţărilor Române în 
secolul al XIX-lea, cercetările sale concentrându-se, de această dată, asupra 

                                                 
15 Lapedatu 1925g, p. 72. 
16 Lapedatu 1925b, p. 214.  
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implicării intelectualilor transilvăneni în luptele de emancipare naţională de 
peste Carpaţi şi legăturilor acestora cu elitele din principate17. Istoricul, la 
rândul său urmaş al unui mare intelectual transilvănean, evoca, la începutul 
expunerii sale, rolul marcant purtat de intelectualii ardeleni, şi în special de 
profesorii şcolilor româneşti, în păstrarea conştiinţei de neam a românilor 
din cadrul monarhiei dualiste, supuşi unui proces constant de 
deznaţionalizare, cât şi în educarea a numeroase generaţii de studioşi din 
principate, activitatea neobosită a acestora contribuind, de fapt, la o 
adevărată unire culturală a celor trei Ţări Române:  

 
„Rolul pe care aceşti cărturari ardeleni l-au îndeplinit - ca profesori, 
profesionişti liberi şi publicişti - în fostele principate şi-n vechiul Regat este 
cu adevărat grandios, iar numărul lor cu adevărat impresionant. […] 
Evident, ceea ce-i mâna pe aceşti oameni încoace, pe căile pribegirii şi ale 
disperării, nu era numai necesitatea de a-şi câştiga fiecare o situaţie materială, 
ci, în acelaşi timp, o parte de ideal: dorul unei vieţi naţionale libere şi 
nestingherite întru îndeplinirea năzuinţelor lor sufleteşti. Căci ei au fost 
campionii cei mai activi şi devotaţi, nu numai ai idealului cultural, ci şi ai 
celui politic al neamului, ai daco-românismului, cum în genere era numit 
acest ideal”18.  

 
Alexandru Lapedatu rememora, de fapt, propriul trecut, asumat încă din 
perioada adolescenţei, atunci când, în calitate de student al Facultăţii de Litere 
din Bucureşti, tânărul ardelean autoexilat, din raţiuni economice în capitala 
Regatului României, a fost unul dintre membrii activi ai sprijinirii luptei 
naţionale a românilor din cadrul statului austro-ungar. Activitatea acestora a 
contribuit la menţinerea, în permanenţă, în mentalul colectiv al românilor de 
la sud de Carpaţi, a problemei naţionale a fraţilor lor din Transilvania, 
înlocuind propaganda oficială a statului român, care, în poziţia de aliat al 
Austro-Ungariei în cadrul Triplei Alianţe, nu putea promova politici 
educaţionale sau culturale care ar fi fost interpretate de funcţionarii imperiali 
ca fiind îndreptate împotriva stabilităţii interne a monarhiei dualiste. Astfel, 
Alexandru Lapedatu sublinia rolul profesorilor ardeleni care activau înainte 
de 1918 în cadrul sistemului educaţional al statului român, în formarea şi 
educarea conştiinţei de neam a numeroase generaţii de elevi sau studenţi, 
aceşti tineri studioşi constituind, de fapt, generaţia care şi-a asumat 
sacrificiul participării la războiul de întregire naţională:  
 

                                                 
17 Lapedatu 1937.  
18 Ibidem, p. 1-2. 
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„[…] În mijlocul lumii din ţara cea veche, ei fură şi rămaseră fermentul de 
căpetenie al ideii politice de unitate românească. Nu este şcoală secundară 
sau superioară din vechiul Regat în care cărturarii ardeleni să nu fi profesat, 
în permanenţă, idealul naţional. Şi nu este oraş în care ei să nu fi fost priviţi 
de concetăţenii lor ca apostoli ai acestui ideal […]”19. 

 
Conştienţi de necesitatea promovării unei activităţi organizate, 

îndreptată în sprijinul libertăţilor politice şi naţionale ale românilor 
transilvăneni, intelectualii ardeleni prezenţi în capitala României înfiinţau, în 
anul 1882, prima organizaţie care avea scopul declarat al realizării unităţii 
naţionale a tuturor românilor. Alexandru Lapedatu, unul dintre membrii săi 
ulteriori, aprecia peste ani, în studiul său, vizionarismul tinerilor intelectuali 
români, acţiunile lor răspunzând unor realităţi ale situaţiei generale prezente 
la sfârşitul secolului al XIX-lea în centrul şi sud-estul continentului 
european: 

 
„[…] O singură dată au încercat să forţeze lucrurile în această privinţă, să 
meargă înaintea însăşi a destinului istoric. […] La 1882 se fondă societatea 
naţionalistă Carpaţi. […] Se ştia că este societatea iredentistă a Românilor 
ardeleni din ţară, cari, însufleţiţi pentru scopul ce urmărea, fondară, îndată, 
filiale ale ei în toate centrele în care aceştia se găseau în număr mai mare şi 
cu stare mai bună - Brăila, Galaţi, Ploieşti etc […]”20. 
 
Întemeietoriul şi totodată figura centrală a noii asociaţii a românilor 

ardeleni era tânărul Gheorghe Secăşanu, fost elev al Şcolilor Blajului, 
student al Universităţii din Bucureşti, redactor al ziarului bucureştean 
România Liberă, înainte de înfiinţarea şi coordonarea propriei publicaţii, 
Unitatea Naţională, cotidian care exprima convingerile politice ale 
transilvănenilor prezenţi în capitala României. Recunoscut ca fiind liderul 
generaţiei sale, Secăşanu s-a remarcat şi prin publicarea, în anul 1884, a 
broşurii Românii de peste munţi - câteva chestiuni de actualitate, în care readucea în 
atenţia opiniei publice româneşti situaţia naţională deosebit de dificilă a 
transilvănenilor, supuşi procesului de maghiarizare din epoca Apponyi. 
Lapedatu sublinia importanţa broşurii care, deşi de dimensiuni mai reduse, 
trata realităţile existente în Transilvania, într-o perioadă în care politica 
oficială a statului român înregistra, din raţiuni obiective, legate de asigurarea 
unor alianţe externe capabile să apere independenţa României recent 
obţinută, o apropiere în raport cu monarhiile Europei centrale. După 

                                                 
19 Ibidem, p. 2. 
20 Ibidem, p. 4.  
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prezentarea situaţiei românilor ardeleni, Secăşanu îşi chema conaţionalii săi 
din Ardeal la susţinerea unei rezistenţe pasive faţă de procesul de maghiarizare:  

 
„[…] el preconizează, ca mijloc de mântuire, educaţia revoluţionară, în 
familie, în şcoală, în societate, pretutindeni, şi, fireşte, la capăt, revoluţia 
însăşi, care trebuia susţinută de Ardelenii imigranţi în ţară şi de fraţii de aci, 
cu toate puterile şi cu toate mijloacele, ca singura ce mai putea salva soarta 
neamului de acolo […]”21. 
 
Broşura, primită cu un deosebit interes de societatea românească, a 

constituit sursa viitoarei Proclamaţii, realizată de Comitetul de iniţiativă al 
iredentei române în august 1885, principalii autori fiind de fapt Secăşanu, 
alături de un alt tînăr ardelean, Gheorghe Ocăşanu, documentul fiind 
destinat atât românilor ardeleni, cât şi opiniei publice româneşti şi străine, 
pentru obţinerea sprijinului diplomatic, în favoarea acestora. Alexandru 
Lapedatu analiza în studiul său documentul realizat de tinerii intelectuali 
ardeleni, chema autorităţile româneşti să sprijine cauza transilvănenilor, prin 
sublinierea importanţei istorice, politice şi culturale pe care Transilvania o 
avea în cadrul civilizaţiei româneşti, făcînd parte integrantă din aceasta:  

 
„[…] Cea mai periculoasă nenorocire ar fi pentru România căderea 
Transilvaniei. Va fi anticiparea căderii sale. Dacă putem avea o misiune în 
Orient e numei pentrucă suntem cinci şi nu zece milioane. […] Căci poporul 
român a ştiut să fie mare în toate ceasurile grele […]”22.  
 
După tipărirea ei, majoritatea exemplarelor proclamaţiei au fost 

expediate peste Carpaţi, atât în mediile româneşti din Transilvania, Banat 
sau Maramureş, cât şi în cele maghiare sau săseşti, conducerea societăţii 
Carpaţi neezitând să expedieze un număr consistent de exemplare societăţii 
culturale maghiare Emke, care avea ca principal obiect al activităţii sale 
susţinerea procesului de maghiarizare a Transilvaniei, fiind coordonată şi 
subvenţionată de guvernul de la Budapesta. Caracterul militant al 
Proclamaţiei a provocat reacţia imediată a opiniei publice maghiare, presa 
oficială din Transilvania condamnând vehement documentul trimis de 
tinerii naţionalişti români. Datorită acestei reacţii negative, ziarele româneşti 
din Transilvania, printre care Gazeta Transilvaniei, au fost nevoite să se 
delimiteze de textul documentului, aflându-se sub ameninţarea cenzurii 
guvernamentale. În paralel, datorită protestului oficial al diplomaţiei 
imperiale, guvernul român a fost nevoit să adopte măsuri punitive faţă de 
                                                 
21 Ibidem, p. 5. 
22 Ibidem, p. 12. 
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documentul Proclamaţiei, autorităţile româneşti impunând confiscarea tuturor 
exemplarelor, în special în cazul scoaterii acestora peste graniţă23. 

Alexandru Lapedatu surprindea, în studiul său, implicaţiile 
diplomatice generate de realizarea Proclamaţiei, istoricul analizând, pentru 
prima dată în istoriografia românească, corespondenţa dintre ataşatul 
diplomatic al Austro-Ungariei la Bucureşti, Eissenstein, şi conducerea 
ministerului de externe al monarhiei dualiste, reprezentată prin contele 
Kalnoky. Lapedatu descoperea, prin analizarea corespondenţei amintite, 
viziunea diplomaţiei austro-ungare referitoare la strategia politicii externe 
româneşti în cazul unui conflict militar european, aceasta fiind legată, în 
accepţiunea lor, doar de o viitoare alianţă cu Rusia, realizarea Proclamaţiei 
având o legătură directă cu mediile oficiale româneşti24. Documentele 
demonstrează, de fapt, pragmatismul oficialilor imperiali, opiniile lor politice 
fiind adeverite prin evoluţia evenimentelor politico-militare din perioada 
Primului Război Mondial, deşi aceste opinii erau emise în anul 1885, 
moment în care statul român devenise un proaspăt aliat al Triplei Alianţe şi 
avusese o serie de experienţe nefericite cu partea rusă, între anii 1877-1878. 

Poziţia intransigentă şi presiunile reprezentanţilor monarhiei dualiste 
au provocat reacţia oficială a guvernului român, condus de I. C. Brătianu, 
şase membri ai conducerii societăţii Carpaţi, semnatari ai documentului fiind 
expulzaţi de pe teritoriul statului român, singularitatea situaţiei provocând 
consternarea şi reacţia opiniei publice româneşti de ambele părţi ale 
Carpaţilor, faţă de soluţia adoptată de oficialii statului român care era, încă 
de pe timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un cămin generos pentru 
refugiaţii politici din estul Europei, sârbi, bulgari, polonezi chiar şi maghiari:  

 
„[…] Agitaţia continuă şi după plecare, prin întruniri de protestare 
convocate la Bucureşti şi în principalele oraşe-Iaşi, Craiova, Ploieşti. Încetul 
cu încetul, atmosfera încărcată dela început se risipi şi lucrurile se potoliră. 
Singură Gazeta Transilvaniei dela Braşov (17-22 ianuarie 1886) rămase să 
poarte o polemică mai lungă cu guvernul Brătianu asupra expulsării 
Ardelenilor, în o serie de cinci articole, cu titlul Ministrul Brătianu şi Românii 
Ardeleni, în care discută impresia pe care această expulsare o făcu în 
Transilvania, şi felul cum presa ungurească şi opinia publică o exploată 
împotriva Românilor de aici […]”25.  
 
Agitaţia provocată de expulzarea celor şase patrioţi ardeleni a inflamat 

mediul politic românesc, culminând cu interpelarea adresată guvernului, 
                                                 
23 Ibidem, p. 14. 
24 Ibidem, p. 15-16. 
25 Ibidem, p. 13-14. 
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făcută în cadrul Parlamentul României de Mihail Kogălniceanu, cuvântul 
acestuia fiind, în opinia lui Alexandru Lapedatu un exemplu de elocvenţă 
politică bazată pe un grad superior de cunoaştere şi interpretare a istoriei şi a 
dreptului internaţional, calităţi prin care se caracteriza omul politic român:  

 
„[…] Partea privitoare la legalitatea măsurii de expulsare, din punct de 
vedere al efectului naţional şi moral, din punct de vedere al interpretării 
juridice şi politice, în ţară şi în Ungaria, este iar foarte interesantă prin 
consideraţiile, apropierile şi destăinuirile pe care autorul le face pentru 
susţinerea tezei sale. El combate pe Ion Brătianu cu propriile sale cuvinte 
rostite în diferite ocazii în chestiunea Românilor de peste munţi. Autorii 
proclamaţiei trebuiau reprimaţi neapărat, dar nu prin expulsare, ci prin 
judecare şi condamnarea în ţară. Rămâneau, cel puţin, pe pământ 
românesc”26. 
 

Impunerea exilului celor şase tineri transilvăneni, care în scurt timp au ales 
emigrarea în capitala Franţei, unde au continuat activitatea de promovare a 
situaţiei naţionalităţilor existente în Imperiul Austro-Ungar, a provocat o 
adevărată scindare a societăţii româneşti, guvernul condus de Ion C. 
Brătianu fiind acuzat în diferite medii de abandonarea românilor ardeleni. 
Omul politic liberal răspundea diverselor interpelări venite din diferite medii 
ale spaţiului public românesc, subliniind importanţa intereselor naţionale ale 
statului român, pe care acesta era obigat să le promoveze, în pofida unor 
conjuncturi nefericite, cum era situaţia generată prin publicarea Proclamaţiei, 
asigurându-şi, totodată conaţionalii de interesul pe care îl avea pentru 
situaţia românilor de peste Carpaţi, Alexandru Lapedatu subliniind, şi cu 
această ocazie, elocinţa şi pragmatismului marelui om politic:  
 

„[…] Dar Ion Brătianu era un om, care, în chestiunile mari, politice, de 
interese superioare ale statului, nu aluneca pe panta sentimentalismului, ci se 
ţinea drept, în mijlocul realităţilor, oricât de neplăcute i-ar fi fost ele. […] 
Stăruieşte asupra sentimentelor sale faţă de Românii de peste Carpaţi, 
reamintind cele spuse în cuvântarea de răspuns lui C. Boerescu în Senat, că 
el a înscris în Constituţie dreptul lor specific la recunoaştere şi că tot ele i-a 
primit cu braţele deschise şi i-a protegiuit, în dezavantajul chiar al 
băştinaşilor. Nu pentru proclamaţie i-a expulzat, ci pentru consecinţele ce 
puteau avea acţiunea lor agitatorie şi revoluţionară asupra Statului român, 
într-un moment foarte greu şi delicat politic”27.  

 

                                                 
26 Ibidem, p. 31. 
27 Ibidem, p. 35. 



 426

Eterna dilemă a alegerii politice dintre cele două protagoniste ale 
diplomaţiei europene de la cumpăna secolelor XIX-XX, Antanta şi Tripla 
Alianţă, aspectul decisiv al raporturilor dintre România şi ardeleni au avut 
un impact major asupra societăţii româneşti, românii fiind obligaţi să îşi 
stabilească priorităţile diplomatice în funcţie şi de raporturile de putere 
dintre cele două alianţe, evoluţiile politice externe generând, în cadrul clasei 
politice autohtone, numeroase controverse. Procesul, la care a asistat şi 
participat şi istoricul Alexandru Lapedatu, a caracterizat viaţa politică 
românească până la finele Primului Război Mondial, fragmentând uneori 
opinia publică românească, datorită apariţiei a numeroase proiecte, unele 
dintre acestea contestate, menite să ducă, în timp, la crearea unui stat 
naţional al tuturor românilor:  

 
„[…] La noi, după cum am spus, reforma propusă de A. C. Popovoci fu 
privită de presă cu rezerve. Încercarea lui Ioan Scurtu de a o populariza prin 
Universul n-a reuşit. N. Iorga a luat poziţie hotărâtă contra ei. Aceasta pentru 
că mişcarea naţională a statelor iredente (Italia, Serbia şi România), după 
războaiele balcanice şi Pacea de la Bucureşti se identificase. Căci 
perspectivele eliberării naţiunilor subjugate stăpânirii austro-ungare se 
vedeau acum foarte apropiate. La ce bun dar – îşi ziceau bunii patrioţi ai 
acestor naţionalităţi – să mai trecem prin faza de tranziţie a federalizării, 
când putem ajunge direct şi curând la unitatea noastră naţională. Această 
nouă stare de spirit pusese stăpânire, nu numai pe masele populare, ci şi pe 
conducătorii lor politici, pe bărbaţii de stat […]”28. 
 
După experienţa deosebit de fastă avută în cadrul Conferinţei de Pace 

de la Paris, acolo unde a fost unul dintre avocaţii cei mai calificaţi, 
conştiincioşi şi devotaţi pe care i-a avut naţiunea română, Alexandru 
Lapedatu şi-a dăruit, printr-un gest de sublimă generozitate, întreaga sa 
energie sprijinirii şi promovării intereselor naţionale şi în cadrul sistemului 
politic interbelic românesc. Astfel, în calitate de ministru al Cultelor, 
magistrul îşi manifesta, la 1 decembrie 1934, de la înălţimea Parlamentului 
României, profundul ataşament al generaţiei sale la valorile naţionale 
enunţate în cadrul Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, valori pentru 
care se sacrificaseră eroii căzuţi pe altarul noului stat al tuturor românilor:  

 
„[…] Evenimentul acesta este şi va rămâne pentru toate timpurile momentul 
culminant al istoriei românismului din Ardeal, Banat Crişana şi Maramureş. 
Căci prin el s-a închis în chipul cel mai strălucit, pentru naţiunea română 
transcarpatină şi pentru conducătorii ei, milenarul proces istoric cu 

                                                 
28 Lapedatu 1998, p. 82. 
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asupritorii săi. Afară de aceasta, Adunarea de la Alba Iulia este şi trebuie să 
mai fie pentru generaţiile noastre viitoare şi un simbol-simbolul unităţii, 
solidarităţii şi al disciplinii ce a dominat conştiinţa naţională a neamului 
românesc, în viaţa politică a fostei Ungarii, de la 1791, de la Supplex Libellus 
Valachorum, până la 1918, la Unire. Iată de ce, cu cât vremea va trece, cu 
atât Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, a cărei aniversare o 
sărbătorim, va deveni, în perspectiva istoriei, mai luminoasă şi mai 
grandioasă, atât ca moment capital la înfăptuirea României întregite, cât şi ca 
simbolul virtuţilor, de care trebuie să fim dominaţi în viaţa politică […]”29.  
 
Istoricul a fost în întreaga perioadă interbelică una dintre principalele 

personalităţi ale societăţii româneşti, reuşind ca prin numeroasele sale funcţii 
administrative deţinute în cadrul statului român să impulsioneze dezvoltarea 
vieţii culturale, fiind din acest punct de vedere cel mai prolific ministru al 
Cultelor pe care l-a avut România în întreaga sa existenţă. Caracterizat prin 
rigoare, echilibru şi un profund ataşament pentru cauzele în care se implica, 
Alexandru Lapedatu a reprezentat, datorită acţiunilor sale, un model atât 
pentru contemporani, cât şi pentru urmaşii săi. De numele acestuia s-au 
legat numeroase realizări de care cultura românească din perioada interbelică 
a beneficiat în mod consistent, aceasta înregistrând, într-un timp foarte 
scurt, o evoluţie notabilă.  

 
 

Aspects Relating to the Political Situation of Transylvanian Romanians in 
Alexandru Lapedatu’s Historical Writings  

 
(Abstract) 

 
Born outside the political borders of the Romanian state but within the historical 

borders of the Romanian nation, Alexandru Lapedatu's entire life was animated by the 
sense of belongingness to a territory he considered organically linked to the political project 
that had started in 1859. He was convinced of the important role played by Transylvania 
within a modern and democratic Romania, so he considered it his duty of honour to 
support the national action of the Transylvanian Romanians, a cause he considered his 
own, by means of political actions as well as through his historical discourse. He received 
his formation as man of politics following his activity with the Cultural League and the 
contact with the personalities activating there. He was aware of the necessity to promote 
much more consistent actions in coordination with the ones taking place on the other side 
of the Carpathians. After 1900 he publicly supported therefore the political activism of the 
Transylvanian Romanians as the only means to achieve and apply their national political 
program. 

After the invaluable experience he had gained at the Peace Conference in Paris, 
where he was one of the most qualified, conscious and dedicated advocates of the 

                                                 
29 Lapedatu 2008, p. 143-144. 
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Romanian nation, Alexandru Lapedatu dedicated, with sublime generosity, his entire energy 
to supporting and promoting the national interests within the Romanian inter-war political 
system, as well. As minister of the cults he displayed in the Romanian Parliament on 
numerous occasions the profound attachment of his generation to the national values 
stated within the Great National Assembly in Alba Iulia, the values for which the heroes 
fallen on the altar of the new state of all Romanians had sacrificed.  
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