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Introducere 
 

Istoria popoarelor central europene se întrepătrunde adânc. Cehii, slovacii, 
polonezii, ungurii, românii, croaŃii, slovenii au trăit sute de ani o istorie comună, care s-a 
confundat în mare parte cu istoria Imperiului Habsburgic. RelaŃiile politice şi dinastice 
dintre aceste popoare, schimburile lor economice şi culturale au creat desigur o cultură şi 
un destin aparte. Criza feudalismului, la începutul secolului al XVI-lea, a marcat o 
separare de drumuri: în Vest, obligaŃiile feudale ale Ńăranilor sunt diminuate, se dezvoltă 
civilizaŃia şi economia urbană, apar primele elemente precapitaliste; dimpotrivă, în 
Europa Centrală structurile feudale sunt întărite. Iluminismul şi Epoca RevoluŃiilor 
schimbă esenŃial coordonatele politice şi culturale ale zonei, pregătind prefacerile din 
secolul al XX-lea.  
 Prin Teza de doctorat „MobilităŃi culturale şi opŃiuni politice la românii ardeleni şi 
la slovaci în Aufklärung şi Vormärz. O istorie comparată”  ne-am propus în primul rând o 
repoziŃionare faŃă de ceea ce înseamnă Europa Centrală din perspectivă românească. De 
prea multe ori istoricii uită Transilvania, atunci când vorbesc de Europa Centrală. Uneori 
uită chiar şi Slovacia, incluzându-i atât pe slovaci cât şi pe românii ardeleni, pur şi simplu 
în istoria Ungariei, fără prea multe detalii asupra diferitelor popoare care trăiau în cadrul 
regatului maghiar şi care au devenit apoi succesoarele acestuia. De prea multe ori, ne 
rezumăm să ne includem în Balcani şi în Estul Europei, vorbind de moşteniri şi tradiŃii 
orientale din teama – firească – de a nu crea un clivaj mai mare decât cel oricum existent 
între diferitele „Ńări” ale României contemporane. Dar România, aşa cum este ea astăzi, 
este o sumă de tradiŃii istorice care vorbesc despre Orient prin filiera turcă şi rusă, dar şi 
despre Occident prin cea germană şi franceză.  

O istorie comparată a Europei Centrale din perspectivă românească nu s-a scris 
încă, deşi ea ar fi foarte necesară. O asemenea lucrare ar trebui să trateze cel puŃin istoria 
României, a Ungariei, a Poloniei, a Slovaciei şi a Cehiei. Cercetarea de faŃă reprezintă 
doar un mic pas în această direcŃie prin prezentarea comparată a istoriei politice şi 
culturale a românilor ardeleni şi a slovacilor, între Aufklärung şi Vormärz, în relaŃie cu 
cadrul general european dar şi cu cel central european.  

Dezvoltarea istorică a românilor ardeleni şi a slovacilor a fost modelată de acelaşi 
eveniment: venirea ungurilor în Câmpia Panonică şi stăpânirea acestora. Eveniment care, 
de altfel, marchează profund şi istoria a ceea ce, mult mai târziu, peste 10 secole, va primi 
numele generic de Europa Centrală. Există multe paralelisme între istoria slovacilor şi 
cea a românilor ardeleni, fenomene care, din păcate, încă nu sunt suficient cunoscute şi 
exploatate la adevărata lor valoare. Cercetarea de faŃă este o încercare de a surprinde doar 
câteva dintre ele, într-o perioadă de importante schimbări şi prefaceri pentru ambele 
popoare. Chiar şi o examinare sumară scoate în evidenŃă punctul de plecare al cercetării: 
slovacii şi românii ardeleni trăiau în prima jumătate a secolului al XIX-lea în cadrul 
Imperiului Habsburgic sub stăpânire maghiară, două popoare considerate naŃiuni 
„neistorice”, fără niciun drept. Între germani şi maghiari, în secolul renaşterii naŃionale şi 
al RevoluŃiei de la 1848, românii ardeleni şi slovacii au ales de multe ori aceleaşi forme 
de luptă culturală şi politică şi, în funcŃie de particularităŃile fiecărui popor, le-au adaptat 
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sau chiar au găsit forme noi. Scopul nostru a fost în primul rând acela de a prezenta 
aceste convergenŃe şi divergenŃe într-un cadru mai larg, european, dar şi central european. 
Pentru că este imposil să vorbeşti despre slovaci şi românii ardeleni, fără să nu integrezi 
un asemenea demers istoric cel puŃin în cadrul mai larg al Imperiului Habsburgic şi al 
relaŃiilor cu maghiarii, germanii sau celelalte popoare slave. În acelaşi timp, am încercat - 
acolo unde s-a putut - să subliniem punctele de convergenŃă cu Europa Occidentală, 
demonstrând încă o dată că Europa Centrală nu este un  spaŃiu izolat, ci unul care 
rezonează permanent cu Vestul continentului.  
 Pentru epoca Iluminismului, dar şi pentru perioada cuprinsă între 1789 şi 1848, 
precum şi pentru momentele revoluŃionare din această epocă am avut la dispoziŃie o 
bibliografie bogată, atât universală, cât şi românească sau slovacă. Fiind vorba de o 
perioadă a unor schimbări profunde şi esenŃiale, care au marcat întreaga Europă şi care au 
declanşat resorturile creării unui alt tip de societate, epoca dintre Marea RevoluŃie 
Franceză şi RevoluŃia de la 1848-1849 a suscitat atenŃia istoricilor, de la cei contemporani 
evenimentelor până la studii din ultimii ani.  

 Pentru popoarele din Europa Centrală, această perioadă dintre 1780-1848, numită 
de istoriografie generic „renaşterea naŃională”, a devenit una esenŃială şi definitorie 
pentru fiecare naŃiune în parte. De aceea, evenimentele epocii au fost abordate în viziuni 
proprii, nu numai de către istoriografia românească, ci şi de cea maghiară, germană şi 
europeană în general, fără să uităm şi contribuŃiile importante ale cercetătorilor 
americani. Avem de a face deci cu o istoriografie variată şi complexă, care abordează 
probleme şi subiecte diferite, de la cele de ordin general până la studii dedicate special 
revoluŃiilor de la 1789 sau 1848, lucrări care studiază Iluminismul sau Romantismul, 
până la lucrări biografice, studii privind istoria mentalităŃilor sau istoria ideilor, a 
Bisericii, a elitelor. În consecinŃă, pentru cercetarea de faŃă am avut în vedere mai multe 
colecŃii documentare, lucrări generale şi speciale, monografii, studii şi articole, apărute în 
perioade diferite, încercând să extragem o viziune de ansamblu asupra subiectului în sine, 
dar şi una care să conŃină elementele definitorii cu privire la subiectul abordat. 

 
 

Capitolul I Un timp al schimbărilor 
 
 Primul capitol al Tezei de doctorat este dedicat Iluminismului. Am prezentat pe 
larg caracteristicile Iluminismului european dar şi pe ale celui central-european, precum 
şi modalităŃile de manifestare în Transilvania, Slovacia, Polonia, Cehia şi Ungaria. Am 
stabilit, astfel, că există diferenŃe şi asemănări, că se manifestă mişcări duble de atracŃie şi 
respingere: FranŃa a adus în Europa Iluminismul englez şi l-a răspândit în întregul 
continent ca pe un Iluminism francez,  pentru ca apoi să se manifeste respingerea 
germană faŃă de perspectiva unei Europe franceze. Trebuie subliniat un lucru foarte 
important: nu am negat unitatea fundamentală a Iluminismului cu privire la modul total 
diferit de abordare a filosofiei, religiei, educaŃiei, ci manifestările sale de exprimare. 
Aceste manifestări le-am analizat în termeni geografici (distanŃa faŃă de noile centre 
ideologice), sociologici (structuri sociale dispuse să recepŃioneze noua ideologie) şi 
cronologici (decalaje temporale de manifestare).  
 Ne-am concentrat argumentaŃia asupra variantei germane a Iluminismului, 
Aufklärung-ul, curent care aduce în  Europa Centrală noile idei cu privire la emanciparea 
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omului prin cultură, o atitudine critică faŃă de superstiŃii, dar şi faŃă de Biserică, 
încrederea în RaŃiune ca instanŃă universală. Pentru popoarele din această parte a Europei, 
Iluminismul a reprezentat de fapt un vehicul intelectual al tranziŃiei către modernitate. 
Una dintre cele mai importante caracteristici ale Iluminismului central european este 
aceea că, prin faptul că în această perioadă s-a pus accentul pe studiul limbii, al literaturii 
şi al istoriei naŃionale, s-au creat premizele dezvoltării mişcărilor naŃionale care au 
remodelat spaŃiul politic mitteleuropean. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în spirit 
herderian limba era elementul definitoriu al unei naŃiuni. Am prezentat, de asemenea, 
reformele Mariei Tereza şi ale lui Iosif al II-lea şi impactul acestora asupra popoarelor 
din Imperiu. Programul de reforme iluministe a avut influenŃe majore asupra tuturor 
popoarelor din Imperiu. De reformele din domeniul ecleziastic au beneficiat în mod 
direct protestanŃii şi, odată cu ei, mai ales Cehia, Slovacia şi Ungaria, dar şi ortodocşii din 
Transilvania şi Serbia şi greco-catolicii. Reformele educaŃionale au capacitat dezvoltarea 
unei clase intelectuale, care a luat conducerea mişcărilor de renaştere naŃională la slovaci 
sau la românii ardeleni. Măsurile economice au sprijinit dezvoltarea unei burghezii 
urbane, care în Cehia va prelua de asemenea conducerea mişcării de renaştere naŃională. 
Pe de altă parte, introducerea limbii germane în administraŃie şi şcoli a determinat 
protestele celorlalte popoare din Imperiu, dar şi conştientizarea necesităŃii de a dezvolta 
propriile limbi naŃionale.    
 Iluminismul în Transilvania şi Slovacia a promovat ca şi Iluminismul european 
răspândirea culturii raŃionale dar în acelaşi timp a împrumutat de la Aufklärung coloratura 
naŃională. ReprezentanŃii  Aufklärung-lui, fie ei români sau slovaci întemeiază şcoli, 
traduc manuale, crează un limbaj ştiinŃific, transformă vechea istoriografie în ştiintă 
istorică, elaborează dicŃionare, gramatici şi istorii naŃionale. Slovenské učené tovaryšstvo 
şi Şcoala Ardeleană au reprezentat  manifestări iluministe autentice, ambele fiind mişcări 
care îşi propuneau în mod esenŃial dezvoltarea culturii naŃionale. Aceste mişcări şi-au 
avut originea în curentul iluminist general din Europa, care considera esenŃială educaŃia şi 
„luminarea” poporului. ReprezentanŃii Slovenské učené tovaryšstvo s-au concentrat 
asupra limbii literare slovace şi a dezvoltării unei culturi în această limbă. Nu trebuie să 
neglijăm această dimensiune nici la Şcoala Ardeleană, pentru că şi aici ea era una 
esenŃială. Programul lingvistic a vizat introducerea limbii române în Biserică în locul 
slavonei, introducerea alfabetului latin, elaborarea unei gramatici şi a unui dicŃionar al 
limbii române la fel cum au procedat şi slovacii. Subliniem dimensiunea naŃională a 
Şcolii Ardelene: reprezentanŃii ei luptau pentru drepturile politice şi culturale ale naŃiunii 
române, dar şi pentru dezvoltarea conştiinŃei naŃionale iar programul lor politic a fost 
Supplex Libellus Valachorum. Slovenské učené tovaryšstvo era, în primul rând, o mişcare 
culturală instituŃionalizată, cu un program lingvistic bine definit. ReprezentanŃii săi şi-au 
propus în mod esenŃial „luminarea” maselor, dar în aceeaşi epocă erau abordate şi teme 
istorice importante precum autohtonia şi vechimea slovacilor pe teritoriile locuite de ei. 
Din punct de vedere al acŃiunii politice deschise, al luptei pentru drepturi naŃionale, 
pentru slovaci aceasta a fost doar o perioadă de acumulare, care s-a dovedit esenŃială în 
lupta naŃională din secolul al XIX-lea.  
 Ambele mişcări au beneficiat, desigur, de programul reformator al CurŃii de la 
Viena, de reforma învăŃământului, Edictul de toleranŃă, reorganizarea administrativă, dar 
şi de o anumită dimensiune a politicii vieneze care viza accesul popoarelor din centrul 
Europei la ideile iluministe. Dacă Trnava era centrul pentru Slovenské učené tovaryšstvo, 
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aşa cum era Blajul pentru Şcoala Ardeleană, pentru ambele mişcări Buda reprezenta de 
fapt capitala culturală, centrul frecventat de majoritatea elitelor regionale ale vremii, 
simbol al Iluminismului şi oraşul care deŃinea trei instituŃii de mare importanŃă: 
Universitatea, Biblioteca şi Tipografia.    
  
Capitolul al II-lea Câmpul intelectual în prima jum ătate a secolului al XIX-lea 
 
 Primii 50 de ani ai secolului al XIX-lea au fost ani marcaŃi de Marea RevoluŃie 
Franceză şi de războaiele napoleoniene, toate convergând către acelaşi punct: RevoluŃia 
de la 1848. Noile idei ale RevoluŃiei Franceze s-au răspândit odată cu armatele 
napoleoniene în întreagă Europă. Chiar dacă Congresul de la Viena şi sistemul 
Metternich au încercat revenirea la vechea Europă, nimic nu mai putea opri „tăvălugul” 
revoluŃionar democratic şi/sau naŃional care cuprinsese întreg bătrânul continent. 
 În Europa secolului al XIX-lea existau cel puŃin 30 de grupuri etnice non-
dominante, care intră la acest moment în perioada renaşterii naŃionale, aşa cum cea mai 
mare parte a istoriografiei moderne o numeşte. Mişcarea naŃională a însemnat în principal 
înzestrarea fiecărui grup cu atributele unei naŃiuni. Primul pas a fost cel cultural, apoi cel 
politic şi deci recunoaşterea drepturilor politice şi naŃionale ale fiecărui popor. Dincolo de 
fidelitatea faŃă de dinastia de Habsburg, aceste popoare nu aveau niciun fel de sentiment 
de apartenenŃă la statul austriac, iar limba germană era necunoscută de o mare parte a 
populaŃiei. Centrele mişcării naŃionale la diferite popoare au fost educaŃionale: 
universităŃile din Germania şi Polonia, liceele protestante din Ungaria, academiile de la 
Iaşi şi Bucureşti sau şcolile de la Blaj.  
 RevoluŃia Franceză din 1789, cu asaltul ei asupra monarhiei, a nobilimii şi a 
Bisericii, a determinat o polarizare între elitele sociale şi politice conservatoare şi acele 
grupuri care până atunci fuseseră excluse de la exerciŃiul puterii şi care doreau reformă 
socială şi liberalism politic. După 1815, determinarea cercurilor guvernamentale 
conservatoare de a înăbuşi orice aspiraŃii liberale, democratice şi naŃionale a menŃinut o 
tensiune socială care a dus până la urmă la revoluŃia de la 1848. Mişcările revoluŃionare 
din 1830-1832 din FranŃa şi Belgia şi-au găsit un puternic ecou şi în Europa Centrală, mai 
ales în Polonia, dar şi în Ungaria. Romantismul şi liberalismul au fost cele două curente 
care au oferit popoarelor din Europa Centrală argumentaŃia necesară pentru a interpreta 
propria istorie ca o continuă luptă pentru libertate împotriva ocupaŃiei străine, fie că 
aceasta era germană, maghiară sau rusă. ReferinŃele istorice la Evul Mediu şi vechile 
libertăŃi care au fost pierdute, trebuiau să legitimeze lupta naŃională. 
 Printr-o politică dinastică inteligentă, prin războaie şi compromisuri, habsburgii 
au reuşit să construiască în câteva sute de ani un Imperiu multietnic de dimensiuni 
impresionante. Peste tot însă, în aceste teritorii, puterea habsburgică a fost instaurată pe 
baza unor documente şi tratate constituŃionale, iar o parte a vechilor instituŃii, ca şi unele 
legi, au fost păstrate în toate provinciile Imperiului.  Odată cu absolutismul, Curtea de la 
Viena a încercat să restrângă activitatea acestor instituŃii şi să modifice esenŃial unele 
legi, precum cele care asigurau exceptarea de la taxare a nobililor şi a Bisericii. Politica 
centralizatoare a CurŃii de la Viena a marcat deschiderea unei opoziŃii între identitatea 
provincială şi cea statală: Boemia, Transilvania, Ungaria invocau mereu vechile drepturi 
şi tratate împotriva deciziilor luate de guvern.  
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 Prima jumătate a secolului al XIX-lea a reprezentat pentru popoarele din Europa 
Centrală o epocă a acumulărilor în planuri diverse. În plan cultural, elita era interesată de 
depăşirea inferiorităŃii lingvistice şi culturale prin dezvoltarea unei limbi literare şi a unei 
culturi naŃionale. Programul cultural a vizat publicarea de gramatici, dicŃionare, manuale, 
beletristică, opere ştiinŃifice, creionarea unei istorii naŃionale, identificarea unor eroi şi a 
unor fapte glorioase ale poporului. Toate acestea erau susŃinute instituŃional prin fondarea 
acelor aşezăminte definitorii din punct de vedere cultural: Biblioteca naŃională, Muzeul 
naŃional, Academia, Teatrul. Şi, desigur, toate trebuiau să se bazeze pe un învăŃământ în 
limba naŃională, accesibil unor pături cât mai largi şi care să cuprindă toate gradele, de la 
cel elementar la cel universitar. Necesitatea de a obŃine pentru mişcarea naŃională o 
susŃinere de masă a determinat fondarea unor periodice, iar acolo unde nu a fost posibil 
au fost publicate foi volante sau calendare care să transmită mesajul naŃional unor pături 
cât mai largi. În sfera politică, lupta era dusă pe planuri diverse: prin mişcări 
revoluŃionare în Polonia, la nivel parlamentar în Ungaria, prin petiŃii adresate organelor 
provinciale şi statale în Transilvania. În plan social, cererile erau de asemenea diverse şi 
vizau modernizarea societăŃii: desfiinŃarea iobăgiei, dezvoltarea şi întărirea clasei mijlocii 
de la oraşe (în Cehia, de exemplu, cererile pentru protecŃia comerŃului şi o mai bună 
educaŃie a negustorilor sunt foarte des întâlnite), acces egal la educaŃie.  
 Mişcarea naŃională urmărea, de fapt, acoperirea tuturor caracteristicilor specifice 
unei naŃiuni şi eliminarea tuturor obstacolelor, până la crearea statului-naŃiune. În funcŃie 
de realităŃile istorice şi politice, fiecare popor din Europa Centrală a creionat un discurs 
naŃional care viza atât problemele lingvistice, cât şi obŃinerea de drepturi şi libertăŃi sau 
autonomia şi independenŃa.  
 Capitolul al II-lea al Tezei de doctorat prezintă pe larg evoluŃia mişcărilor 
naŃionale din Transilvania şi Slovacia până la RevoluŃia de la 1848: modalităŃi de acŃiune 
pe plan cultural şi politic, contactele cu maghiarii şi celelalte popoare din zonă, 
activităŃile petiŃionare, progresele obŃinute. În ambele cazuri strategia a fost 
asemănătoare: renaşterea naŃională prin cultură şi literatură către acŃiuni politice deschise 
apoi creşterea conştiinŃei naŃionale şi atragerea poporului în susŃinerea idealului naŃional 
(popularizarea programului naŃional prin activitatea publicistică – ziare, reviste, 
calendare, foi volante, prin crearea unor societăŃi literare, grupuri de întrajutorare, 
cluburi, prin reprezentanŃii teatrale, prin înfiinŃarea de biblioteci).   
 În contrast cu ideile RevoluŃiei Franceze care puneau accentul pe cetăŃean şi 
naŃiune, romanticii naŃionali din Europa Centrală şi de Est distingeau poporul sau 
naŃiunea doar în termeni de afinitate lingvistică. Era, de fapt, materializarea conceptului 
lui Herder, după care limba reprezintă sufletul oricărui popor, determină caracterul său şi 
conştiinŃa sa etno-naŃională. Spiritul real şi infinit al poporului (Volksgeist), rasa, 
superioritatea structurilor colective devin teme des întâlnite ale discursului intelectual. 
Fiecare popor îşi regăseşte în propria istorie evenimentele strălucitoare care-i pot defini 
identitatea. 
 Secolul al XIX-lea a înregistrat naşterea a două ideologii cu valenŃe universaliste: 
pangermanismul şi panslavismul, care a degenerat uneori către panrusism. Ambele se 
bazau pe afinităŃi lingvistice şi culturale, dar, ca ideologie politică, numai 
pangermanismul a consecinŃe istorice considerabile: a dus la formarea statului-naŃiune 
Germania şi a reprezentat unul dintre motivele pentru care au izbucnit cele două războaie 
mondiale din secolul al XX-lea. Popoarele slave, răspândite în Europa şi Asia deopotrivă, 
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având fiecare alte interese politice, nu au putut folosi panslavismul ca armă politică, 
aceasta cu atât mai puŃin cu cât Rusia înŃelegea conceptul ca expansiune şi câştigarea 
unor teritorii care să îi întărească poziŃia de mare putere europeană.  
 Secolul al XIX-lea a însemnat renaşterea naŃională a majorităŃii popoarelor slave. 
Însă cu cât aceste popoare devin mai conştiente de individualitatea lor, de tradiŃia istorică 
şi propria limbă, cu atât sunt mai puŃin interesate de unitatea panslavă. Pornit de la un 
simplu proiect cultural bazat pe o realitate - unitatea limbilor slave -, panslavismul a fost 
adaptat de diferitele popoare slave pentru a creiona programe politice: austro-slavism, 
ilirism dar şi o mare monarhie sau o federaŃie sub conducere rusă. Pentru popoarele mici 
din Europa Centrală şi de Est, fie că vorbim de slovaci, sârbi, croaŃi, polonezi, cehi ori de 
români, apartenenŃa la marea familie slavă sau romană însemna certificarea unei 
descendenŃe nobile care servea drept argumentaŃie pentru mişcarea naŃională. 
ReprezentanŃii mişcărilor naŃionale din Europa Centrală şi de Est au conferit un nou sens 
al misiunii şi destinului popoarelor respective spre a le insufla acestora încredere în 
viitorul propriei naŃiuni şi un nou destin european.  
 
Capitolul al III-lea Artizanii schimb ării: intelectualii ardeleni şi slovaci 
  
 Capitolul al III-lea al Tezei de doctorat prezintă grupul social care a coordonat în 
Transilvania şi Slovacia mişcarea naŃională - „intelighenŃia” -, urmărind câteva aspecte 
importante: origine socială, educaŃie, completarea schemei sociale, apariŃia unor profesii 
noi, atitudini la nivelul elitelor.  
 Unele mişcări naŃionale din Europa Centrală au fost mişcări declarate ale 
intelectualilor proveniŃi din mediul rural: preoŃi, profesori, şi în mai mică măsură, 
funcŃionari, avocaŃi, medici. În Ungaria şi Polonia, majoritatea patrioŃilor proveneau din 
rândul nobilimii mici şi mijlocii care între timp se reorientase spre comerŃ, administraŃie, 
armată. În Cehia, reprezentanŃii mişcării naŃionale proveneau din mediul urban, sunt atât 
intelectuali, dar şi negustori, mici întreprinzători.  
Dacă în Occident în perioada analizată se dezvoltă elite politice burgheze, Polonia sau 
Ungaria rămân nişte state preponderent aristocratice, în care nobilimea proprietară de 
pământ îşi păstrează poziŃia dominantă. Cu excepŃia Cehiei, în Europa Centrală şi de Est, 
burghezia era ca şi inexistentă, întreprinzătorii fiind de cele mai multe ori de origine 
germană sau evreiască. Statul rămâne principalul instrument de modernizare, iar apariŃia 
statului naŃiune în Transilvania şi Slovacia a fost efectul apariŃiei „intelighenŃiilor 
naŃionale”. După modelul herderian, intelighenŃia este cea care inventează naŃiunea 
vorbind în numele acestuia. Membrii ei sunt aceia care vehiculează concepte precum 
conştiinŃă naŃională, unitate culturală, folclor naŃional. 
 Separarea societăŃii civile de stat şi de Biserică în Occident a fost însoŃită de 
apariŃia unui nou tip de „oameni de spirit” care fac politică: intelectualii. În Transilvania 
şi Slovacia majoritatea intelectualilor proveneau din rândurile clerului, Biserica fiind cea 
care putea da legitimitate mişcării intelectuale în lipsa altor instituŃii regulatoare ale vieŃii 
sociale. Pentru că aici, în general, educaŃia se afla încă sub monopolul clerului, 
majoritatea intelectualilor s-au format în spirit religios chiar dacă o parte dintre ei au 
optat ulterior pentru viaŃa laică. Intelectualii au fost de fapt artizanii schimbării, cei care 
au condus mişcarea naŃională, cei care au stabilit strategia politică şi au dus-o la 
îndeplinire pas cu pas până la întemeierea statului naŃiune. IntelighenŃia – preoŃi şi dascăli 
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– era coordonatoarea mişcării naŃionale pe toate planurile aşa cum în Polonia, Ungaria 
sau łările Române acest rol a fost jucat de mica nobilime/boierime iar în Cehia de 
burghezia urbană.    
 Intelectualii slovaci ca şi românii ardeleni se implică în direcŃii diverse: sunt 
profesori, jurişti, preoŃi, scriitori, poeŃi, autori de manuale, fondatori de societăŃi literare, 
culegători de folclor, editori de ziare şi publicişti, traducători, istorici, filosofi, filologi, 
matematicieni sau geografi.  Fiecare în felul său, de la cel mai neînsemnat preot de la sat 
până la nume importante ale perioadei, şi-a adus contribuŃia, într-un fel sau altul la 
mişcarea naŃională.  
 Atât în Ardeal, cât şi în Slovacia, clerul a ocupat un rol foarte important în 
mişcarea naŃională. În primul rând, clerul reprezenta singura categorie socială închegată, 
cu un procent în creştere de membri educaŃi, uneori chiar în şcoli superioare din 
străinătate, care îşi puteau asuma rolul de conducere al mişcării naŃionale. Chiar dacă în 
spaŃiul transilvănean, de exemplu, se poate observa, la jumătatea secolului al XIX-lea, o 
tendinŃă de laicizare a mişcării naŃionale, nu acelaşi lucru se întâmplă în Slovacia. Pe de 
altă parte, preoŃii aveau contact direct cu poporul, misiunea lor pastorală şi spirituală se 
împletea cu cea educativă şi, în acelaşi timp, puteau juca rolul de intermediari în 
transmiterea ideologiei naŃionale. Mai mult decât atât, cel puŃin în Slovacia, mişcarea 
naŃională de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea 
este în primul rând o mişcare a preoŃilor parohi. Putem găsi aici şi o anumită strategie a 
intelectualilor slovaci: într-un număr covârşitor ei aleg să rămână în rândurile clerului ca 
modalitatea cea mai simplă şi cu cel mai mare impact de a promova mişcarea naŃională 
slovacă în popor, dar şi pentru că accesul la alte cariere sau funcŃii le era profund 
îngreunat.  
 SituaŃia din Transilvania nu este foarte diferită, chiar dacă se pot observa 
numeroase particularităŃi. În secolul al XVIII-lea şi la început de secol al XIX-lea, clerul 
greco-catolic, şi-a asumat un rol foarte important în mişcarea naŃională. AnimaŃi de ideea 
conştiinŃei naŃionale, reprezentanŃii clerului – mai ales cei ai Bisericii Greco-Catolice care 
domină mişcarea naŃională până la 1848 - sunt cei care propun o nouă idee despre naŃiune 
bazată pe etnicitate. Faptul că românii fuseseră excluşi din viaŃa politică a Transilvaniei, 
şi din cauza religiei lor,  reprezenta în acelaşi timp o premisă şi un obiectiv al mişcării 
naŃionale.  
 Desigur, însă, elitele sunt cele care au coordonat mişcarea, au reuşit să o susŃină, 
să o organizeze, pentru ca în final să atingă principalul obiectiv pe care şi l-au propus: 
formarea statului naŃiune. Elitele transilvănene din secolul al XVIII-lea sunt reprezentate 
de clerul unit; absolvenŃii de gimnazii şi colegii care nu au lăsat în urmă lucrări scrise dar 
au dus o activă muncă de popularizare a noilor idei; apoi preoŃii şi învăŃătorii care au 
urmat cursuri superioare; ofiŃerii români din regimentele de graniŃă; negustorimea 
românească şi mica nobilime din zona HaŃeg şi Făgăraş. Pentru Slovacia, elitele sunt 
desigur reprezentanŃii clerului catolic şi protestant, formaŃi la universităŃi din străinătate; 
un nivel important este cel al funcŃionarilor orăşeneşti al căror număr în această perioadă 
creşte, la care se adaugă dascălii, mica nobilime, inginerii mai ales cei din zonele miniere.  
 Pentru a înŃelege mai bine modalităŃile de acŃiune ale elitelor în epocă am ales ca 
studiu de caz o comparaŃie între două personalităŃi clericale: Ioan Bob şi Alexander 
Rudnay. Atât Ioan Bob (1739-1830) cât şi Alexander Rudnay (1760-1831) s-au implicat 
activ în mişcările naŃionale română şi respectiv, slovacă. PoziŃiile lor înalte - Ioan Bob 
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fiind Episcop din 1782, iar Alexander Rudnay fiind pe rând Episcop de Alba Iulia, apoi 
Arhiepiscop de Esztergom, Primat al Ungariei şi Cardinal din 1828 -, reprezintă în acelaşi 
timp o importantă responsabilitate şi o mare povară. Alegerile lor politice şi acŃiunile lor 
sunt determinate nu numai de faptul că într-un fel sau altul se aşteaptă de la ei să-şi 
asume conducerea mişcării naŃionale, dar şi de complicatele relaŃii între Curtea de la 
Viena şi nobilimea maghiară. Misiunea lor este una foarte grea: dincolo de dezideratele 
mişcării naŃionale trebuie să aibă grijă de preoŃii şi enoriaşii pe care îi păstoresc, se 
implică în dezvoltarea învăŃământului, îşi asumă roluri de mecena pentru a susŃine 
dezvoltarea culturală a românilor şi a slovacilor. În acelaşi timp,  trebuie să facă faŃă unor 
importante schimbări în toate domeniile, de la viaŃa ecleziastică la cea socială. Spre 
deosebire de Ioan Bob, o figură destul de controversată în istoriografia românească, 
Alexander Rudnay   s-a bucurat de elogii unanime atât în timpul vieŃii, cât şi după aceea, 
din partea contemporanilor şi a istoricilor, pentru rolul său activ şi implicarea în domenii 
diverse.  

Perioada de la sfârşitul secolului al XVIII-lea până la anul 1830 este una de 
acumulare pentru mişcările naŃionale română şi slovacă. Aceste decenii pregătesc mişcările 
de la 1848, iar Alexander Rudnay şi Ioan Bob au roluri definitorii în epocă. ReprezentanŃi ai 
naŃiunii lor, dar şi ai Bisericii, timp de câteva decenii, cei doi prelaŃi activează pe planuri 
diverse după cum le-o didactează educaŃia şi conştiinŃa. Din perspectivă istorică largă, 
acŃiunile lor se încadrează perfect în epoca trăită şi reprezintă în acelaşi timp unul dintre 
resorturile care au ajutat determinant la progresul şi succesul mişcării naŃionale la slovaci şi 
românii ardeleni. 

 
Capitolul al IV-lea 
RevoluŃie lingvistică / revoluŃie naŃională. Problema limbii naŃionale la popoarele 
din Imperiul Habsburgic în prima jum ătate a secolului al XIX-lea 
 
 La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, Europa 
cunoaşte o adevărată revoluŃie lingvistică. Cauzele Ńin mai ales de răspândirea educaŃiei, 
dar nu numai. Dezvoltarea industriei determină o creştere a populaŃiei de la oraşe cu 
cerinŃe culturale diferite. Nevoia de comunicare se amplifică şi în acelaşi timp creşte şi 
numărul celor interesaŃi de producŃia culturală. CărŃile, revistele, dramaturgia nu mai sunt 
acum doar apanajul claselor privilegiate sau al clerului. Ele devin în acelaşi timp cele mai 
bune instrumente pentru a coagula opinii, pentru a produce reacŃii. Nici nu se pune 
problema unei comunicări de masă, dar acum se fac primii paşi.  

De ce revoluŃie lingvistică şi naŃională? Una dintre caracteristicile esenŃiale ale 
unei naŃiuni este marea putere de a comunica în cadrul grupului, care este de obicei 
condiŃionată de omogenitatea lingvistică. În Occident, în Anglia sau FranŃa, naŃiunea 
reprezenta un grup de cetăŃeni care convieŃuiau, viaŃa lor fiind reglementată de puterea 
statală. Abia RevoluŃia de la 1789 aduce criteriul limbii ca unul definitoriu pentru 
apartenenŃa naŃională, iar statul este cel care impune folosirea limbii sale oficiale tuturor 
subiecŃilor pe care îi guvernează. Odată cu proclamarea Republicii, folosirea limbii 
naŃionale devenea pentru cetăŃeni o datorie care, dacă nu era îndeplinită, putea chiar duce 
la sancŃiuni drastice, aşa cum se întâmplă în FranŃa, în anii Terorii. Pe de altă parte, 
FranŃa sau Spania aveau o limbă naŃională care era în acelaşi timp limba administraŃiei şi 
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a elitelor conducătoare. Mai mult, coeziunea naŃională era susŃinută de o bogată tradiŃie 
culturală în această limbă naŃională. 
 Limba literară este o formă a limbii naŃionale larg acceptată, opusă formelor sale 
locale sau specializate. În cazul limbilor majore, precum franceza sau engleza, forma lor 
literară a fost stabilită acum multe secole, iar originea şi dezvoltarea lor de la începuturi 
este foarte greu de stabilit. În secolul al XIX-lea, limba literară devine cea mai importantă 
expresie a identităŃii naŃionale. Intelectualii şi oamenii politici romantici sunt cei care 
stabilesc noul concept de naŃiune ca tot personalizat, ceea ce presupunea că o naŃiune nu 
poate folosi decât o singură limbă şi poate să încorporeze doar memoria colectivă a unui 
singur trecut.  
 În Europa Centrală şi de Est faptul că diferitele popoare trăiau în cadrul unor 
imperii multinaŃionale îi obligă pe reprezentanŃii mişcării naŃionale să găsească alte 
coordonate, pentru a-şi revendica drepturile şi astfel naŃiunea este definită de 
caracteristici lingvistice, etnice şi istorice. În ceea ce priveşte limba literară naŃională, 
pentru popoarele din Europa de Est situaŃia era destul de complicată. Putem vorbi aici de 
două grupuri mari de limbi: o parte dintre ele au cunoscut în Evul Mediu o puternică 
dezvoltare, pentru a intra apoi într-un con de umbră din cauza unor evenimente istorice 
importante. În cazul cehei, este vorba despre înfrângerea rezistenŃei protestante la 
Muntele Alb, în 1620. Este, de altfel, şi cazul maghiarilor sau al polonezilor. Stăpânirea 
otomană din Ungaria, numeroasele lupte cu turcii şi mai târziu cu habsburgii, luptele 
pentru putere din Polonia, dezmembrarea regatului şi împărŃirea sa sunt tot atâtea motive 
pentru o stagnare a cultivării limbii naŃionale pentru mai multe secole, urmată la sfârşit de 
secol al XVIII-lea şi început de secol al XIX-lea de primii paşi către apariŃia unei 
adevărate literaturi naŃionale. Din momentul în care un grup elitar din cadrul naŃiunii – fie 
că este vorba de intelectuali ca la români, slovaci, de nobilimea mică şi mijlocie ca la 
maghiari şi polonezi sau de straturile urbane şi de intelectuali ca la cehi – îşi asumă 
programul naŃional şi începe lupta pentru atingerea scopului final (statul-naŃiune), unul 
dintre dezideratele cele mai importante era stabilirea unei limbi naŃionale şi dezvoltarea 
în ea a unei culturi naŃionale. Acolo unde statul era multilingvist, grupul naŃional care 
deŃine puterea politică încearcă impunerea limbii sale tuturor celorlalte grupuri etnice. De 
exemplu, maghiarii vor încerca să-şi impună limba tuturor popoarele din visatul Regat al 
Sfântului Ştefan. Ei ar fi trebuit însă să-şi înveŃe lecŃia: în momentul în care Iosif al II-lea 
introducea folosirea limbii germane pe întreg teritoriul Imperiului, cei mai aprigi 
contestatari au fost chiar ungurii. ReacŃiile slavilor şi ale românilor la maghiarizare au 
fost pe măsură. Cehii au încercat să-şi impună limba slovacilor, pentru că primii 
considerau limba proprie una cu tradiŃie, iar în eventualitatea unei uniri ceho-slovace, nici 
nu se punea problema care urma să fie limba noului stat. Chiar slovacii, care susŃineau 
puternic uniunea cehoslovacă, precum Ján Kollár, se plângeau de faptul că cehii nu 
acceptă niciun fel de împrumut din slovacă,  în ciuda faptului că această limbă are 
calităŃile şi melodicitatea ei aparte.   

Mai trebuie să menŃionăm acel grup de limbi care aveau o tradiŃie literară ca şi 
inexistentă; erau lipsite de unitate sau de o gramatică şi o ortografie standardizate. Şi aici 
trebuie să menŃionăm slovaca, croata, slovena, sârba, ucraineana. Marea masă a acestor 
popoare vorbea în secolul al XVIII-lea încă în dialecte, care, în unele cazuri, nu sunt 
transcrise şi care se deosebesc mult de la o regiune la alta. Cazul românei este unul 
deosebit, atâta timp cât, în ciuda caracterul latin al limbii, ea se va scrie încă până la 
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jumătatea secolului al XIX-lea cu alfabetul chirilic. Pentru susŃinerea programului 
naŃional era însă clar: dacă românii sunt urmaşii romanilor, iar limba lor provine din 
latină, atunci ea trebuie scrisă cu caractere latine şi primii paşi sunt făcuŃi în acest sens în 
Transilvania de reprezentanŃii Şcolii Ardelene.  
 Renaşterea naŃională va însemna la popoarele din Europa Centrală şi de Est o 
producŃie literară intensă, crearea de asociaŃii care să susŃină tipărirea de cărŃi şi periodice 
în limba naŃională, impunerea acesteia la toate nivelele educaŃiei, folosirea ei în 
administraŃie şi în Biserică. Orice încercare de impunere a unei alte limbi, străină 
corpului naŃiunii, este privită ca o problemă de viaŃă şi de moarte a naŃiunii înseşi, de 
unde reacŃia puternică a celor direct implicaŃi în mişcarea naŃională. 
 Obiectivul era desigur adoptarea limbii naŃionale de către întreg grupul naŃional. 
Elitele locale nu puteau accepta însă o limbă codificată după limba Ńăranilor analfabeŃi, 
iar o limbă prea elitistă era greu de impus maselor. Deseori se ajunge la un compromis, 
iar limba naŃională este codificată după dialectele care sunt considerate cele mai pure şi 
mai puŃin corupte de ingerenŃe străine sau după cele care au o poziŃie dominantă din 
punct de vedere economic şi social. Primul pas al valorizării limbii orale este publicarea 
unor culegeri de folclor. Următorul moment înseamnă publicarea unor gramatici, 
ortografii, dicŃionare şi, simbolic, întotdeauna publicarea Bibliei în noua limbă naŃională. 
Există însă cazuri când răspândirea în rândul întregii populaŃii are loc după formarea 
statului naŃiune, atunci când s-a instituit un sistem public de instrucŃie în cadrul căruia se 
predă în mod organizat limba naŃională.  
 
Concluzii 
 În Slovacia şi în Transilvania, mişcările de emancipare naŃională încep să se 
manifeste o dată cu Iluminismul şi sunt conduse de o elită funcŃională, formată 
preponderent din  preoŃi de tip iozefin şi dascăli. Pe măsură ce înaintăm în secolul al 
XIX-lea, această elită devine o structură socială rezistentă, se îmbogăŃeşte cu membri din 
rândul profesiilor liberale: avocaŃi, medici; îşi sporeşte influenŃa în cadrul propriului grup 
naŃional. De asemenea, o parte dintre membrii elitei reuşesc să ocupe funcŃii în structurile 
administrative şi astfel să lucreze în folosul mişcării naŃionale. În funcŃie de situaŃia 
politică, elita urmărea în Transilvania egalitatea românilor cu celelalte naŃiuni, în timp ce 
în Slovacia, până la RevoluŃia de la 1848, revendicările erau în principal lingvistice.   
 Reformele Mariei Tereza şi ale lui Iosif al II-lea au avut un impact semnificativ 
asupra slovacilor şi a românilor din Transilvania. În primul rând, au contribuit la 
alfabetizarea unor mase largi de populaŃie prin creşterea accesului la educaŃie şi 
dezvoltarea sistemului de învăŃământ în general; de asemenea, reformele educaŃionale au 
crescut numărul tinerilor înscrişi la instituŃii de învăŃământ superior. În al doilea rând, 
prin promovarea toleranŃei,  au deschis ortodocşilor şi protestanŃilor noi căi de acŃiune. În 
al treilea rând, reorganizarea administrativă a deschis drumul către accesul la funcŃii şi 
deci, la o oarecare posibilitate de a influenŃa destinul propriei naŃii. De asemenea, politica 
iozefină a fost cea care a iniŃiat cultivarea limbilor naŃionale din Imperiu, dar şi cea care a 
permis integrarea claselor de jos în naŃiunile în devenire prin măsurile sociale întreprinse: 
desfiinŃarea iobăgiei, asistenŃa socială, taxarea claselor privilegiate. Din raŃiuni de stat, 
iozefinismul a promovat dezvoltarea conştiinŃei de sine a supuşilor din întreg Imperiul, 
care trebuiau să devină cetăŃeni loiali statului. Doar că această dezvoltare a luat o 
întorsătură neasteptată pentru Monarhie: naŃiunile Imperiului au intrat în secolul al XIX-
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lea într-un proces de restructurare profund care a dus într-un final la destrămarea 
Monarhiei.  
 Mişcarea naŃională a românilor din Transilvania a găsit un sprijin important în 
activitatea de peste munŃi. În Moldova şi Muntenia – la fel ca în Ungaria, unde mica 
nobilime a preluat conducerea mişcării naŃionale –, reprezentanŃii boierimii mijlocii, care 
îşi trimiseseră fiii la studii în Italia şi FranŃa, au fost în fruntea mişcării de reformare a 
societăŃii care s-a transformat treptat în una pentru drepturi naŃionale şi stat autonom. 
Mişcarea naŃională slovacă şi cea cehă au dezvoltat relaŃii de atracŃie şi respingere 
reciprocă. Pe de o parte, exista viziunea împărtăşită într-o oarecare măsură şi de cehi şi de 
slovaci, conform căreia cele două popoare singure nu aveau forŃa necesară pentru a lupta 
împotriva germanilor şi a maghiarilor. Pe de altă parte, slovacii îşi manifestau mereu 
îngrijorarea faŃă de atitudinea cehilor care îşi susŃineau superioritatea atât pe tărâm 
cultural-lingvistic, cât şi în plan politico-istoric. Pentru ambele naŃiuni era însă foarte clar 
că cehii şi slovacii sunt două popoare diferite, cu o tradiŃie istorică diferită, cu o limbă şi 
o cultură diferite. Chiar dacă în 1918 s-a format Cehoslovacia, discuŃiile au continuat pe 
aceleaşi teme: cehii doreau o federaŃie formată din cetăŃeni liberi cu un guvern puternic, 
pe când slovacii, speriaŃi de asimilare, doreau o confederaŃie formată din două state 
suverane. Rezolvarea s-a tranşat în 1993 prin separarea celor două state.   

Mişcarea naŃională din Slovacia şi Transilvania a fost în cea mai mare parte 
formată şi condusă de către reprezentanŃi ai intelectualităŃii. În ambele cazuri, generaŃia 
de la 1848 este puternic tributară celei anterioare: intelectualii de la 1848 au beneficiat de 
realizările înaintaşilor lor, multe dintre acestea le-au preluat pentru a le duce mai departe, 
s-au folosit de aceleaşi argumente naŃionale şi culturale, cu toate că ideologia lor a 
cunoscut puternice transformări şi în unele cazuri a fost chiar radical diferită. Progresul 
mişcării naŃionale este vizibil în timp. Intelectualii îşi îmbogătesc argumentaŃia naŃională, 
îşi diversifică instrumentele de luptă, acŃiunile lor capătă forŃă pe măsură ce reuşesc să 
atragă „poporul” în sprijinul programului naŃional, strategiile se multiplică pe planuri 
diverse. La 1848, intelectualii erau pregătiŃi să accepte revoluŃia pe care GeneraŃia 
iluministă a blamat-o.  

Slovaci sau români ardeleni îşi conturează discursul naŃional pe aceleaşi 
coordonate: vechimea lor pe aceste meleaguri; numărul lor şi sângele vărsat de-a lungul 
timpului; drepturile lor stabilite încă din Evul Mediu şi încălcate grosolan. Duşmanul este 
mai ales ungur şi apoi german, cu diverse schimbări şi nuanŃări ale acestor poziŃii. Pentru 
slovaci, apartenenŃa la marele grup slav reprezenta un argument în plus şi o sursă de 
mândrie profundă, la fel cum pentru românii ardeleni, Roma şi latinitatea vorbesc – fără 
putinŃă de tăgadă – despre unicitatea lor. Mişcarea naŃională slovacă a avut de înfruntat 
numeroase obstacole, care au îngreunat atingerea scopului final: formarea statului slovac. 
Maghiarizarea a avut mai mult succes la slovaci decât la românii ardeleni, mai ales după 
1848, din mai multe motive care sunt vizibile încă de la începutul secolului. În primul 
rând, mişcarea naŃională slovacă a avut mult de suferit din cauza clivajelor religioase. Ea 
nu a reuşit să se manifeste unitar şi între catolici şi protestanŃi au existat numeroase 
discuŃii contradictorii, neînŃelegeri, care au slăbit-o şi i-au diminuat din efecte, atât în 
ceea ce priveşte conflictul cu maghiarii, cât şi în încercarea de a obŃine un suport de masă 
pentru programul naŃional. Pe de altă parte, mişcării naŃionale slovace i-a lipsit un centru 
– cum a fost Blajul la românii ardeleni sau Sibiul mai târziu. Bratislava era la începutul 
secolului al XIX-lea un oraş german şi maghiar, Trnava, care pentru câteva secole a fost 
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centrul culturii slovace, şi-a pierdut din importanŃă după ce Iosif al II-lea a mutat 
Universitatea de aici la Buda, iar celelalte oraşe erau în mare măsură germane sau erau 
împărŃite între centre ale catolicilor şi ale protestanŃilor. În acelaşi timp, românii ardeleni 
au beneficiat de susŃinerea puternică a fraŃilor de peste munŃi. Chiar dacă au existat 
numeroase voci care erau pentru unitatea ceho-slovacă, slovacii susŃineau identitatea lor 
separată. Surmontarea acestor obstacole s-a dovedit dificilă şi a cerut timp. Românii 
ardeleni îşi vedeau împlinit idealul naŃional în 1918, iar slovacii aproape un secol mai 
târziu, în 1993.  
 În cazul programului lingvistic putem identifica mai multe etape care sunt – cu 
mici diferenŃe – aceleaşi pentru toate popoarele din Imperiu, care la sfârşit de secol al 
XVIII-lea şi început de secol al XIX-lea intră în perioada renaşterii naŃionale. În cadrul 
primei etape, limba este celebrată şi apărată. Un set întreg de argumente este folosit 
pentru a demonstra că ea trebuie acceptată în rândul limbilor superioare. Se vorbeşte de 
originea limbii, care este de cele mai multe ori căutată şi identificată cu o limbă majoră, 
cum este slava sau latina, de puritatea şi melodicitatea ei. În a doua etapă are loc 
codificarea limbii. Fie se utilizează limba literară medievală ca în cazul cehei, polonezei 
sau românei, fie se foloseşte un dialect contemporan vorbit  ca în cazul slovacei, croatei, 
slovenei. A treia etapă este de intelectualizare a limbii naŃionale prin jurnalism şi 
literatură educativă pentru popor, culegerea de folclor, prin publicare de opere literare 
originale, care erau menite să îmbogăŃească limba, dar şi să susŃină programul naŃional. O 
altă etapă este cea de introducere a limbii naŃionale în şcoli. Lupta pentru şcoli naŃionale a 
devenit o componentă esenŃială a mobilizării naŃionale. Prin educaŃie în limba proprie se 
crea în acelaşi timp o comunitate de conştiinŃă, iar ungurii, de exemplu, vedeau procesul 
ca cea mai bună metodă de asimilare. Ultima etapă înseamnă realizarea egalităŃii totale a 
limbilor şi deci introducerea limbii naŃionale în administraŃie, justiŃie şi politică. 
Problema limbii rămâne până în vremurile noastre una care încă agită spiritele în Europa 
Centrală şi de Est. În vreme ce în Occident sunt doar şase limbi de circulaŃie, iar acolo 
unde nu sunt în circulaŃie aceste limbi (de pildă Ńările scandinave) sunt foarte răspândite 
engleza, franceza, germana, în Răsărit este un adevărat Turn Babel. Niciuna dintre 
limbile care se vorbesc aici nu este de circulaŃie internaŃională, niciuna nu este limbă  de 
mare putere culturală şi, în continuare pentru popoarele zonei, limba este una dintre 
coordonatele esenŃiale atunci când este vorba de definirea identităŃii naŃionale.  
 Înfrântă atât în Slovacia, cât şi în Transilvania, dar şi în întreaga Europă Centrală 
şi de Est, RevoluŃia de la 1848 reprezintă totuşi un  moment de însemnătate deosebită 
pentru istoria acestei părŃi a continentului. Evenimentele de la 1848 au demonstrat 
popoarelor de aici că lupta lor pentru libertate, drepturi egale şi pentru independenŃă, 
poate avea sorŃi de izbândă, dacă este mai bine pregătită şi în alte circumstanŃe politice 
internaŃionale. Pentru români, chiar dacă RevoluŃia se desfăşurase pe provincii istorice, ea 
a scos în evidenŃă aspiraŃiile de unitate naŃională, dar şi necesitatea ca pe viitor 
Transilvania, Muntenia şi Moldova să conlucreze mai strâns pentru succesul mişcării 
naŃionale. Pentru slovaci, situaŃia era mult mai contradictorie: RevoluŃia le-a demonstrat 
în primul rând reprezentanŃilor mişcării naŃionale necesitatea de a avea un sprijin  în 
interior din partea poporului slovac; apoi, Congresul slav a dovedit fără putinŃă de tăgadă 
inexistenŃa unităŃii slave; totuşi, în lupta împotriva maghiarilor se impunea necesitatea 
găsirii unui sprijin exterior, cel mai apropiat fiind cel ceh. Pe de altă parte, tot RevoluŃia 
le demonstrase slovacilor faptul că cehii nu vor accepta niciodată o uniune în condiŃii de 
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egalitate între cele două popoare. Pentru încă o jumătate de veac, reprezentanŃii mişcării 
naŃionale slovace se vor reorienta către interior, către poporul slovac, din necesitatea de a 
implica masele largi în lupta pentru libertate naŃională. În acelaşi timp, la toate popoarele 
din Europa Centrală evenimentele revoluŃionare din 1848 au ridicat problematica 
drepturilor şi a libertăŃilor cetăŃeneşti. Şi nu în ultimul rând, revoluŃia a pus în lumină 
rolul important al elitelor intelectuale care, într-o etapă viitoare, vor deveni elitele politice 
ale Europei Centrale. Este o realitate care nu a funcŃionat la fel în Occident, unde clasa 
intelectuală, mult mai specializată, va deplânge mereu excluderea ei de la nivelul deciziei 
politice.  
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