WESSELENYI MIKLOS -

'INTRE DEMOCRAŢ,IE ŞI NAŢIONALISM

Printre reprezentanţii de frunte ai revoluţiei de la 1848-1849 din
Ungaria şi Transilvania pe care-i revendică şi idolatrizează istoriografia
maghirură se numără şi baronul Wesselenyi Mikl6s (1796-1850), des:::.-endentul unei vechi familii nobiliare maghiare din Transilvania. Augmentînd liberalismul şi spiritul reformator profesat de Wesselenyi Mikl6s în
perioada premergătoare şi în primele săptămîni ale revoluţiei paşoptiste,
o seamă de cercetători (vezi Veress Daniel şi alţii) au trecut cu uşurinţă,
premeditat sau nu, peste ceea ce s-ar putea numi concepţia politică a
lui \Vesselenyi Mikl6s, concepţie ce ni se dezvăluie în corespondenţa sa
cu personalităţile vremii, în puţinele sale scrieri, în atitudinea şi activitatea practică desfăşurată în preajma şi în timpul revoluţiei.
Documente publicate în ultima vreme ne îngăduie să apreciem exact
gîndirea politică a paşoptistului maghiar, cu toate implicaţiile ei teoretice şi practice. Avem suficiente date, furnizate de documentele amintite,
pentru a opera necesarele îndreptări asupra aprecierilor pe care le-:m
fă.cut o seamă de cericeitări, considerîndu-1 pe Wesselenyi Mikl6s un sim- ·
bol al progresului, un lider al mişcării democratice maghiare, un autentic
revoluţionraiI" maghiar paşoptislt, progiriesist, un ;priieiren al românilor. Proprtiia 1sa c-Yrespondenţă, scrierile sale, activitatea desfăşw.altă m preajma şi
în :timpul rev0iluţi1ei de }ai 1848....:..._1849 doved!eSJc, 1alşa :eum vom dlemonslr::
pe ipair2urs, contrariul.
După
cum afirmam mai sus, ideile politice ale lui Wesselenyi Miklos n-au
beneficiat, decît parţial şi cu mici excepţii, de o analiză obiectivă, de pe poziţiile
materialismului dialectic şi istoric. Fără a avea pretenţia de a epuiza problema,
încercăm, folosindu-ne de propriile-i scrieri, să desluşim sensurile şi tendinţele
gîndirii politice a baronului „revoluţionar".
Intr-o seamă de lucrări a fost reluată, mascat, teza „misionarismului civilizator" al aristocraţiei maghiare în Transilvania, Wesselenyi Miklos fiind considerat o personalitate progresistă, cu reale merite în statornicirea unor relaţii
paşnice, pertinente şi frăţeşti, între români şi maghiari, un reformator şi un revoluţionar. Evident, în aceste cazuri autorii citau trunchiat din scrierile paşoptistului
în cauză, deformînd astfel sensul real al ideilor sale, sau, cum este cazul „Istoriei
gînd irii sociale şi filosofice din România" (Bucureşti, 1964, p. 213), nu se citează
deloc „opera" lui Wesseleny'i, apreciindu-se doarr 'că „s-a plasat pe poziţia. reformismului nobiliar care jucase un anumit irol pozitiv pină na s:firŞitul decenitrlui al
4-lea a1l secolului trecut", iarr prin lucra.rea sa „Despre p:rejudecăţi" (1833) „a
co;-itribuit într-o bună măsură la conturarea unor idei liberale". Autorul (J. Hajos) remarcă apoi că Wesselenyi Miklos s-a „pronunţat pentru acordarea unor libertăţi democratice limitate populaţiei din Transilvania", evident fără a detalia
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şi a-şi argumenta teza. In final se recunoaşte că liderul reformismului
maghiar a „evoluat" spre „conservatorism" şi „reacţionarism".
Liberalismul şi reformismul lui Wesselenyi trebuie apreciate în raport cu
interesele marii nobilimi maghiare, ale feuda'lilm-. Ideile sale aşa-zise liberale şi
reformatoare nu vizau înlăturarea vechilor rinduieli feudale, ci „modernizarea"
şi ajustarea acestora, prin îmbunătăţirea într-o oarecare măsură a soartei ţăranilor
prin desfiinţarea iobăgiei prin răscumpărare (!). Este vorba, in esenţă, doar de
eliminarea unor relaţii feudale devenite anacronice, de asigurarea unui necesar
echilibru social într-o vreme cind se întrevedeau mari frămîntări sociale şi politice. Or, tărăgănarea unor astfel de măsuri poate fi fatală pentru clasa dominantă. Nu poate fi vorba însă, in cazul lui Wesselenyi Mikl6s, de un spirit revoluţionar, de un revoluţionar paşoptist, aşa cum a fost ardeleanul Simion Bărnuţiu,
de pildă, care pleda pentru ştergerea iobăgiei şi împroprietărirea ţăranilor, pentru
acordarea de libertăţi constituţionale tuturor fiilor patriei, pentru republică, ca
formă de guvernămînt, pentru egalitate, dreptate. libertate şi naţi0nalitate.
Credem că istoricul Gheorghe Platon a caracterizat corect esenţa mişcării
reformatoare maghiare din Transilvania, scriind: „Mişcarea reformatoare a nobilimii din Transilvania, opusă absolutismului habsburgic în fruntea acesteia
se distinge Nicolae Wesselenyi, Dionisie Kemeny, Ioan Bethlen ş.a. - este consi.stentă numai în raport cu interesele, cu libertăţile (s.a.) nobiliare. Ea scade în intensitate, se anulează chiar, pe terenul problemei agrare, în privinţa urbariilor care, în Transilvania, de asemenea îmbracă un caracter pronunţat naţional"!.
Liderul opoziţiei maghiare reformiste din Transilvania avea o teamă congeni'"ală faţă de revoluţie, deşi o prevedea. A propus luarea tuturor măsurilor posibi'le pentru a o preveni. Iată ce-i scrie în acest sens, lui Degenfeld Pal, un
fruntaş sătmărean: „Sper că şi noi vom putea urma calea salutară a dezvoltării
naţionale constituţionale scutită eventual de mari zguduiri. In ceea ce priveşte
ţărănimea, cred că mai ales din partea românilor, rutenilor şi slovaC'ilor ne putem aştepta la primejdii. Pe aceştia, îndeosebi pe rnmâni, trebuie să-i influenţăm
pe cit posibil prin intermediul preoţilor, care au asupra lor o influenţă nelimitată;
să-i facem răspunzători (pe preoţi n.n.); să-i convingem că soarta lor \'a lua o
întorsătură spre bine numai pe calea paşnică ... " 2• în aceeaşi scrisoare Wesselenyi
optează pentru un „progres fără obstacole", pe calea reformelor. Frica de revolutie, care ar periclita poziţia privilegiată a nobilimii, ar duce la desfiinţarea relaţido1· feudale, îl face pe Wesselenyi să opteze pentru înarmarea doar a nobilim:i şi burgheziei: „Dar ca demonstraţie ar avea efeC't mai mare, dacă deocamdată
Ya fi înarmată numai nobilimea şi burghezia (...). Este mai bine să nu le aducem
aminte (ţăranilor - n..n.) că şi ei ar putea să se înarmcze" 3 • Atît de mare era
friC'a de revoluţie, de înarmarea ţăranilor, incit, în aceeaşi zi, în alte două scrisori,
adresate lui Wesse!enyi Ferenc şi Kis Karoly, Wesselenyi Miklos insista ca ţă
ranii să nu primească arme~.
De altfel, Wesselenyi Mikl6s l-a sfătuit pe episcopul român unit, Ioan Lemeni,
bi'i ordone tuturor preoţilor din subordine să-i liniştească pe ţărani, care, pe tot
cuprinsul Transilvaniei, se opuneau slujbelor domneşti, considerindu-se eliberaţi
din iobăgie. In scrisoarea de răspuns Ioan Lemeni îl asigură pe baronul Wesselenyi că, prin circulare, a sfAtuit preoţii să asigure menţinerea liniştii şi ordinii
în sate, adăugind: „Sper în acelaşi timp că acest popor care a fost dezamăgit de
fiecare dată cu promisiunile ce i s-au făcut de atîtea ori, va aştepta paşnic hotă
rîrile luate în spiritul vremii privind îmbunătăţirea soartei lui viitoare" 5 . După
cum ştim, speranţele episcopului român n-au fost împlinite, Wesselenyi şi ceilalţi
paşoptişti maghiari au eludat „spiritul vremii".

problema
paşoptist

Gh. Platon, Geneza revoluţiei române de Za 1848, Iaşi, 1980, p. 95.
de Za 1848-1849. Transilvania, I, Bucureşti, 1977, p. 146.
Idem,
146-147.
• Idem, p. 147 şi urm.
5 Idem, II, 1979, p. 279.
1
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Soarta ţăi·anilor, mai ales a rom[milor şi slavilor, n-a intrat in calculul nobiJi;nii maghiare, recte a lui Wesselenyi Mikl6s, decît în sensul de a o depărta de
revoluţie, de a o ademeni cu limitate şi nesemnificative reforme. Viitorul nobilimii
era la ordinea zilei. Şi nu doar de la începutul revoluţiei, ci dinainte, de cind se
întrevedea. Iată, in acest sens, ce-i scrie baronul Wesselenyi Mikl6s lui Ludovic
Kossuth în august 1846: „Şi nu trebuie să uităm că prin această nobilime (maghiară n.n.) fiinţează acum naţionalitatea noastră (... ), maghiarimea numai sau
aproape numai in rindurile ei există. Dacă miile de nobili s-ar ruina, ea s-ar
reduce la insignifianţă, iar cea mai mare parte a milioanelor care îi va lua locul
nu va fi maghiară" 6 • Problema are implicaţii nu numai sociale, dar şi naţionale.
Wcsselenyi identifică naţiunea maghiară cu nobilimea maghiară. Dacă revoluţia
france7ă scrie Wesselenyi - a masacrat nobilimea, altll i-a luat locul, dar tot
fr;.ncc;:ă '. Pe cînd într-un stat ca Ungaria mare, unde naţiunea privilegiată este,
rn.mE'r:re1 le, întru totul inferioară, riscul de a se crea o nobilime de altă naţio
nalitate e mare, e aproape sigur. „E de crezut că va fi mai bună (noua nobilime
- n.n.), mai înţeleaptă. Dar maghiară, nu", scrie autorul scrisorii. Şi continuă:
„Aceasta face ca pentru noi o revoluţie să fie mai catastrofală decît pentru alte
nati uni •· 1 •
· Credem că avem suficiente argumente pentru a dovedi că Wesselenyi Mikl6s
n-a fost un revoluţionar, aşa cum, din păcate, se mai scrie. De asemenea, reformismul ~i liberalismul lui au fost atît de limitate, iar înnoirile pe care le preconha programul său nu vizau îmbunătăţirea radicală a soartei ţăranilor, incit nu
putem accepta părerea lui Elek Csetri care, într-un studiu întins despre intenţia
lui Wes~elenyi de a scrie o istorie a ţărănimii (studiu în care ocoleşte cu grijă tot
ceea ce crede autorul că nu poate fi elogios la adresa baronului maghiar), preia
necritic (fără nici un comentariu, deşi se impunea) o apreciere din „Istoria Ungariei" (Magyarorszag tortenete, I, Budapest, 1964, p.446) scriind următoarele: „Wes~ell:nyi era convins că independenţa faţă de habsburgi reprezenta premisa înnoirilor, independenţă care putea fi obţinută numai cu sprijinul ţărănimii. Prin
purtarea egală a sarcinilor faţă de stat, prin acordarea libertăţii personale, a dreptului de a dobîndi proprietatea şi a o moşteni, de-a fi reprezentat în comitate, de a
răscumpăra servituţile feudale, printr-o sumă anuală precum şi prin introducerea
egalităţii în faţa legii, Wesselenyi dorea să cointereseze poporul în dobîndirea independenţei ţării şi să transforme pe ţărani în proprietari liberi ai loturilor lor.
Legînd revendicările naţiona1e de ·înfăptuirea unor reforme burgheze, Wesse1enyi
s-a angajat să formuleze pentru prima dată programul liberalismului transilvănean
maghiar"a. De fapt nu este singura apreciere, cel puţin bizară, pe care o face aici
Elek Csetd, cu cîteva rînduri mai sus scriind, nici mai mult nici mai puţin, eludind toată experienţa teoretică şi practică despre revoluţii acumulată de omenire în
ultimul secol şi jumătate, că „în fruntea oamenilor politici maghiari din Transilvania, partizani ai reformelor, care se pronunţau pentru desfiinţarea rînduielilor
feudale şi înlocuirea lor cu relaţii capitaliste se afla Wesse~{'nyi Mikl6s" 9 • Or, se
~tie, o orînduire se schimbă prin revoluţie, nu prin reforme, ~i nici într-un caz
prin simulacrul de reforme preconizat de Wesselenvi şi opoziţia reformistă maghiară de la 1848! Elek Csetri are dreptate cind afirmă că independenţa faţă de
habsburgi constituia premisa înnoirilor şi că această independenţă nu putea fi
obţinută declt cu ajutorul \ărănimii. Dar Wesselenyi s-a opus înarmării ţărănimii
tocmai de frica revoluţiei! Cit priveşte expresia „revendicările naţionale", ar fi
fost de dorit ca Elek Csetri să fie mai explicit: de ale cui şi de care revendicări
naţionale e vorba în cazul revoluţiei paşoptiste din Transilvania? Şi, în loc să
sintetizeze o apreciere d'in „Istoria Ungariei", autorul studiwui se cuvenea, îl obliga
6

C. Bodea, 1848 la români. O istorie în date

şi

mărturii, Bucureşti,

19812,

p. 303.
1
8

lor cu
9

Idem, p. 304.
Studii de istorie a
naţiunea română.

naţionalităţilor

conlocuitoare din România şi a înfrăţirii
I, Bucureşti, 1976, pp. 127-128.

Naţionalitatea maghiară,

Idem, p. 127.
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la aceasta acribia ştiinţifică, analiza obiectivă, nepărtinitoare, să ne citeze din
sursa directă, din scrierile lui Wesselenyi. Dar, din păcate, n-a făcut-o. N-a făcut-o,
după cum vom dovedi mai jos nici în alt loc din studiul citat.
.
O altă parte componentă a activităţii politice a lui Wesselenyi l\likl6s este
aceea care se referă la atitudinea lui faţă de Transilvania. Ştim că făcea parte
din partida care se opunea habsburgilor, că atitudinea antihabsburgică era o tradiţie în familia sa. Dar, în vreme ce pretindea independenţa faţă de habsburgi,
pleda cu toată sîrguinţa pentru „unirea" Transilvaniei cu Ungaria, punct distinct
în programul kossuthist al revoluţiei paşoptiste maghiare. ln plin secol al naţio
nalităţilor, Wesselenyi se străduia să nimicească naţionalitatea română din Transilvania. Recunoscîndu-i-se „meritul" în chestiunea „unirii" Transilvaniei cu Ungaria, guvernul de la Budapesta a opinat pentru a-l numi comisar regal pentru
înfăptuirea „unirii". Iată ce-i scrie administratorului său, Nagy Lazâr, în 19 aprilie
1848: „Vor să mă trimită în calitate de comisar regal pentru înfăptuirea reanexării.
Poate că voi accepta misiunea ... " 1 ~. La scurt timp, în 2i3 aprilie 1848, Szemere
Bertalan, ministrul de interne budapestan, semnează ordinul de numire al unui
comitet regal pentru anexarea Partiumului (comitatele Crasna, Solnocul de Mijloc,
Zarand, districtul Chioar şi oraşul Zalău) la Ungaria, preşedinte fiind baronul
Wesselenyi Miklosn. 'De altfel, în corespondenţa pe care o poartă în această perioadă cu personalităţi ale vieţii politice maghiare, Wesselenyi Mikl6s întreţine
această atmosferă propice realizării „unirii". In acest sens îi scrie lui Wesselenyi
şi contele Bethlen Janos senior, în 15 aprilie 1848 12, opinînd că a sosit momentul
pentru ·convocarea unei Diete oare să hotărască „unirea" Transilvaniei cu Ungaria. Fireşte, într-o astfel de dietă n-aveau ce căuta românii, populaţia majoritară
a Transilvaniei! Ea trebuia să fie o dietă maghiară, numărul mare al nemaghiarilor fiind, in concepţia lui Wesseaenyi, Negal cu zero". Ceea ce contează e numărul
nobilimii: „ln acest număr - scrie el i'ntr-o scrisoare către Kossuth, din care am
citat mai sus - bineînţeles majoritatea e maghiară şi de aceea, numai de aceea
nu este o absurditate ca limba ei şi naţionalitatea ei să stea deasupra limbii şi a
naţionalităţii celorlalte" 13 • Scrisoarea din care am citat este datată la 1 august 1846,
din Jibou. Dar evenimentele anului 1848 nu i-au zdruncinat şi nici schimbat opinia
cu privire ~a drepturile nobiHmii maghiare asupra Ardea'lului, după cum vom
vedea, în 30 martie 1848, va insista din nou asupra necesităţii realizării acestei
„uniri": „Ardealul - scrie baronul Wesselenyi - trebuie să fie o parte a patriei
maghiare, căci altfel el va deveni prada unor rase străine"H (aluzie clară la români,
populaţia majoritară).

'

Anacronismul intenţiei de „unire" a Transilvaniei cu Ungaria a fost sesizat
numai de către revoluţionarii paşoptişti români, care s-au Qpus vehement
„ irii", argumentîndu-şi atitudinea prin ideile dreptului natural şi istoric, dar şi
de Karl Marx, care, după ce consemnează că Dieta maghiară voia să nimicească
celelalte naţionalităţi prin interzicerea folosirii limbii lor în şcoli, administraţie şi
biserică, scrie: „Cînd a izbucnit revoluţia din februarie 1848, maghiarii au crezut
sosit momentul de a întemeia pe ruinele celor!lalte naţionalităţi, marea patrie ungară,
puternica şi viguroasa naţiune maghiară (s.a.)"15.
Atitudinea sa faţă de români, şi nu numai faţă de români, ci ~i de slavi,
reiese cu claritate din „Apel în chestiunea naţionalităţii maghiară ~i slavă", articol publicat în 1843 la Leipzig, tradus pentru prima oară de Al. Papiu Ilarian şi
reprodus ca anexă la volumul II al „Istoriei Românilor din Dacia superioară",
lucrare apărută în 1852, la Viena. Regimul de ocupaţie horthystă şi-a făcut din
conţinutul acestui „Apel" un program propriu, republicind studiul lui Wesselenyi
după o sută de ani, la Cluj, în 1944. Că regimul horthyst s-a considerat un exe10 Revoluţia

de la 1848-1849. Transilvania, II, Bucureşti, 1979, pp. 176-177.·
Idem, pp. 245-246.
12 Idem, I, p. 68.
13 c. Bodea, op. cit„ I, p. 303.
14 Apud V. Cheresteşiu, Scrieri istorice, Bucureşti, 1979, p. 171.
1
~ K. Marx, lnsemnări despre români, Bucureşti, 1964, p. 146.
11
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cutor testamentar al ideilor reacţionare şi antidemocratice ale lui Wesselenyi, înţe
legem. Dar de aici pină la a-l considera un vizionar şi un înţelept, aşa cum o face
Elek Csetri în studiul citat mai sus („Clarviziunea lui istorică şi judecata lui înţe
leaptă s-a manifestat şi atunci (s.n.) cind ... "1 6), este o cale prea lungă, pe care
cercetătorul Csetri nu este dispus să o străbată. Dimpotrivă. Făcind, în studiul
său, referire la „Apelul ... " lui Wesselenyi, Elek Csetri scrie: „Situaţia din aceste
ţări (Rusia şi Polonia n.n.) ocupă un loc important în lucrarea sa „Chemarea"
(Sz6zat). Wesselenyi cunoştea in parte şi stările din Moldova şi Ţara Românească;
ele erau prezentate ca principate guvernate pe baza ...constituţională ... a Regulamentului organic, prevestindu-le, în cazul unirii, ...un loc deosebit de util ... în dezvoltarea europeană. Wesselenyi se referă mai puţin la relaţiile feudale dominante"1 7 •
Partea din „Apel ... „ care se referă la români a fost, mai recent, tradusă şi
publicată de Cornelia Badea, în volumul I din „1848 la românii", p. 240-248, sub
titlul „Wesselenyi Mikl6s. Despre românism". In traducerea Corneliei Bodea nu
apare expresia „un loc deosebit de util", care, aşa cum vrea să sugereze textul lui
Elek Csetri, îl aşează pe Wesselenyi între cei care au privit cu obiectivitate şi
simpatie planurile românilor de realizare a unităţii lor naţionale. Dimpotrivă, textul ne relevă naţionalismul şi şovinismul feroce de care era pătruns baronul Wesselenyi Mikl6s, ca si întreaga nobilime maghiară. Republicarea textului in 1944,
în plin regim horthyst, este elocventă în sensul conţinutului „Apelului ... ".
Să trecem, însă, la analiza conţinutului „Apelului ... ". La început Wesseleny'!·
constată că pe „valahii noştri" îi uneşte interesul comun religios şi sentimentul
naţional. Această solidaritate este, însă, primejdioasă pentru Ungari·a sfintului
Ştefan. Eforturile de deznaţionalizare n-au dat roadele scontate. Nemulţumit de
această stare de lucruri, „clarvăzătorul" Wesselenyi scrie: „Mai ales prin şcoli
populare şi prin educaţie populară populaţia valahă ar fi putut fi şi ar fi trebuit
maghiarizată. Autorităţile n-au făcut nimic şi chiar particular s-a făcut atît de
puţin pentru această cauză incit, ca o picătură într-un ocean, nici nu poate fi
luat în seamă. Doar acum, în ultima vreme, guberniul a provocat autorităţile transilvane (aluzie la proiectul legii maghiarizării populaţiei române în timp de 10 ani,
proiect supus dietei în 184·2, împotriva căruia S. Bărnuţiu va scrie articolul „O
tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă") să promoveze educaţia poporului şi s-o
extindă cu deosebire la valahi, anume în interesul limbii noastre. Dee Cerul ca
această măsură foarte înţeleaptă şi cu adevărat părintească a guberniului să fie
îmbrăţişată de toate autorităţile, ca şi de particulari cu tot zelul, şi cit mai activ;
ceea ce - durere - pînă acum nu s-a prea văzut. In schimb, episcopul unit Ioan
Bob, abia de ciţiva ani răposat, a întemeiat fundaţii ce se ridică pînă la un milion
de florini, destinate unor instituţii de educaţie şi învăţămînt într-un spirit curat
valah, în care se înlătură şi se exclude cu totul limba maghiară"lB. Nici în regimentele grănicereşti din Transilvania situaţia nu este pe placul lui Wesselenyi.
Aici românii au introdus limba germană, astfel românii de aici „se făcură germani" (apreciere in conformitate cu naiva idee că toţi cei care vor învăţa ungureşte vor deveni dintrodată ... maghiari).
De fapt Wesselenyi a încercat să pună în practică ideea de maghiarizare a
românilor prin şcoli şi grădiniţe în care se preda exclusiv în limba maghiară, dar
fără nici un succes19. Ideile lui Wesselenyi privind maghiarizarea românilor şi
„unirea" Transilvaniei cu Ungaria sînt cu atît mai reacţionare, cu cit el însuşi
cunoştea şi recunoştea descendenţa acestora, vechimea şi superioritatea numerică,
unitatea spaţiului etnic românesc, după cum reiese din următorul text: „In actuala
epocă a naţionalităţilor evoluate şi pe cale de evoluare, spiritul înalt al sentimentului naţional a inspirat şi neamurile şi naţiunile de origine şi limbă valahă.
Aceste neamuri, care îşi trag originea şi limba, în mare parte, de la marea gintă a
Romei, oricît de dejosite şi umilite prin apăsare şi stîrcire de-a lungul veacurilor
Studii de istorie a naţionalităţilor ... , p. 133.
Idem, p. 121.
16 C. Bodea, op. cit., I, p. 241.
iu S. Retegan, Dieta românească a Transilvaniiei, Cluj-Napoca, 1979, p. 155.
16
17
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şi-au uitat niciodată cu totul strălucita lor origine. Iar acum simt cu ardoare
un neam de aproape 7 milioane care îşi are o origine a sa, o limbă a sa, ba
chiar aceleaşi datini şi fel de a fi, şi care locuieşte o porţiune de pămint a· Europei,
ce-i drept, politiceşte împărţită în mai multe părţi, dar geograficeşte unitară.
mare ca întindere şi înzestrată de la natură cu cele mai mari bogăţii, poate avea
viitor şi se vede a fi chemat la existenţă naţională"2o.
Lui Wesselenyi nu-i erau străine nici planurile de unire a Principatelor române, Ţara Românească şi Moldova. Dar realizarea acestei uniri ar cciilstitui un
pericol pentru nobilimea maghiară, deoarece „Planurile şi speranţele lor sint unirea
în viitor, într-o naţiune şi o ţară, a tuturor populaţiilor de origină şi limbă comună.
Ei vor să contopească nu numai cele două Principate, ci pretenţiile lor se extind
~i asupra numeroşilor locuitori valahi ai Bucovinei şi Basarabiei, adică asupra
înseşi acestor provincii, dintre care prima a fost ruptă de Moldova cu 50 de ani
înainte, iar a doua numai în anul 1812. Dar la fel se întind pretenţiile lor şi asupra
Transilvaniei şi a părţilor Ungariei locuite de valahi"21. Pretenţiile acestea, spune
Wesselenyi, românii le întemeiază pe drepturile lor asupra „moşiei de odinioară"",
a „proprietăţii originare - nicicînd pierdute, ci numai îngrădite prin oprimare şi
uzurpare", dar toate aceste argumente nu valorează nimic pentru Wesselenyi, mai
ales în privinţa pretenţiilor asupra Transilvaniei „acestea nu au un temei care să
reziste la proba istoriei". Remarcăm cit de contradictoriu este autorul „Apelului ... ", pentru care adevărul istoric este subordonat unei conjuncturi politice, unor
pretenţii de dominare. Avertizînd oficialităţile maghiare ale vremii de pericolul
pe care-l prezintă românii şi slavii pentru integritatea Ungariei sfîntului Ştefan,
Wesselenyi încheie patetic: „Patria mea, naţiunea mea. este vorba de existenţa sau
inexistenţa ta; trezeşte-te şi acţionează, sau vei pieri!" 22, apel ce trebuie să răsune
pentru orice maghiar cu „puterea trîmbiţelor judecăţii de apoi".
Credem că sînt suficiente citatele de pînă acum pentru a putea trage concluzia că Wesselenyi n-a fost „omul secolului", că s-a împotrivit cu o ură feroce
acordării de drepturi şi libertăţi democratice, naţionale şi sociale atît românilor
cit ~i slavilor din cuprinsul Transilvaniei şi Ungariei. Ideile sale sînt reacţionare,
anacronice. Faptul acesta se evidenţiază şi mai pregnant punînd faţă-n faţă ideile
politice ale lui Wesselenyi, cu ideile politice ale revoluţionarului democra: s:mio:i
Bărnuţiu. Fără a detalia ideologia politică a paşoptistului român, oferim un citat
din „Discursul" acestui·a din 2/14 mai 1848: „Aceasta (~oclam.area libertăţii şi independenţei naţiunii române n.n.) aşa o înţeleg: că naţiunea română scutură jugul
constituţiunii ungureşti, care deoparte îi nimiceşte naţionalitatea, de alta călca în
picioare libertatea poporului; naţiunea română, proclamîndu-se, declară sărbăto
reşte: că de laici înainte nu se va cunoaşte ob!ligiată decit prin legile care se vor
pune în dieta ţării, unde va fi reprezentată şi ea după dreptate şi cuviinţă, şi se
va ţinea datoare cu ascultare numai diregătorilor aleşi din sinul său; naţiunea
română dă de ştire naţiunilor conlocuitoare, că voind a se constitui şi organiza pe
temeiul naţional, n-are cuget duşman în contra altor naţiuni, şi cunoa~te acelaşi
drept pentru toate, voieşte a-1 respecta cu sinceritate, cerind respect împrumutat
după dreptate; prin urmare, naţiunea română nici voieşte a domni peste alte
naţiuni, nici nu va suferi a fi supusă altora, ci voieşte drept egal pentru toate:
„Jus semper quaesitum est aequabile, alioquin non esset jus" (Cicero: „Totdeuna
se urmăreşte o justiţie echi:tabi'lă, ailtfel n-ar mai fi justîţie") 2 3. Diferenţa dintre
cei doi paşoptişti este, evident, mare. In vreme ce Simion Bărnuţiu se dovedeşte
a fi un ideolog paşoptist, profesînd cele mai înaintate idei privind libertatea, egalitatea şi independenţa popoarelor şi naţiunilor, respectarea aceloraşi drepturi pentru toate celelalte naţiuni şi popoare, Wesselenyi Mikl6s reprezintă modelul unui
conservatorism de tristă faimă.
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Bodea, op. cit., I, p. 241.
Ibidem, pp. 242-243.
Idem, p. 244.
S. Bărnuţiu. Românii şi Ungurii, Cluj, 1924, p. 42.
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In concluzie, putem afirma că Wesselenyi Mikl6s n-a fost decît un
fals liberal şi reformator social; n-a fost revoluţionar, după· cum am dovedit, dimpotrivă, ca şi întreaga clasă din care făcea parte, avea teamă
de revoluţie. Optînd pentru un simulacru de reforme, încerca să domolească spiritele aprinse ale poporului, să salveze privilegiile feudalilor
maghiari. Ideile progresiste care animau întreaga Europă la mijlocul veacului trecut - ideile de dreptate, libertate, egalitate, naţionalitate - i-au
fost străine politicianului maghiar Wesselenyi. Intreaga activitate desfă
~urată în preajma şi în timpul revoluţiei, precum şi ideile ce se desprind
din scrierile şi corespondenţa sa, ne îndreptăţesc să apreciem cu toată
obiectivitatea că Wesselenyi Mikl6s n-a fost o personalitate progresistă a
vremii sale, a fost un antiromân şi antislav declarat, un reacţionar, partizan înflăcărat al anexării Transilvaniei la Ungaria, al maghiarizării românilor şi a altor neamuri din Transilvania şi Ungaria.
VALENTIN DARABAN

WE.SSEU:NYI MIKLOS -

ENTRE Di!:MOCRATIE E'.î NATIONALISME

(Res urne)
L'etude se prorpose de faire I'analyse des idees politiques et de l'activite de
ce chef magyar de Wesselenyi Mikl6s participant de la revolution de 1848-1849,
surtout parce qu'iI n'a pas toujours beneficie d'appreciations justes; l'lstoriographie
magyare, et meme l'historiographie roumaine le presentent quelquefois comme un
vrai champion de la democratie, un adepte de l'entendement des Roumains et des
Hongrois de 'Dransylvanie, un J"evolutionnaire progressiste, un homme politlque
clairvoyant.
Mais, son activite pratique, aussi que Ies idees qui resultent de ses lettres et
de sa correspondance avec [es personnalites :politlques de l'epoque, prouvent le
contraire. En preferant des petites et insignifiantes reformes sociales. Wesselenyi a
essaye de prevenir la revolution. L'idee de revolution lui inspirait une peur terrible
parei11.e â ceHe que partagealt toute 1.a noblesse rnagyare. II ne padage aucune
des idees democratiques inscrites dans le programme de la revolution progressiste
europeenne de 1848. 11 ignore volontairement Ies idees de justice, liberte, egalite,
nationalite. Tout au contraire, il luttera pour transformer Ies Roumains et Ies
S!aves en Hongrois (en 1843 il publia une etude â ce sujet â Leipzig: „Appel â la
question de la nationalite magyare et slave"), pour l'annexion de la Transylvannie
a l'Hongrie.
Pour conclure, l'auteur de l'etude souligne le fait que Wesselenyi Mikl6s n'a
pas ete une personnalite progressiste de sem temps, mais un faux reformateu.r
social et liberal, un antiroumain et antislave declare, un reactionnaire.
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