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Rezumat: Autorii articolului, studiind materiale bibliografice existente, 
tratează, în mod succint, aspecte ale evenimentelor din perioada Primului Război 
Mondial ce au determinat apariția principiului naționalităților și influența acestuia 
asupra dreptului la autodeterminare a populației românești din Transilvania 
Imperiului Austro - Unagar, poziția adoptată de Marile Puteri Centrale și opoziția 
Imperiului Habsburgic față de acest principiu și a urmărilor ce aveau să apară, 
precum și a acțiunilor întreprinse de Comitetul Național al Românilor din 
Transilvania și Bucovina pentru desfășurarea luptei de eliberare a populației 
românești de sub dominația habsburgică. 

Cuvinte cheie: evenimente istorice, Primul Război Mondial, Revoluția 
Bolșevică, apariția Principiul naționalităților, mișcări de emancipare națională, 
lupta românilor transilvăneni.  
 

Abstract: The authors of the article, studying existing bibliographic 
materials, briefly deal with aspects of events during the First World War that 
determined the emergence of the principle of nationalities and its influence on the 
right to self-determination of the Romanian population in Transylvania of the 
Austrian Empire - Unagar and the opposition of the Habsburg Empire to this 
principle and the consequences that would appear, as well as the actions taken by 
the National Committee of Romanians in Transylvania and Bucovina to carry out 
the struggle to liberate the Romanian population from Habsburg rule. 
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Introducere 
Principiul naționalităților, sub stindardul căruia lupta contra 

absolutismului retrograd numeroase națiuni și popoare oprimate, a 
determinat, fără precedent, marile mișcări de emancipare națională. 

Naționalitatea înseamnă apartenența la o națiune sau la un stat 
suveran și este inferioară cetățeniei, întrucât cea din urmă presupune 
privilegii politice. Indivizii obțin o naționalitate prin locul nașterii (un 
teritoriu sau o țară), prin moștenire, de la unul sau ambii părinți sau prin 
naturalizare1. 

Primul Război Mondial agravase până la limita extremă 
contradicțiile în marile imperii multinaționale. 

În Rusia țaristă revoluția burghezo-democratică, din februarie 1917, 
pusese capăt Imperiului țarist, răsturnând vechea ordine politică, eveniment 
ce a avut influențe profunde asupra raportului internațional de forțe asupra 
desfășurării războiului, asupra obiectivelor geopolitice și geostrategice ale 
celor două tabere aflate în luptă. 

Se realiza, astfel spus, pas cu pas, ceea ce Engels prevăzuse cu 
treizeci de ani mai înainte, în sensul că, atât timp cât vor exista cele două 
mari puteri cotropitoare Imperiul Austro - Ungar și Imperiul țarist (figura 
1), înfrângerea unuia dintre acestea și victoria celuilalt va reprezenta o 
amenințare permanentă și gravă pentru emanciparea națională și politică a 
popoarelor asuprite.  

Engels exprima lapidar adevărul că Rusia țaristă, posesoarea unor 
enorme proprietăți furate de la națiuni asuprite, un imperiu constituit prin 
acapararea de teritorii și jaf, va trebui să le restituie. 

 
 
 
 

 
                                                
1 Enciclopedia Universală Britanică, vol. 11, 2010, p. 77. 


