Dr. Alexandru Vaida Voevod in câmpul Conferinţei
de Pace de la Paris ( 1 9 1 9-1920)
de Florin Salvan
Impresionanta activitate politică, diplomatică şi publicistică, desfăşurată de dr. Alexandru Vaida
Voevod, in mai multe câmpuri istorice, a fost privită de contemporani şi de urmaşi in mod contradictoriu.
Au existat voci, in perioada interbelică, care I-au .admirat fără rezervă·• pe dr. Alexandru Vaida
Voevod, dar şi glasuri care I-au .criticat fără cruţare·2• in era comunistă, numele lui a fost acoperit.
indeosebi, cu numeroase .blesteme· meschine şi ucigătoare3• Toate ocările aruncate asupra sa, in
ambele câmpuri istorice, adică in cel interbelic şi cel comunist, au culminat cu sintagme de .trădător· al
poporului român. Abia in orizontul liber şi democratic al zilelor noastre acest văi nedrept a inceput să fie
aruncat de pe faţa sa4•
Relev, cu gratitudine, că domul Horia Sai că, apreciatul editorialist al ziarului Transilvania
Expres·. un împătimit nu numai pentru ştiinţele inginereşti, ci şi pentru istorie, mi-a oferit prilejul,
neaşteptat şi fericit să dedic zile şi nopţi lui dr. Alexandru Viada Voevod. l-am urmat pe Fustel de
Coulanges, care spunea că pentru o oră de sinteză trebuie ani de analize.
M-am convins, astfel, că Alexandru Vaida Voevod a fost un spirit larg, european, care a impletit,
genial, in orice orizont s-a mişcat. arta cu ştiinţa diplomaţiei pentru apărarea drepturilor naţiunii române şi
pentru intregirea naţională a României5.
Mă limitez, aici, a releva, prin câteva linii şi accente, modul cum a susţinut marele diplomat
ardelean, la Conferinţa de Pace, deschisă la 18 ianuarie 1 91 8, ideea românească. Sintagma aceasta
•

aprţine renumitului istoric englez Seton Watson6).
Mă întemeiez pe corepsondenţa primită şi t rimi s ă de dr. Alexandru Vaida Voevod, in anii 19181919, salvată, cu mare risc de cunoscutul luptător anticomunist braşovean, domnul Alexandru Salcă7, tatăl
lui Horia Salcă. Curajul domniei sale este demn de toată admiraţia şi preţuirea. A făcut un mare serviciu
isteriografiei româneşti. Folosesc, evident şi alte izvoare de epocă8 asociate cu lucrări, obiective, mai
vechi9 ori mai noi 1 o.
Remarc, in prealabil, că dr. Alexandru Vaida Voevod a trăit in atmosfera Conferinţei de Pace, mai
bine de un an. A fost, un timp, membru şi şef al ardelenilor in delegaţia română la inaltul for de pace,

de Ionel Brătianu, prim-ministru. a poi d e Nicolae Mişu, ambasador la londra11•
Dar dr. Alexandru Vaida Voevod a stat şi in capul delegaţiei române, timp de trei luni şi treis p rezece zile, in
calitate de prim-ministru şi ministru de externe (1 decembrie 191 9 - 1 3 martie 1 920).
Inima lui dr. Alexandru Vaida Voevod a vibrat, in ambele ipostaze, petnru România Mare, cu
hotare largi, aproape împărăteşti, cum spunea, metaforic, lucian Blaga 12.
Chiar de şi la inceput, Ionel Brătianu a privit pe dr. Alexandru Vaida Voevod şi pe ceila�i ardeleni
din delegaţie cu neincredere şi deci marginalizaţi. la un moment dat, ardelenii s-au gândit să părăsească
delegaţia. Totuşi, n-au făcut acest pas. Primul ministru român nu se putea debarasa .de sistemul bizantin"
ce domnea in Vechiul Regat. Până la urmă, dr. Alexandru Vaida Voevod a cucerit un loc in i nima lui Ionel
Brătianu13.
La Conferiilţa de Pace s-a dat o adevărată .bătălie" pentru frontierele Româneii Mari cu vecinii.
Primul ministru român, Ionel Brătianu, a revendicat teritoriile indicate in Tratatul secret, incheiat de
România, in august 1916, cu Franţa, Rusia, Marea Britanie şi Italia 14). (Vezi anexă hărţile nr. 1 . 1 bis. 2. 3.)
dar şi alte teritorii necuprinse in tratatul secret (Bucovina întreagă plus Basarabia).
A pretins, deci, intreg BanatuJI5, Ionel Brătianu nici n-a vrut să discute cu membrii Conferintei de
Pace pe tema Banatului. Considera că litera Tratatului secret e sfântă. Rămâne tot timpul inflexibil. E
adevărat că atitudinea sa a părut celor mici dreaptă şi măreaţă, dar cei mari a u considerat-o .sumeţie"•s.
De aceea delegaţii europeni la Conferinţă, care semnaseră Tratatul secret cu România, in 1916, a u
acceptat concepţia americană de organizare a păcii. E a s e baza p e dreptul de autodeterminare a
popoarelor şi pe Societatea N aţi u ni lo r şi nu pe tratate secrete17• Conferinţa de Pace nu mai ia, deci, in
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considerare tratatul nostru secret Totodată, Marele Areopag al lumii de la Paris consideră că pacea
separată, încheiată de România, în 1 mai 1918, cu Puterile Centrale, a anulat de fapt Tratatul secretle. Dar
aceste .argumente", adăugăm noi, se bat cap în cap. logica formală arată, de la Aristotel încoace, că e
cu .. neputinţă ca acelaşi lucru să fie şi în acelaşi timp să nu fie"19, adică, în cazul nostru, Tratatul secret.
Atitudinea de rezistentă fată de Conferinta
. de Pace, manifestată de Ionel Brătianu a avut urmări
grave petnru România. le vom � răt� mai departe. inainte de a ceasta, să spunem că dr. Al �xandru Vaida
Voevod a apărat la Paris, ca şi Ionel Brătianu, integritatea Banatului20, dar de pe alt teren decât Ionel
Brătianu. Marele diplomat ardelean considera, ca şi Tache Ionescu, că singura cale de rezolvare a
spinoasei probleme a Banatului o constituie tratativele.
Dar Ionel Brătianu şi presa liberală I-au etichetat pe Take Ionescu drept ..trădător" pentru că a
purtat discuţii, la Paris, cu Pasici, prim-ministru a l Iugoslaviei, pentru o eventuală împărţire a Banatului21•
Cei doi adversari politici, Ionel Brătianu şi Take Ionescu, ofereau astfel, în capitala Franţei, în faţa
ziariştilor şi a diplomaţilor străini, un trist şi penibil .. spectacol" de .ţiganiadă" neobizantină22.
Caracterizarea aceasta aparţine lui dr. Alexandru Vaida Voevod. El nu putea accepta o astfel de .pornire
politicianistă", transplantată din Bucureşti la Paris, când era în joc ..viitorul românismului"23•
Până la urmă, Conferinţa de Pace a adoptat. în iulie 1919, actuala gran�ă româno-sârbă, care
este, în linii mari, varianta franceză24. Banatul intră, în fine, după două ocupaţii străine, sârbă25 şi
franceză26, în ultima decadă a lunii iulie 1 91 9, sub administraţie românească27.
Dar zona de sud a Banatului, în jurul localităţilor Vârşeţ şi Biserica Albă, populată, în majoritate,
c u români, a fost atribuită Serbiei28.
Este prima .pedeapsă" aplicată României de Conferinaţd e Pace pentru inflexibilitatea lui Ionel
Brătianu.
Trecem la problemele Transilvaniei .
Bătălia" pentru frontiera româno-ungară a durat un an şi patru luni. Trei fenomene principale au
încetinit acest proces. Să le numim: 1 . Prevederile armistiţiu lui de la Belgrad, încheiat la 13 noiembrie 1918,
de g eneralul francez Franchet d'Esperey, comandantul armatelor de Salonic, cu Ungaria; 2. Propaganda
maghiară antiromânească; 3. Politica de rezistenţă faţă de Conferinaţ de Pace29. Aceste fenomene, cu
multe ramificaţii, se împletesc.
Prin armistiţiu! de la Belgrad, Transilvania a fost ruptă în două părţi, printr-o linie demarcaţională,
arbitrară, pe Valea Mureşului. Românii aflaţi la nord de a ceastă linie trăiau sub administraţia civilă
maghiară şi sub ocupaţia militară ungară30. Aliaţii au favorizat. deci, pe unguri, foşti inamici, şi au
dezavantajat pe români, foşti aliaţi.
Armatele regulate maghiare şi bandele maghiaro-secuişti au jefuit, maltratat, au omorât pe
românii lăsaţi sub ocupaţia maghiară31• Dr. Alexandru Vaida Voevod a denunţat aceste crime oribile printr
un .memorand" adresat Conferinţei de Pace. A subliniat, totodată, că ele sunt o consecinţă a nenorocitului
armistiţiu de la Belgrad32•
Dar Antanta, care .stăpânea neamul românesc"33, cum o numea dr. Stefan Cicio Pop. minsitru
ardelean fără portofoliu, nu permitea armatei române să treacă linia demarcaţională în ajutorul fraţilor lor.
Dr. Alexandru Vaida Voevod şi Ionel Brătianu au protestat vehement, la Paris, împotriva acestor forme de
.civilizaţie" maghiară34• Anchetatorii francezi, trimişi la faţa locului, au constatat că plângerile românilor
sunt întemeiate. Au condamnat toate ororile săvârşite de unguri împotriva românilor paşnici35•
Dar ungurii nu aplică nici hotărârile Consiliului Suprem36• (Vezi anexa: harta . . 4.) Kărolyi Mihăly,
preşedintele Republicii Ungaria, nemu�umit de Aliaţi, aduce la guvern, în 21 martie 1919 printr-o nobilă
rocadă, pe G arbai şi Bela Kuhn37 Aliaţii, subliniază dr. Alexandru Vaida Voevod, în loc să pedepsească pe
fostul inamic arogant şi nesupus, tratează cu noul guvern comunist ungar. Îl legalizează în acest fel38•
Dr. Alexandru Vaida Voevod e cuprins de o mare revoltă. Critică sever pe Aliaţi, într-un articol
publicat în Elveţia, pentru această atitudine. le reproşează că n-au avut .bună cuviinţă• faţă de români,
cehoslovaci şi iugoslavi. Aliaţii erau datori, scria el, ca înainte d e a trata cu ungurii, să asculte pe români,
c ehoslovaci şi iugoslavj39.
•

.
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incurajat de oscilările Alia�lor, Bela Kuhn prinde curaj. incepe, in 1 6 aprilie 1919, o agresiune
militară impotriva României Marj40. Spera să mai wsalveze· pe această cale, ceva din wUngaria Mare·. Dar
"
s-a înşelat. Armatele române, aflate pe linia Sighet-creasta Munţilor Apuseni-lam, pe Mureş, dau riposta
cuvenită agresorului. Eliberează, in cinci zile, teritoriul aflat sub ocupa�a maghiară41• Dr. Alexandru Vaida
Voevod e fericit, aflând la Paris că dr. Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent. introduce administraţia
românească in zonele eliberate42•
La 4 august 1919, armatele române au intrat glorioase in Budapesta43• Regimul comunist ungar s
a prăbuşit. România a salvat nu numai civilizaţia Europei Centrale, ci şi pe cea a Europei Apusene, de
bolşevici. Dar Miron Constantinescu a afirmat că războiul României Mari impotriva Ungariei comuniste a
avut un caracter c ontrarevolu�oanr, iar generalul Mărdărescu a fost un reac�onar44 .
Ungurii duceau. totodată, din Elveţia, prin numeroase organe de presă, o furibundă propagandă
impotriva românilor. Ofereau delegaţilor la Conferinţa de Pace memorii, broşuri, cărţi etc., c u conţinut
antiromânesc. Biroul de presă român, înfiinţat de d r. Vaida Voevod la Berna, pe lângă legaţia noastră, a
combătut. cu mijloace moderne, win stil mare·. cum cerea Emil lsac, propganda maghiară. Dr.- Alexandru
Vaida Voevod şi dr. Iuliu Maniu s-au implicat in această campanie de presă antimaghiară45•
Revenim la Conferinţa de Pace. Ea pregătea Tratatul de Pace cu Austria şi tratatul cu minorităţile.
Dr. Ionel Brătianu a declarat, la 31 mai 1919, că nu va semna a ceste documente. Pichon, ministru de
externe al Franţei, 1-a somat să părăsească, in acest caz, Parisul46. Cele două a cte conţineau. intr-adevăr,
unele prevederi ce jigneau suveranitatea României47• Dr. Alexandru Vaida Voevod considera că România
trebuie să ducă tratative pe această temă cu Conferinaţ de Pace. El era decis să le semneze48•
Supărat pe Conferinţa de Pace, Ionel Brătianu părăseşete, la 2 iulie 1919, Parisul. Lasă delegaţilor
o singură instrucţiune: nu negociem ci rezistăm49. Nicolae Mişu, ambasador la Londra, rămas şef al
delegaţiei române, continuă această linie. România n-a semnat, l a 1 0 septembrie 1919, cele două tratate50.
La 1 2 septembrie 1 91 9 Ionel Brătianu demisionează51. Generalul Arthur Văitoianu, noul prim-ministru52,
omul de paie al lui Ionel Brătianu, ţine şi el steagul rezistenţei. Tensiunea dintre România şi Conferinţa de
Pace atinge, in noiembrie 1 9 1 9, punctul culminant.
Consiliul Suprem somează România, la 1 5 noiembrie 1919, printr-o notă ultimativă, să semneze in
dec urs de opt zile cele două tratate. România e ameninţată, totodată, c ă dacă refuză să îndeplinească
a ceastă "poruncă", aliaţii vor rupe rela�ile diploamtice cu ţara noastră53.
România e tratată, deci, ca un d uşman. Aici o adusese Ionel Brătianu cu politica sa de rezistenţă.
În a ceste împrejurări, deosebit de grave, dr. Alexandru Vaida Voevod face "saltul in prăpastie" şi
preia, la 1 decembrie 1 919, conducerea guvernului român54. Dar liberalii şi alţi adversari politici i-au creat
numeroase dificultăţi, in ţară şi la Paris55. Generalul Alexandru Averescu, ministru de interne in guvernul
condus de dr. Alexandru Vaida Voevod, i-a declarat acestuia chiar de la inceput; .. Ce? Credeţi că v-am,
eliberat ca să f�i stăpânii noştri? Nu vom tolera! "56
Noul prim-ministru român abandonează, de la inceput. politica de rezistenţă. Se pronunţă pentru
o colaborare deschisă, sinceră cu aliaţii57. Obţine, prin negocieri, modificarea articolelor nefavorabile
României cuprinse in cele două tratate58. La 9 decembrie 1919, România semnează tratatul cu Austria şi
tratatul cu minorităţile59• Raymond Poincare, preşedintele Republicii Franceze, a afirmat că dr. Alexandru
Vaida Voevod a " salvat", in acest fel " situaţia României·60.
Două chestiuni principale il preocupă, in continuare. pe dr. Alexandru vaida Voevod: chestiunea
tratatului de pace cu Ungaria şi recunoaşterea unirii Basarabiei cu România. Obţine, in ambele sfere,
succese diplomatice răsunătoare.
Când a preluat conducerea guvernului, frontiera româno-ungară fusese deja definitivată61 • Noua
frontieră era un compromis intre variantele d e frontieră italiană, americană, franceză şi engleză62. La 12
octombrie 1919, Consiliul suprem a comunicat această frontieră şi guvernului român63• (Vezi anexă: harta)
De aceea modificările teritoriale etc., cerute de dr. Alexandru Vaida Voevod, in 10 octombrie 1919, nu s-au
mai aprobat64.
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Dar delegaţia maghiară, nemulţumită cu prevederile cuprinse în proiectul de tratat de pace cu
Ungaria, a răspuns Conferinţei, la 12 februarie 1 920, printr-un pachet de 38 de note foarte dezvoltate65.
Pretenţia ungurilor se reduce în esenţă la a ceste două puncte: Jntegritatea teritorială a Ungariei Mart şi,
cel puţin .Integritatea ei economică"66• Dar .megalomanele" pretenţii ale ungurilor au fost considerate de
influentul ziar englez .Times", drept o .obrăznicie extraordinară"67.
Existau, în acest timp, în Anglia, numeroşi membrii ai confesiunilor religioase, oameni politici şi
bărbaţi de stat, fila-maghiari. Aceştia credeau, sub influenţa propagandei maghiare, că românii sunt
.barbari", necivilizaţi, .intoleranţi" pe plan religios, .. hoţi" sub raport economic şi .imperialişti fără saţ"
sub unghi teritorial. Numai naţiunea maghiară era socotită ca o naţiune ..superioară" celorlalte popoare
din Bazinul Dunării.
Dr. Alexandru Vaida Voevod a risipit acest ..elan" englez antiromânesc chiar la Londra. Făcuse o
vizită oficială, în capitala Angliei, între 28 ianuarie - 3 februarie 1 920, la invitaţia guvernului englez. A stat,
apoi, din 22 februarie 1 920 din nou la Londra, în timpul activităţii Consiliului Suprem, la dorinţa primului
ministru Uoyd George68.
Presa engleză de toate nuanţele a scris pagini deosebit de elogioase despre prim-ministrul
român69• Pe scurt, dr. Alexandru Vaida Voevod era văzut de jurnaliştii englezi ca .un bărbat de stat
european"70.
Dr. Alexandru Vaida Voevod a purtat la Londra discuţii deschise, sincere, cu reprezentanţi ai
confesiunilor religioase, cu ziarişti, oameni politici şi de stat. 1-a convins pe interlocutori că ungurii din
Ardeal se bucură de libertăţi religioase depline. Aşa va fi, au fost asiguraţi interlocutorii săi, şi în viitor. Dar
s-a admis ca ungurii din Ardeal să facă propagandă, de pe Amvon, sub citate biblice, pentru ,.integritatea
teritoriilor Ungariei vechi." L-a asigurat, de asemenea, pe Lloyd George, prim-ministru al Angliei, că, în
curând se va încheia retragerea trupelor române din Ungaria71.
Prim-ministrul român 1-a cucerit cu francheţea sa pe Lloyd George. Acesta avea încredere în dr.
Alexandru Vaida Voevod. De aceea doreşte ca primul minsitru să stea în preajma sa, în timpul activităţii
Consiliului Suprem. Dorea să-I consulte, ca pe un specialist recunoscut, în problemele maghiare72.
Dr. Vaida Voevod 1-a convins apoi pe Lloyd George că nu e bine să fie invitată delegaţia maghiară
la Londra, la Consiliul Suprem, cum se intenţiona73.
Pretenţiile delegaţiei maghiare, susţinută cu obstinaţie de Francesco Nitti, reprezentantul Italiei,
de a se opera mai multe modificări (teritoriale, financiare, de tranzit, de plebiscit, de comerţ liber etc.) în
proiectul de pace cu Ungaria, au fost respinse de trei foruri internaţionale. Acestea sunt: Consiliul Suprem,
în 3 martie 1 920, Consiliul miniştrilor de externe şi Consiliul Ambasadorilor, în 8 marite 1 92074.
La 6 mai 1 920, Conferinţa de Pace a remis delegaţiei maghiare textul definitiv al Tratatului de Pace
dintre România şi Ungaria75. N-a mai existat drept de apel împotriva aceste sentinţe.Dr. Alexandru Vaida
Voevod nu mai era atunci prim-ministru. Fusese demis la 13 martie 1920. Dar pregătirea Tratatului de Pace
pentru semnare s-a făcut sub ochii săi activi. Avusese un rol important în respingerea numeroaselor cereri
făcute de delegaţia maghiară.
Tratatul de Pace cu Ungaria, semnat în numele României de Nicolae Titulescu şi dr. Ion
Cantacuzino, la Trianon, în 4 iunie 1 920, recunoaşte, în articolul 45, valabilitatea internaţională a vibrantului
act de la 1 Decembrie 1 9 1 8 din Alba lulia76.
Ajungem, în fine, la chestiunea Basarabiei.
Aliaţii nici n-au vrut să discute cu marele .. strateg" de la Bucureşti, Ionel Brătianu, problema
Basarabiein. Dar dr. Alexandru Vaida Voevod a reuşit să-i determine pe membrii Consiliului Suprem să
discute, în şedinţa din 20 februarie 1 920, problema recunoaşterii unirii Basarabiei cu România. Atât George
Clemenceanu, preşedintele Cosniliului Suprem, cât şi Lloyd George, prim-ministru al Angliei au fost de
acord să recunoască unirea Basarabiei cu România. Dar puneau condiţii: anume ca România să-şi retragă
trupele din Ungaria. Dr. Alexandru Vaida Voevod a fost de acord78•
Dar chestiunea Basarabiei era, totuşi, destul de complexă. Ea făcea parte din politica generală a
Marilor Puteri faţă de Rusia Sovietică. La început, Anglia şi Franţa i-au sprijinit pe ruşii .. albi". Dar fără
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succes. Între timp, Franţa Italia, Anglia îşi schimbă atitudinea faţă de bolşevici. Doreau să reia relaţiile
diplomatice cu Sovietele. Şi bolşevicii voiau să aibă relaţii normale cu statele Europei79•
Dr. Alexandru Vaida Voevod a înţeles această nouă tendinţă a Marilor Puteri. El s-a decis, după
o înţelegere cu Lloyd George, să înceapă convorbirile de pace cu Rusia Sovietică. Avea incurajarea Angliei
şi a Italiei şi o bineovitoare înţelegere a Franţei80. N. Ciotori a dus, in acest sens, tratative, la Copenhaga,
intre 9-12 februarie 1920, cu M. Litvinov81 pe baza punctelor stabilite de dr. Alexandru Vaida Voevod82.
Moscova a fost de acord83
Dr. Alexandru Vai da Voevod a expus, in ziua de 3 martie1920, lui Llyod George, stadiul tratativelor
româna-ruse. Îl roagă să aprobe unirea Basarabiei cu România84. Consiliul suprem, intrunit in 3 martie sub
preşedenţia lui Llyod George, aprobă într-adevăr reunirea Basarabiei cu România. Consiliul Suprem
comunică, imediat, oficial, primului ministru român .. Hotărârea" sa . .. Hotărârea· şi ..nota" ce o însoţea
relevă contribuţia esenţială avută de dr. Alexandru Vaida Voevod pe acest teren85.
Să mai spunem că dr. Alexandru Vaida Voevod a fost, ca prim-minsitru, pe punctul să obţină şi
unele modificări de frontieră in Banat86 (Vezi anexa harta nr. 2) şi in Maramureş87 (Vezi anexă: harta nr. 4).
Pe plan economic a primit de la marele capital străin oferte dintre cele mai avantajoase88.
Prestigiul internaţional al României e ra acum in apogeu. Activitatea diplomatică desfăşurată de
dr. Vaida Voevod la Conferinţa de Pace a atins punctul culminant. Urma să se facă pasul următor şi decisiv.
Adică să se obţină, de la Rusia, printr-un tratat de pace, in spiritul .. Hotărârii" Consiliului Suprem,
recunoaşterea re unirii Basarabiei cu România. Dar tratativele româna-sovietice, pe acest teren, n-au mai
avut loc.
La 13 martie, dr. Alexandru Vaida Voevod a fost demis, in mod mişelnic de la guvern. Aflase, însă
numai după două zile. Ionel Brătianu, generalul Alexandru Averescu împreună cu alţi adversari politici, sub
patronajul regelui Ferdinand, au pregătit şi pus în scenă această ..operă" murdară89.
Generalul Alexandru Averescu era fericit. 1 se implinise dorinţa. România a fost condusă de
ardeleni doar trei l uni şi treisprezece zile. Bucureştenii n-au ..tolerat" mai mult.
Nicolae Iorga a taxat acest act drept .. crimă de stat"90. Presa şi oamenii politici şi de stat din
occident au rămas pur şi simplu consternaţi de această .. procedură balcanică"91•
Viorel V. Tilea a avut dreptate. România a pierdut o ocazie favorabilă de a obţine un tratat de pace
cu Rusia, prin care aceasta urma să recunoască reunirea Basarabiei cu România.
Ionel Brătianu, generalul Alexandru Averescu, in frunte cu regele Ferdinand, poartă vina
principală, in faţa istoriei, pentru că n-au lăsat pe dr. Alexandru Vaida Voevod să obţină acest tratat.
Un astfel de moment, sublinia V. V. Tilea, in 1925, nu se va mai ivi niciodată, in viitor92.
Evenimentele ulterioare au confirmat, din păcate, prevestirea marelui diplomat şi istoric
ardelean.
Dincolo de acestea, faptele înfăţişate mai sus ilustrează elocvent, modul cum a susţinut dr.
Alexandru Vaida Voevod ideea naţională in orizontul Conferinţei de Pace de la Paris*.
* Cititorul va observa faptul că in articolul inchinat lui Ioan Ursu se foloseşte Conferinţa de pace,
in timp de in cazul celui inchinat lui Alexandru Vaida Voevod se foloseşte Conferinţa de Pace. Sintagmele
fiind constante per studiu, le-am lăsat aşa cum au fost formulate de Profesorul dr. Florin Salvan.

DR. ALEXANDRU VAIDA VOEVOD WĂHREND DER
FRIEDENSKONFERRENZ VON PARIS ( 1 9 1 2-1 920)
(Zusammenfassung)
Der Autor beschreibt die politische publizistische und diplomatische Tătigkeit des grossen
rumănischen Politikers, Alexandru Vaida Voevod. Zum Unterschied van anderen Forschern die sich. auf im
allgemeinen bekannte Dokumente stiitzten, erforscht Florin Salvan das rechte Archiv, das van dem
antikommunistischen Kămpfer Alexandru Salcă aus Braşov - Kronstadt - gerettet und erhalten wurde. Es
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ist die Rede. for allem, iiber den zahlreichen Briefwechsel der von Alexandru Vaida Voevod, in den Jahren
1918-1919, mit den damaligen politischen und diplomatischen Persănlichkeiten stattgefunden hat Auf
dieser Grundlage und mit Hilfe anderer Komponenten des Kampfes fiir die Erfiil lung der nationalen Einheit
des rumănischen Volkes, schlussfolgert der Autor dass Alexandru Vaida Voevod eine: .grosse,
europăische Seele, die genial, in jedwelchem politischen kreissicht er sich auch befand, die Kunst mit dem
Wissen der Diplomatie verband so dass er die Rechte des rumănische Volkes und die nationale Einheit
werteidigte".
Somit g elingt es ihm nicht nur ein grosses Unrecht dass Alexandru Vaida Voevod gemacht wurde
wieder zu reparieren. sondern auch diesen in die Gallerie derjenigen einzugliedern die fiir die NATIONALE
EINHEIT gekiimpft und sich geopfert haben.
Note:
1. Vezi articole publicate in ziarul .Patria·. Cluj, nr. 39, 27 februarie 1932 despre dr. Alexandru
Vaida Voevod la implinirea vârstei de 60 de ani.
2. Vezi Silviu Dragomir. Un proces istoric, in .Ţara noastră·. anul IX. nr. 42,m 14 octombrie 1 928,
nr. 43, 21 octombrie 1928, nr. 44, 28 octombrie 1928; 1. Lupaş, Un episod istoric din anu/ 1917, Bucureşti 1932,
Octavian Goga, Mustul care fierbe, Bucureşti, f. a., p. 186.
3. Vezi Istoria României sub redacţia lui Mihail Roller, Bucureşti, 1 956, p. 561 ; C. Nuţu şi A. Egyed,
Transilvania in primele două decenii ale secolului XX. Unirea Transilvaniei cu România, in ..Din istoria
Tranislvaniei", 11, Ed�ia 11-a, Bucureşti, 1 963, p. 309-544; Miron Constantinescu, L. Banyai, V. Curticăpeanu,
G. Gtillner, C. Nuţu, Cu privire la problema naţională in Austro-Ungaria (1900- 1918), in .Destrămarea
monarhiei austro-ungare, 1 900-1918), sub redacţia acad. C. Daicoviciu şi prof. M. Constantinescu,
Bucureşti, 1 964, p. 93-189; Miron Constantinescu, Partisans et adversaires roumains de la .. Grossăsterreich
en Transylvanie " (1905- 1916), in .Nouvelles etudes d'histoire", III, Bucureşti, 1 965, p. 352-36 1 ; C. Nuţu, Noul
activism şi lupta pentru unitate de stat (1905- 1918), in .Desăvârşirea · unificării statului naţional român.
Unirea Transilvaniei cu vechea Românie", sub redacţia: prof. univ. Mirori Constantinescu, prof. univ. Ştefan
Pascu, Bucureşti, 1 968, p. 88-145.
4. Vezi Liviu Maior, Alexandru Vaida Voevod, intre Belvedere şi Versailles (Însemnări, memorii,
scrisori), Cluj-Napoca, 1 993; Alexandru Vaida Voevod, Memorii, voi. 1-IV, prefaţă, ediţie îngrijită, note şi
comentarii de Alexandru Şerban, Cluj-Napoca, 1994-1998; Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică
Prodan, in apărarea României Mari, Campania armatei române din 1918- 1919, Bucureşti, 1944.
5. Am demonstrat, pe larg, această problemă in lucrarea .Dr. Alexandru Vaida Voevod europeanul·, in mss, ( 1 345 pag.).
6. R.W. Seton Watson, Alexandru Vaida Voevod, campionul ideii naţionale, in .. Patria", Cluj, nr. 40,
1932.
7. Aflate in arhiva personală a domnului Alexandru Salcă, Braşov.
8. 1918 la Români. Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporuiiJi român, voi 1, 11, III, IV,
Bucureşti, 1 983.
9. V. V. Tilea, Acţiunea diplomatică a României. Noiembrie 1919 - martie 1925, Sibiu - 1 925; Ion
Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi unirea Ardealului cu România, Bucureşti, 1 926. Constantin Kiriţescu, Istoria
Războiului pentru intregirea României, 1916-1919, Ed�ia a 1 1-a, volumul III, Bucureşti, (f.a.).
1 0. Liviu Maior, op. cit; Alexandru Vaida Voevod, Memorii, voi. 1-IV ... Apostol Stan, Iuliu Maniu,
Naţionalism şi democraţie. Biografia unui mare român, Bucureşti, 1 997; Dumitru Preda, Vasile
Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit; Valeriu Florin Dobrinescu, Bătălia pentru Basarabia, 1918- 1940, laşi,
1 991; Sherman David Spector, România şi Conferinţa de Pace de la Paris. Diplomaţia lui Ion /. C. Brătianu.
Traducere de Sorin Pârvu, laşi, 1 995.
1 1 . G heorghe 1. Brătianu, A cţiunea politică şi militară a României in 1979. Ediţia a 11-a, Bucureşti,
1 940, p. 1 01 -1 03.
12. lucian Blaga, Ţara din inima mea, in .Curţile dorului", Sibiu, 1, nr. 1, 1 940.
13. Apostol Stan, op. cit, p. 91
14. Vezi acest tratat in . 7978 /a Români..:, voi. 1, p. 763-767.
http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

Dr. Alexandru Vaida Voevod in câmpul Conferintei de Pace

173

15. Vezi harta nr. 2 in anexă.
16. Constantin Kir�escu, op. cit, p. 521; V.V. Tilea, op. cit, p. 9-13, 15, 16.
17. Cosntantin Kir�escu, op. cit, p. 512-514.
18. ldem, op. cit, p. 512.
1 9. Academia Română, Dicţionarul limbii române, tomul l, partea 11, C. Bucureşti, 1 940, p. 752; Fanu
Al. Duţulescu, Dicţionarul Filozofic, Craiova, 1 945, p. S0-51.
20. Apostol Stan, op. cit., p. 99; Dr. Alexandru Vaida Voevod, corespondenţa inedită primită şi
trimisă in 1918- 1919, in arhiva personală a domnului Alexandru Salcă din Braşov, doc nr. LXXII- LXXIV
LXXXI (martie 19191. CLXI, CLXXII ( m ai 1 91 91.
21. Apostol Stan, op. cit., p. 141; dr. Alexandru Vaida Voevod, Corespondenţă. .. doc nr. XLVII I
(februarie 19191; V. V. Tilea, op. cit., p. 185; Liviu Maior, op. cit, p. 292.
22. Liviu Maior. op. cit., p.292.
23. ldem, op. cit, p. 292-292.
24. Constantin Kir�escu, op. cit., p. 522.
25. ldem, op. cit., p. 438-439
26. 1on Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi Unirea Ardealului cu România, Bucureşti, 1 926 p. 1 60-168
27. Constantin Kiriţescu, op. cit., p. 442.
28. ldem, op. cit., p. 522
29. Dr. Alexandru Vaida Voevod, Maghiarii şi Conferinţa de Pace, în .Gazeta Transilvaniei" nr. 20
din 22 aprilie 1 920 p. 1 .
30. Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit., p . 124-1 25M; Dr. Alexandru
Vaida Voevod, Corespondenţa. . . doc. nr. XLI,
31 . Vezi Cosntantin Kiriţescu, op. cit., p. 373-374, 396; Dr. Alexandru Vaida Voevod
Corespondenţă... doc. nr. XXIII, XXVIII, XXXIII, XLVII, LV (Februarie 1 91 91, LXIV, LXX (martie 19191; Petru
Papp, Din trecutul Beiuşului, Beiuş, 1928 p. 23; Te odor Neş, Oameni din Bihor 1848- 1918, Oradea, 1 937 p.58 1 .
32. Dr. Alexandru Vaida Voevod, Corespondenţă..., în arhiva familiei Alexandru Salcă, Braşov,
dac. nr. XL (februarie 1 919); Dr. Ştefan Cicio Pop. într-o scrisoare către Alexandru Vaida Voevod, LXIV, LXX
(martie 1 1 9191. Petru Papp, Din trecutul Beiuşului, Beiuş 1 928, p. 23; Teodor Neş, Oameni din Bihor 1848 1919, Oradea, 1937 p. 581 .
33. Dr. Alexandru Vaida Voevod, Corespondenţă inedită, primită şi trimisă din 1918 in 1919 in
arhiva personală a domnului Alexandru Salcă, Braşov, doc. nr. XLI (martie 1 9191
34. Sherman David Spector, op. cit., p. 161-1 62.
35. Dr. Alexandru Vaida Voevod, Corespondenţă inedită, primită şi trimisă în 1918-1919, în arhiva
personală a domnului Alexandru Salcă, Braşov, dac. nr. LVII-b, LVII-c (sfârşitul lui februarie 19191; Dumitru
Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit., p. 160-161 (capitol elaborat de Dumitru Predal.
36. Consiliul Suprem lnteraliat a hotărât la 26 februarie 1919 ca trupele ungare să se retragă din
Transilvania, la apus de zona stabilită de acest for (Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Preda, op.
cit., p. 161, 176, notă (capitol elaborat de Dumitru Predal. Ion Tepelea, op. cit., p. 30. Vezi această zonă
neutră pe harta nr. 2, în anexă.
37. Constantin Kiriţescu, op. cit., p. 402; Dr. Alexandru Vaida Voevod, Maghiarii şi Conferinţa de
Pace, în ..Gazeta Transilvaniei", nr. 20, 22 aprilie 1 920, p. 1 .
38. Constantin Kiriţescu, op. cit., p . 405; Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op.
cit., p. 1 77 (capitol elaborat de Dumitru Predal.
39. Dr. Alexandru Vaida Voevod, Corespondenţă inedită, primită şi trimisă din 1918 in 1919 în
arhiva personală a domnului Alexandru Salcă, Braşov, doc. nr. CVIII (aprilie 19191.
40. Vezi despre acest război lucrările: Constantin Kiriţescu, op. cit voi. III. p. 385-502, Dumitru
Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit., p. 207-295 (capitole elaborate de Vasile Alexandrescu
şi Costică Prodanl; Ion Tepelea, 1919-1920, O campanie pentru liniştea Europei. Bilanţuri paradoxale,
Cluj-Napoca, 1996, p. 75-146.
41. Vezi Constantin Kiriţescu, op. cit, p. 409-421; Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică
Prodan, op. cit., p. 219-229 (capitol elaborat de Vasile Alexandrescu); Ion Tepelea, op. cit. p. 45-64.
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42. Dr. Alexan d ru Vaida Voevod, Corespondenţă inedită, primită şi trimisă din 1918 in 1919 în
arhi\la personală a domnului Alexandru Salcă, Braşov, dac. nr. CXXXIV. CXXXV (aprilie 191 9).
43. Constantin Kir�escu a prins acest moment in felul următor: ..în această zi neuitată de patru
august, soldaţii ··omâni trec in pas de paradă, in cântecul voios al fanfarelor militare prin inima capitalei
maghiare, cucerite d e ei in luptă dreaptă. Ei defilează cu bărbăţie, călcând in picioare nu numai pietrele
străzilor capitalei, dar şi sufletul trufaşului călău de până ieri. M ut şi resemnat se grămădeşte norodul
maghiar pe trotuarele l a rg i, ca să privea scă spectacolul unic. Este istorie care se d esfăşoară
răzbunătoare, nemiloasă, fatală." ( op. cit., voi. III, p. 488-489).
44. Mircea Constantinescu, Postfaţă la lucrarea .. Desăvârşirea unificării Statului Naţional
Român. Unirea Transilvaniei cu Vechea Românie", sub redacţia praf. univ. Miron Constantinescu, praf.
univ. Ştefan Pascu, Bucureşti, 1 968, p. 457.
45. Vezi Dr. Alexandru Vaida Voevod, Corespondenţă inedită, primită şi trimisă din 1918 in 1919în
arhiva personală a d omnului Alexandru Sal că, Braşov, dac. nr. XXXV, XXXVI I I, XXXIX (februarie 191 9), LXII,
LXVII, LXVI I I, LXXXI, LXXXII, LXXXIV, LXXXVIII, LXXXX, LXXXXI I (martie 191 9), LXXXXVI, LXXXXVI I, CXXX,
CXXX, CXXXI, CXXXXIV (aprilie 1919), CXXVIII, CXXXXVII I, CLX, CLXXIV (mai 191 9).
46. Dr. Alexandru Vaida Voevod, Scrisoare trimisă lui dr. Iuliu Maniu in 11 iunie 1919, în 1 918 1a
Români, Desăvârşirea unităţii naţionale statale a poporului român", voi. IV, Bucureşti, 1986, p. 428-429.
47. Vezi Constantin Kir�escu, op. cit., voi. I I I, p. 522-523.
48. D r. Alexandru Vaida Voevod, Scrisoare trimisă lui dr. Iuliu Maniu in 1 1 iunie 1979, in . 1918 la
Români, Desăvârşirea unităţii naţionale statale a poporului român ", voi. IV, Bucureşti, 1986, p. 429.
49. G heorg he 1. Brătianu, Acţiunea politică şi militară a României in 1919. Ediţia a 1 1-a, Bucureşti,
1 940, p. 1 01-103.
50. Constantin Kir�escu, op. cit., p. 524.
5 1 . Sherman David Spector, op. cit., p. 228; Ion 1. C. Brătianu (Ionel) a fost prim ministru intre 29
noiembrie - 1 2 decembrie 1 9 1 9 (Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire. voi. 11, partea
1, 1918-1933, Bucureşti, 1 986, p. 1 1 42).
52. A fost prim ministru intre 27 septembrie 1919 - 30 noiembrie 1919 (Mircea Muşat, Ion
Ardelean, op. cit., p. 1 1 42).
53. Constantin Kir�escu, op. cit., p. 524-526.
54. V. V. Tilea. op. cit., p. 32-33.
55. Vezi Alexandru Vaida Voevod, Memorii... voi. III, p. 1 00--1 02; Liviu Maior, Alexandru Vaida
Voevod..., p. 282.
56. Alexandru Vaida Voevod, Memorii... , voi. 1 1, p. 24.
57. V. V. Tilea, op. cit., p. 37, idem, Domnul Vaida Voevod in politica externă, in .. Patria", Cluj, nr.
39, 1 932, p. 1 0.
58. Vezi voi. al 11-lea, op. cit., anexa 1, p. 2 1 1 -213.
59. Constantin Hirlescu, op. cit., p. 526.
60. Dr. Alexandru Vaida Voevod, Maghiarii şi Conferinţa de Pace, in Gazeta Transilvaniet nr. 20
din 20 aprilie, 1 920, p. 1 .
6 1 . V . V . Tii ea, op. cit., p . 49--50.
62. Vezi V. V. Tilea, op. cit, anexa, harta 1 .
63. V. V. Tii ea, op. cit, p. 50.
64. 1918 1a Români, Desăvârşirea. . ., voi. IV, p. 490.
65. Vezi N icolae Titulescu, Discursuri. Studiu introductiv, texte alese şi adnotări de Robert
Deutsch, Bucureşti, 1 967, p. 414-415; Florin Salvan, Actul de la 1 Decembrie 7918 in orizont european, in
1 Decembrie. Studii şi evocări, editura Transilvania Expres, 1 998, p. 1 1 7-1 28.
66. V. V. Tilea. op. cit., p. 53; Florin Salvan, in loc cit., p. 1 23.
67. V. V. Tilea, op. cit., p. 65; Florin Salvan, in loc cit., p. 1 23-- 1 28.
68. Vezi pe larg la V. V. Tilea, op. cit. p. 50--72.
69. Vezi pe larg la V. V. Tilea, op. cit. p. 38-44.
70. V. V. Tilea. op. cit. p. 40 ( Morning Post, 30 ianuarie 1 920).
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7 1 . Vezi pe larg la V. V. Tilea, op. cit. p. 4&-48, 54-56; Liviu Maior, Alexandru Vaida Voevod.. ., p.
287; Alexandru Vaida Voevod, Memorii.. ., voi. 11, p. 58-60.
72. V. V. Tilea, op. cit, p. 527.
73. V. V. Tilea, op. cit.
74. V. V. Tilea, op. cit., p. 72-74, 76-79, 81-82.
75. N. Titulescu, Discursuri. .., p. 415.
76. Ştefa n Paseu, Făurirea statului naţional unitar român, voi. 11, Bucureşti, 1 983, p. 263.
77. Viorel V. Tilea, Domnul Vaida Voevod in politica externă, in . Patria", Cluj, nr. 39, 1 932, p. 1 0;
78. V. V. Tii ea, Acţiunea diplomatică... , p. 93-94, 1 04-1 08, cf. şi Sherman David Spector, op. cit., p.
28Q--282. Mai pe l�rg această discuţie la Alexandru Vaida Voevod, Memorii ... , voi. III, p. 52-54.
79. Vezi V. V. Tilea, op. cit., p. 83-91, 95, 1 00; Valeriu Florin Dobrinescu, Bătălia pentru Basarabia,
laşi, 1 99 1 , p. 80--82; Nicolae Titulescu, Basarabie pământ românesc, Ediţie îngrijită, studiu introductiv d e d r.
in drept Ion Grec eseu, Bucureşti, 1 992, p. 55-58; Sherman David Spector, op. cit., p. 280; N icolae Ceachir,
Marile puteri şi România, 1 856-1945, Bucu reşti, 1 996, p. 210; Constantin Kir�escu, op. cit., voi. I I I, p. 532;
Alexandru Vaida Voevod, Memorii. .., voi. 1 1, p. 61 .
80. V. V. Tilea, Acţiunea. .., p. 1 0Q--101; Frederic C. Nanu, Politica externă a României, 1919- 1933.
Traducere de Liliana Roşea şi Manuela Ung ureanu, l aşi, 1 993, p. 1 1 3.
8 1 . Vezi pe larg V. V. Tilea, Acţiunea. .., p. 1 1 3.
82. Acestea sunt: 1 . Recunoaşterea reunirii Basarabiei cu România; 2. Restituirea tezaurului; 3.
Repatrierea prizonierilor de război din Rusia; 4. Neamestec in chestiunile interne; 5. Abţine rea de la orice
propagandă (V. V. Tilea, Acţiunea..., p. 1 02).
83. Cicerin, Comisar al poporului pentru afacerile externe, a trimis in acest sens o telegramă lui
Dr. Alexandru Vaida Voevod, in 24 februarie 1 920 la cererea acestuia (Telegrama şi răspunsul lui Vaida
Voevod, in V. V. Tilea, op. cit., p. 21 7-218).
84. V. V. Tiiea, op. cit., p. 1 08.
85. Vezi pe larg la V. V. Tilea, op. cit., p. 1 09- 1 1 4; Vezi hotărârea Consiliului Suprem, la V. V. Tilea,
op. cit., p. 221 .
86. Vezi p e larg la V. V . Tilea, op. cit. p . 132-1 33, 145--148.
87. Vezi V. V. Tilea, op. cit., p. 149-154.
88. Vezi V. V. Tilea, op. cit., p. 1 73-180; Liviu Maior, op. cit., p. 276-277, 281-282, 283-284, 286, 287;
Alexandru Vaida Voevod, Memorii... , voi. 11, p. 71-72.
89. Vezi pe l a rg la V. V. Tilea, op. cit., p. 1 9Q--205; Alexandru Vaida Voevod, Memorii.. ., voi. I I I, p.
217; Dr. Aurel Galea, Formarea şi activitatea Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor
româneşti din Ungaria, (2 decembrie 1 9 1 8 - 1 0 aprilie 1 920), Tg. M ureş, 1 966, p. 363.
90. Nicolae Iorga, Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost. Bucureşti, 1 972, p. 53, apud.,
op. cit., p. 363.
91. Vezi V. V. Tilea, op. cit., p. 20Q--204; Loyd George în întrevederea de adio avută in 1 5 martie 1 920
cu Dr. Alexandru Vaida Voevod i-a mărturisit acestuia extrem de nedumerit: .. Cum? ... Se poate asa ceva?
În absenţa dumneavoastră?M Apoi exclamă revoltat: .. Nemaipomenit ! " (V. V. Tilea, op. cit., p. 1 99):
92. V. V. Tilea, op. cit, p. 1 24.
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