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Cuvântul poporului român

Vorbirea dep. Vaida-Voevod

În ședința din 18 oct. a Camerii, deputatul nostru Dr. Alexandru Vaida-Voevod și-a 
ridicat cuvântul, lămurind ținuta partidului național în fața evenimentelor. 

Cetitorii cunosc declarația publicată în numărul nostru trecut: dăm acum textul 
vorbirii întregi. 

Cuvântul d-lui deputat Vaida este cuvântul poporului român. 
Fără podoabe de stil, fără reticențe diplomatice, el spune limpede, demn și fără în-

conjur ceeace simte și gândește neamul nostru, în fața evenimentelor, ce se rostogolesc 
cu repeziciune uimitoare, zguduind lumea din vechile ei temelii. 

Se aștepta din toate părțile, ca comitetul nostru să-și spună și el cuvântul lui îndru-
mător. 

Acum și l’a spus cu deplină demnitate, la locul cel mai competent.
Și-a achitat astfel datoria de onoare, cu care datoră alegătorilor și neamului româ-

nesc.
*

Dăm după notele stenografi ce ale „Foaiei Pop. Român” din Budapesta, vorbirea 
deputatului Dr. Vaida-Voevod: 

Bilanțul răsboiului mondial încă nu-1 putem fi xa, fi indcă mintea și fantazia ome 
nească este mult mai slabă, ca să putem prevede a cari vor fi  rezultatele răsboiului, 
bune și rele pentru omenire. 

Un fapt însă putem constata, de pe acum, că acest răsboiu ne-a câștigat un rezultat 
nespus de mare, anume acceptarea de cătră toate națiunile a principiului că în viitor 
să nu mai fi e deosebire între națiune și națiune, ci în viitor națiunile mici și mari vor fi  
egal îndreptățite. 

Ce dureros și deprimător a fost pentru noi faptul, că pe când noi ne-am considerat 
ca națiune, — puterea de stat, ne-a considerat numai ca subiecte juridice subordinate, 
și anume nu ne-a tratat și nu ne-a judecat ca națiune, ci numai ca naționalități. Dela 
răspândire a creștinismului, mulți eroi ai omenirii s’au luptat pentru progres și desvol-
tare și mulți au încercat ca să defi nească, să concretizeze baza aceea generală care ar fi  
potrivită pentru o muncă solidară a omenirii, spre fericirea și desvoltare a omenirii în-
tregi. Și întrucât fi e în evul mediu, fi e dela respândirea creștinismului s’ar fi  afl at chiar 
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vre-un geniu care să fi  găsit calea adevărată și să fi e dat chiar expresie idealului cores-
punzător, i-a lipsit totuși puterea necesară pentru validitarea acestor idei. Meritul lui 
Wilson este că dânsul în cunoscutele lui puncte limpede și la înțelesul tuturora, a dat 
expresie acelor idei, cristalizându-!e astfel că aceste nu mai pot fi  întunecate. Întru cât 
omenirea va fi  în stare să le și realizeze aceste idei. Putem constată, că dela respândirea 
creștinismului nu s’a împlinit un fapt așa de însemnat, a cărui înfăptuire, să servească 
interesului comun al omenirii întregi. 

Ioan Hock (din partidul karolyist): Are dreptate. 

Dep. dr. Vaida: Noi reprezentanții națiunilor mici. îngrijorați și cu teama fi rească 
am așteptat să cunoaștem horărîrea monarhiei în privința acestor puncte și nespusă 
bucurie au simțit toate națiunile nemaghiare, atunci când oferta de pace a ministerului 
de externe s’a trimis la Washington, și s’a răspândit vestea în toate unghiurile terii, — 
că noi de acum înainte, națiuni vom fi  și nu naționalități. Căci fără îndoială acest fapt 
s’a recunoscut și ofi cios prin oferta de pace, atât din partea‚ reprezentanței externe a 
monarhiei, precum și prin guvernul ungar și partidele ungare (mișcare). Simțim gre-
utatea timpului, suntem conștienți de faptul că egoismul îngust nu poate avea loc în 
pertractarea chestiilor mari de azi. Și noi primim fără restricțiune, adevărul mare pro-
nunțat de Wilson, că odiul, egoismul și îngustimea de sufl et nu ne pot conduce când 
ne ocupăm de aceste chestii mari, și mai presus de toate urmăm principiul, că numai 
cu perfectă sinceritate se pot trată toate chestiunile cari vor formă obiectul pertractări-
lor de pace. Dacă, voim un rezultat serios și real. Drept aceea, reprezentanța politică a 
națiunii române a decis să-și precizeze punctul său de vedere și încredințarea ei. Am 
onoare a comunica Camerei deputaților această declarație.

(Declarați a am publicat-o în numărul trecut la „Mai nou”). 

Dep. Vaida: Nu voiu să polemizez cu dnul ministru, nici cu ceialalți oratori. Numai 
țin să fac câteva observații. Dl Primministru în vorbirea sa de ieri a spus următoarele: 

,,Este știut că guvernul a hotărît ca în timp de vacanță a dietei să pregătească dife-
rite proiecte sociale și altele, pe cari le-a afl at de lipsă în interesul țerii, să pregătească 
și reforma administrației pe baza principiului, că aceea să ajungă în coordonanță cu 
sentimentul poporului. Apoi a mai continuat: Totuși nu sunt în situație să prezint par-
lamentului aceste proiecte, fi indcă în acest restimp, așa mari schimbări s’au făcut, încât 
situația politică pretinde eliminarea tuturor chestiilor, cari ar putea crea disonanțe în-
tre membrii onoratei Camere. Este nostim dar putem presupune că aceste proiecte așa 
erau tocmite, ca de o parte, erau să se acomodeze sentimentului comun al poporului, 
pe de altă parte totuși așa erau pregătite, că guvernul nu a avut curaj să le înainteze pa-
ramentului. (Mișcare în dreapta și stânga). Mai departe constată dl prim ministru ur-
mătoarele: Așa cred că acceptarea condițiilor lui Wilson nu provoacă controverse față 
de poziția și tradițiile noastre istorice, întru cât egala îndreptățire a tuturor indivizilor 
permite și intru cât idea unității și integrității statului ungar ne lasă, bucuros vom sati-
sface pretenziunile naționalităților și asupra acestora vom intră cu pertractări, sau mai 
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bine zis, nici nu vom pertractà cu dânșii, ci numai vom înainta proiectele corăspun-
zătoare parlamentului, luând în considerare pretenziunile lor. (Aprobări în dreapta). 

Onorată Cameră ! Contele Tisza exprimă astfel idea aceasta: Așà cred că trebuie 
să căutăm ca opinia publică contrară să o convingem cu armele realității de fapt că 
situația de aci este mult mai aproape de postulatele exprimate in punctele lui Wilson 
și că împlinirea acestor puncte, reclamă o prefacere mult mai puțin radicală, a relațiilor 
noastre interne, decât își închipuie aceasta mulți. 

Așa dar conform acestei vederi, luați în considerare că între punctele lui Wilson, 
îndeosebi, două, anume punctul al 10-lea care spune următoarele că (cetește): Acelor 
națiuni din Austria și Ungaria căror a voim să le asigurăm și să le ocrotim un loc în 
rândul națiunilor în prima linie trebuie să le facem posibilă desvoltatea lor autonomă. 
{Mișcare la centru). Așà cred că și dl prim ministru a acceptat acest punct de vedere, 
când a consimțit ca ministrul de externe în numele Monarhiei să facă propunerea de 
pace. (Adevărat!) Așà este, la stânga). Punctul al patrulea al lui Wilson constată, că (ci-
tește): Fiecare pretenziune națională, trebuie astfel satisfăcută, întrucât numai se poate, 
fără ca să dea naștere unor noui elemente sau să nutrească vechile elemente de discor-
die, cari ar periclita în viitor pacea Europei, fi e și numai în viitorul apropiat. 

Dep. Șt. C. Pop (întrerupe): Supremația și heghemonia au fost motivele cari au pro-
vocat neînțelegerile. 

Dep. dr. Al. Vaida: Cred că nu e nevoie de dovedit ce deosebire mare este intre punc-
tele de vedere ale primului ministru și al contelui Tisza, față de punctul al 11-lea al lui 
Wilson și între felul de a vedea al lui Wilson. (Așă este! întreruperi în extrema stângă). 
Acest abiz de despărțiră nu se poate trece prin nici un fel da sofi sm, prin aici un fel de 
amăgire și de interpretare falșă. Contele Tisza vorbește și despre democrație. Chestiunea 
noastră nu este altceva decât o manifestare a democrației. Căci doar nicăiri nu se poate 
îndeplini adevărata democrație și îndreptată pe calea normală de desvoltare, — câtă 
vreme nu este rezolvată chestia naționalităților. Deoarece numai pe baze naționale și 
în cadrele națiunii e cu putință ca acest pacifi sm social să aibă desvoltare normală. Și 
când contele Tisza polemisează cu chestiunea naționalităților — cum o numește el, și 
cu democrația, — la o întrerupere ce o face dep. Hock, — că fără vot universal nu este 
pace, — se pune pe acel punct de vedere și-și rezumă concepția lui politică, astfel, ca s’o 
facem când suntem într’o situație forțatâ, când suntem siliți la așa ceva. (…)

Dep. Al. Vaida: Am avut fericirea, că de când contele Tisza și-a reluat acea activitate 
politică întreruptă până la 1910, care cred că este în amintirea vie a tuturora, — de câ-
teori mi-am ridicat cuvântul în parlament — nu a trecut nici 48 de ore, să nu mă fi  apă-
sat, să nu fi  încercat să mă doboare. (Mișcare). Am avut și fericirea, că contele Tisza, ca 
prim ministru a găsit de demn să răspundă la plângerile ce-i le-am adus la cunoștință. 
Aceasta dovedește că între noi n’au fost relații prietinești.

Personal, se înțelege, că-l consider pe actualul prim ministru de om plăcut (mișca-
re). Ca politician și contrar însă îl consider de foarte periculos. Căci este mult mai pe-
riculos acela care voiește să scape strecurându-se ca peștele prin apă. (Vociferări). (...)
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Dep. Vaida: Așă că dl prim-ministru Wekerle, îmi este un contrar politic mai plă-
cut, dar mi-ar părea mai bine să-l am de contrar pe contele Tisza. (Mișcare). Fiindcă 
cu contele Tisza totdeauna putem fi  în clar. De aceea ne-a plăcut totdeauna Tisza, care 
deși a declarat ca noi am agitat și dincolo de hotarele țerii, — însă prin vorbire a lui de 
ieri, a adus mai mare serviciu cauzei noastre, decât am fi  făcut noi în decurs de zece 
ani. (Aprobări la stânga. Mișcare in dreapta), continuându-se politica de asuprire a lui 
Apponyi și Banff y față de naționalități, pe care însuși Tisza a înaugurat-o în această țara. 

Onorată Cameră ! Partidele maghiare nu pot face un serviciu mai mare cauzei 
noastre, decât proclamâdu-se independența Ungariei, Tisza să fi e trimis ca ministru de 
externe la congresul de pace al lui Wilson. (Mișcare).

Dep. Vaida: Cât privește spusele, că în această țară naționalitățile nemaghiare au 
fost și până acum într’o situație fericită și că este numai o mică deosebire între concep-
ția lui Wilson și stările reale din Ungaria, trebuie să observ, că este de admirat curajul 
dlui prim-ministru, cu care a spus astea aci în parlament în fața țerii și lumii întregi. 

Dep Șt. C. Pop: Cinic!

Dep. Vaida: Fiindcă doară dlui este pentru a treia sau a 4-a oară prim-ministru al 
Ungariei (strigăte din stânga: Pentru a 5-a oară!). E timpul să-i pue capet și așa s’ar 
putea aștepta dela ei, ca să cunoască chestia naționalităților și să știe, că naționalitățile 
nemaghiare au sângerat pe toate fronturile. Și în acest timp, când fi ii și părinții cădeau 
pe câmpul de luptă, închisorile erau pline și sunt și acum pline de părinții și mamele 
luptătorilor, ba au fost închiși chiar și copii de 14 și 16 ani, (vii contraziceri și sgomot 
mare în mijloc). (…)

Dep. Vaida: Vă voiu arăta îndată nume: Dr. Valeriu Braniște (Zgomot și strigăte în 
stânga! Acesta este de 16 ani?) 

Dep. Șt. C. Pop: Sunt și condamnați de 16 ani!

Dep. Mihăli: Aveți răbdare ! Nu se pot înșiră toate cazurile deodată. (Zgomot).

Dep. Vaida: Acest om a fost arestat opt luni, fi ind absolut nevinovat și numai când 
ministrul de externe a primit în numele monarhiei punctele lui Wilson atunci a fost 
eliberat. (Zgomot și strigăte în mijloc: Mult mai de vreme!) Afară de aceasta încă 4 
domni... (Strigăte în stânga: Cine au fost aceia ? Cerem numele!). Binevoiți a telefona la 
Cluj și să întrebați. Apoi să mă desmințiți. (Strigăte din dreapta: Desigur sunt arestați 
pentru alte învinuiri! învățători de 16 ani. (…)

Dep. Vaida: Onor. adunare ! Este oare această situație fericită așa aproape de punc-
tele lui Wilson? Școlile noastre sunt închise cu sutele. Probabil că știți aceasta. Poate 
știți și că gimnaziile noastre au fost maghiarizate, că au fost cerute condiții așa de im-
posibile, încât nu le putem împlini și acest a numai ca să puteți maghiariza gimnaziile 
noastre rămase, încă de pe vreme a absolutismului. (…)

Dep. Vaida: Dacă v’ați interesà cum ar fi  datoria Dvtră să vă interesați de aceste 
chestii ați fi  afl at chiar și din gazete, că în Sibiu comisarul guvernului nu s’a oprit nici 
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măcar în fața sf. altar, ci a trimis jandarmi în bisericile noastre. Veți recunoaște doară, 
că aceasta nu este punctul de vedere aprobat de Wilson! Nu voiesc să fac recriminări, 
căci nu trăim timpuri ca să putem ajunge ceva printre criminări, ci această chestie tre-
buie rezolvată pa cale pașnică și a bunei înțelegeri...

Text preluat din Unirea, Blaj, an XXVIII, nr. 65, 23 octombrie 1918, pp. 1-3; nr. 66, 26 
octombrie 11918, pp. 1-3. (Cristian TEODORU)


