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Cu aproximativ două luni înainte şi două luni după 1 decembrie 1918, 

cel de-al douăzeci şi optulea preşedinte american, Woodrow Wilson, a fost 
foarte prezent în conştiinţa românilor. 

Sigmund Freud avea să îl descrie pe W. Wilson prin „complexul 
Mântuitorului”1. Studiul psihologic al lui Freud, publicat târziu, avea să îl 
demitizeze însă mai mult pe Freud decât pe Wilson. 

 
Faimoasele 14 puncte 
La 8 ianuarie 1918, W. Wilson enunţa într-un discurs în Congres 

planul său „Pentru Pacea Lumii”, în 14 puncte. Primele cinci reprezentau 
principii generale pentru noua lume; punctele 6-13 erau specifice pentru 
problemele teritoriale; punctul al patrusprezecelea enunţa necesitatea creării 
unui organism internaţional care să asigure pacea lumii. 

Cel mai interesant pentru românii ardeleni era punctul al zecelea, care 
se referea la popoarele din Austro-Ungaria, pronunţând pentru acestea 
drepturi fundamentale. „Popoarelor Austro-Ungariei, cărora le dorim un loc 

 
∗ Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, România; e-mail: tudor.rosu2014@gmail.com. 
1 Berg 2014, p. 576. 
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garantat printre naţiuni, va trebui să li se dea cel mai larg prilej de dezvoltare 
autonomă”2. 

În aceeaşi perioadă, pentru popularizarea cauzei românilor din Ardeal, 
diaspora din America a fost foarte activă. După ce în martie 1917 românii 
americani participaseră la parada sărbătoririi celui de-al doilea mandat al lui 
Wilson, purtând pancarte pentru România Mare, în septembrie acelaşi an 
Vasile Lucaciu organizase o mare adunare a românilor, urmând ca, în iunie 
1918, să se constituie Liga Naţională Românească din America, orientată 
spre unirea Transilvaniei cu România. Aceasta a urmărit în egală măsură o 
acţiune concertată împreună cu alte organisme similare ale emigranţilor din 
Austro-Ungaria, ale cehilor americani, polonezilor americani ş.a.3. 
 

De la Oradea la Budapesta şi la Arad 
Wilson avea să fie pomenit în Declaraţia de la Oradea, citită de 

Alexandru Vaida Voievod în Parlamentul de la Budapesta, la 5/18 
octombrie 1918:  

„E meritul lui Wilson că, în cunoscutele lui puncte, a dat expresie acelor 
principii şi le-a cristalizat, aşa că nu se vor mai putea falsifica niciodată. Dacă 
omenirea va izbuti să realizeze, să înfăptuiască aceste principii, atunci de la 
întemeierea creştinismului încoace n-a fost un eveniment mai însemnat ca 
acesta pentru omenire”4. 
De altfel, expunerea lui Al. Vaida Voievod din acea zi pornea de la 

principiile lui Wilson şi modul în care au fost acestea interpretate de către 
decidenţii maghiari5. 

Mai mult, întreaga intervenţie a lui Vaida se structura pe punctele 
wilsoniene şi, în special, pe cel de-al zecelea. Termenii „Wilson” şi 
„wilsonian” apar nu mai puţin de douăsprezece ori în discursul lui Vaida6. 

O anumită discuţie existase în jurul ideii că în retorica lui Wilson nu se 
făcea referire explicită la români, de unde unii au încercat să speculeze că s-
ar fi dorit ca aceştia să rămână în continuare în graniţele Ungariei. În aceeaşi 
matrice a principiilor nu se făcea referire punctuală, de fapt, nici la alte 
naţionalităţi din imperiul dualist. Spiritul principiilor wilsoniene era însă 
evident. În plus, după conceptele lansate în ianuarie 1918, Wilson 
continuase pe aceeaşi direcţie, insistând că popoarele trebuie să hotărască 
asupra viitorului lor7. 

 
2 Puşcaş 2018, p. 50. 
3 Neamţu 1997, passim. 
4 Chira 1978, p. 112. 
5 Popescu-Puţuri et alii 1989, p. 39-44. Declaraţie [intervenţia lui Al. Vaida Voievod, din 
5/18 octombrie 1918, în Parlamentul de la Budapesta]. 
6 Marea Unire 1984, p. 231. 
7 Puşcaş 2018, p. 57. 
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Fig. 1. Harta etnică a Imperiului Austro-Ungar şi a României 

(Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia) 
 

Fundamentală a fost nota lui Wilson către guvernul de la Viena, din 
18 octombrie, din aceeaşi zi în care a fost lansat şi  apelul împăratului, Către 
credincioasele mele popoare, o încercare disperată de a salva integritatea 
imperiului prin federalizarea lui. Wilson se pronunţa împotriva reformei pe 
baza unei simple autonomii, insistând asupra dreptului şi libertăţii 
popoarelor de a-şi alege singure calea8. 

Fruntaşii transilvăneni au continuat să facă trimitere la Wilson şi după 
constituirea Consiliului Naţional Român Central de la Arad, ce îşi asuma 
conducerea naţiunii române din Transilvania. Preşedintele american era 
invocat şi în actele fundamentale ale acestui for, cum a fost Nota ultimativă 
adresată Budapestei, la 9 noiembrie, prin care se cerea predarea teritoriilor 
româneşti din cele 26 de comitate ale Transilvaniei şi Partium-ului (dintre 
care 23 în întregime), cu menţiunea că „faţă de celelalte popoare aflătoare pe 
teritoriu […] vom respecta din partea noastră principiile lui Wilson”9. 

 
Nota lui Robert Lansing 
Presa internaţională titra în noiembrie 1918: M. Wilson n’oublie pas la 

Roumanie. Prin vocea lui Lansing, secretarul de stat american, era confirmată 
de către americani justeţea revendicărilor românilor, al căror sacrificiu în 
război era din nou subliniat10.  

 
8 Cazan 1978, p. 125-126. 
9 Marea Unire 1984, p. 241. 
10 Gazette de Lausanne, CXXI, nr. 308, din 10 noiembrie 1918, p. 4. 
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Nota11 lui Robert Lansing12 adresată românilor, la 5 noiembrie 1918, 
spunea, printre altele, că „prezidentul doreşte să încunoştinţeze că guvernul 
Statelor Unite aderează la postulatele poporului român înlăuntru şi în afară 
de hotarele regatului”13. La sosirea telegramei lui Lansing „toată suflarea 
română saltă de mândrie şi bucurie”14, iar răspândirea veştii a fost însoţită de 
aclamări frenetice15. În acelaşi timp, episcopul Miron Cristea al 
Caransebeşului dădea o circulară anunţând solia lui Wilson16. 

Astfel, Wilson devenea numele cel mai des pronunţat în mai toate 
declaraţiile şi cuvântările liderilor români din octombrie - noiembrie 1918. 
 

În noiembrie - decembrie 1918 
Aşadar, fruntaşii ardeleni au făcut apel la noţiunile wilsoniene aproape 

cu fiecare ocazie. După Nota ultimativă, au urmat negocierile de la Arad cu 
reprezentanţii guvernului maghiar, din 13-14 noiembrie. Acestea nu au avut 
cum să fie fructuoase, întrucât românii urmăreau strict principiile 
wilsoniene. După cum a conchis Iuliu Maniu, „naţiunea română vrea să-şi 
aibă statul său propriu şi suveran”17. Tot Iuliu Maniu, în discursul ţinut la 
Blaj, în 19 noiembrie, se îndoia de sinceritatea democraţiei maghiare, dorind 
„să ştie şi Wilson cum înţeleg domnii aceştia principiul de liberă supunere a 
popoarelor”18. 

Vasile Suciu, în şedinţa consistorială de la Blaj, vorbea auditoriului 
despre dreptul de a hotărî liber asupra sorţii sale pentru fiecare popor, iar 
Wilson era „president al ţării libertăţilor şi a egalei îndreptăţiri”19. În ziarul 
Unirea, de la Blaj, se mai vorbea despre acelaşi drept „în virtutea principiilor 
fixate de prezidentul Wilson”20, ori despre „libera dispunere de orânduire 
naţională”, „în baza lui Wilson”, prin care românii trebuiau să aibă controlul 
asupra celor 26 de comitate21. 

 
11 Pentru mai multe detalii despre nota lui Robert Lansing, vezi Mircea 2018, p. 216-217. 
12 Deşi în trecut îl admirase, între timp Wilson îşi schimbase părerea despre Lansing, 
probabil din cauza punctelor de vedere radical diferite pe care acesta din urmă le avea faţă 
de cele ale preşedintelui. Ajunsese să îl dispreţuiască: „Nu are pic de imaginaţie şi abilitate 
constructivă, de fapt nu prea are calităţi” (Macmillian 2018, p. 34). 
13 Unirea, XXVIII, nr. 1, din 12 noiembrie 1918, p. 2. 
14 Ibidem, nr. 3, din 15 noiembrie 1918, p. 2. 
15 Ibidem, nr. 5, din 17 noiembrie 1918, p. 2. 
16 Ibidem. 
17 Scurtu 1988, p. 118-119. 
18 Unirea, XXVIII, nr. 7, din 20 noiembrie 1918, p. 1. 
19 Ibidem, nr. 15-16, din 1 decembrie 1918, p. 2. 
20 Ibidem, p. 1. 
21 Ibidem, nr. 17, din 3 decembrie 1918, p. 2. 
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Acel self-determination este tradus în foarte multe moduri, din care cel 
mai frecvent pare a fi „liberă dispunere”. Varianta „autodeterminare” este 
mai nouă, aceasta lipsind cu desăvârşire în retorica de la 1918. 

„Numele lui Wilson, Clemenceau, Lloyd-George, Saint-Aulaire, 
Berthelot, Wopicka ş.a. vor fi cu acelaşi respect pomenite de către toate 
generaţiile viitoare”, se anunţa şi la Chişinău22. Epitetele ataşate lui Wilson 
sunt de acum totale: se vorbea despre „Mesia al nostru”23, ori despre faptul 
că „sabia aliaţilor şi cuvântul desrobitor al lui Wilson ne-au redat şi nouă 
dreptul cel mai elementar al oricărei fiinţe vii, dreptul de a dispune de soarta 
noastră”24. În altă parte se aprecia că „Wilson, generosul fiu al Americii 
liberatoare, a pus pecetea puterii pe strigătul nostru şi ne-a făcut stăpâni pe 
soarta şi pe pământul nostru udat de lacrimi”25. Iar Consiliul Naţional 
Român Central făcea un apel către soldaţi în următoarele cuvinte: „fiţi 
demni de iubirea dezinteresată a celui mai mare om de astăzi, al 
preşedintelui republicii americane: Wilson, care ca un al doilea Mesia a dus 
la învingere ideea ca fiecare popor şi fiecare individ să fie egal îndreptăţit şi 
stăpân pe soarta sa”26. Entuziasmul şi cuvintele mari erau logice, luând în 
considerare declaraţia lui Ştefan Cicio-Pop: „solia lui Wilson care ne-a făcut 
să plângem de bucurie şi să jucăm ca copiii”27. 

 

 
Fig. 2. Fruntaşi politici ardeleni (Colecţia familiei Cicio-Pop) 

 
22 România nouă, II, nr. 219, din 18 noiembrie 1918. Apud Popescu Puţuri, Pascu 1989, p. 
343. 
23 Popescu-Puţuri, Pascu 1989, p. 310. Telegramă [către] Consiliul Naţional Român. 
24 Alba Iulia, I, număr ocazional, din 18 noiembrie/1 decembrie 1918, p. 1. 
25 Ibidem, nr. 4, din 18/31 decembrie 1918, p. 1. 
26 Popescu-Puţuri et alii 1989, p. 59. Către naţiunea română. 
27 Popescu-Puţuri, Pascu 1989, p. 354. Marea Adunare de la Alba Iulia. 
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Nu e de mirare că Wilson era deja perceput ca „unul dintre cei mai 
mari îndrumători ai omenirii”, „sfântul vieţii moderne”28 sau, mai simplu, 
„Dumnezeul Wilson”, cum avea să îl numească Lucian Blaga29. 

 
În Adunarea Naţională 
În deschiderea făcută de Gheorghe Pop de Băseşti, la şedinţa 

Adunării de la Alba Iulia, se arăta că „Wilson a fost cel dintâi care a înţeles 
că sfintele învăţături ale lui Isus Hristos trebuie să se aplice între popoare”; 
Wilson era pomenit şi în discursul lui Ştefan Cicio-Pop: „cuvinte de aur a 
spus Wilson” şi „Wilson, care face legile lumii noi, prin glasul său prima dată 
ne trimite o veste îmbucurătoare […]. Vrem libera dispunere a popoarelor, 
dar această dispunere să nu fie o frază”. Cicio-Pop vorbeşte despre 
popoarele mici, neorganizate, „care n-au fost niciodată în poziţie să-şi spună 
cuvântul la care stat să aparţină, care n-au avut niciodată puterea liberă şi 
independentă la întocmirea lor în state”. 

 

 
Fig. 3. Cazina militară din Alba Iulia, locul Adunării Naţionale  

(Colecţia foto a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia) 
 
Goldiş a adus în prim-plan ideile de libertate, pe care „le-a copt istoria 

şi apostolul care le vesteşte este Wilson”. Şi Maniu consideră necesară 
introducerea ideii că „Liga Neamurilor” (dezideratul ultim al lui Wilson) este 
atât de necesară. Americanul a fost pomenit şi de Miron Cristea, în discursul 

 
28 Românul, VII, nr. 38, din 13/26 decembrie 1918, p. 2. 
29 Blaga 1973, p. 197. 
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de pe Câmpul lui Horea: „sfânta şi mântuitoarea poruncă din solia 
puternicului Mesia-Wilson” ce a întărit „libertatea de a fi stăpân pe sine”. 

Urmărind toate discursurile susţinute în ziua de 1 Decembrie 1918, 
cele mai multe dintre ele în Cazina Militară, acolo unde se desfăşura 
Adunarea Naţională30, numele lui Wilson a fost pronunţat în total de şase 
ori: de Ştefan Cicio-Pop, Gheorghe Pop de Băseşti, Vasile Goldiş şi Miron 
Cristea. Aproape de fiecare dată referirea la acesta era însoţită de un epitet, 
adesea de inspiraţie biblică: „marele Wilson”, „puternicul Wilson”, 
„puternicul Mesia Wilson”, „al doilea Mesia”, „apostolul”. Pronunţarea 
numelui său era însoţită de „ovaţii entuziaste” ale auditoriului. Procesul-
verbal al adunării consemnează că s-a strigat în sală „Trăiască Wilson!” de 
patru ori şi de două ori „Trăiască Statele Unite!”. Într-un astfel de top, 
Wilson împarte locul 1 cu împăratul Traian, numai că la acesta din urmă 
pronunţarea numelui nu a venit însoţită, evident, de ovaţiile sălii. Pe locul al 
treilea s-a situat Mihai Viteazul, cu trei menţionări. Dacă ar fi să îl luăm în 
calcul şi pe Dumnezeu, nici acesta nu îl depăşea pe Wilson strict în numărul 
de invocări din discursurile ţinute în Sala Unirii, cei doi fiind la egalitate. În 
acelaşi registru, Isus Hristos a fost amintit de două ori. 

 

 
Fig. 4. 1 Decembrie 1918. Mulţimea de pe „Câmpul lui Horea”  

(Colecţia foto a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia) 
 

30 Procesul-verbal al Adunării Naţionale, cu discursurile aferente, a fost publicat în 
numeroase ocazii. Din cuvântările ţinute pe Câmpul lui Horea, s-au păstrat doar cele ale lui 
Miron Cristea şi Iuliu Hossu. Cel al lui Miron Cristea a fost unul extins, cu incursiuni în 
istorie, în timp ce intervenţia lui Iuliu Hossu s-a centrat pe citirea Rezoluţiei Unirii. De 
asemenea, este de punctat faptul că în procesul-verbal al şedinţei din Cazină, viitoarea Sală a 
Unirii, au fost consemnate unele discursuri în formulă prescurtată, cum este cazul 
intervenţiei lui Demetriu Radu şi, mai ales, a lui Iuliu Maniu. Numeroasele ediţii ale 
documentelor Unirii şi lucrări dedicate evenimentului de la 1 decembrie reiau doar varianta 
discursului lui Iuliu Maniu, aşa cum a fost consemnată în procesul-verbal. Varianta întreagă 
a fost publicată în Românul, VII, nr. 23, din 7 decembrie 1918, p. 1. 
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Două luni mai târziu, la Alba Iulia erau deja puse în vânzare tablouri 
cu Wilson (dar şi cu Mihai Viteazul, regele Ferdinand I şi regina Maria), 
„foarte potrivite pentru birouri şi fiecare casă românească”, astfel că „fiecare 
român trebuie să aibă portretul său”31. 
 

Ungurii 
Şi maghiarii s-au raportat la Wilson şi l-au interpretat conform 

propriilor deziderate. „O pace în stil Wilson este singura pace pentru 
Ungaria”32, era un slogan ce apărea pe pancarte, la manifestaţiile de la 
Budapesta, în primele luni ale anului 1919. 

Pentru maghiari, Transilvania nu era o provincie de la periferia 
regatului, era parte din vechiul regat, parte consistentă din Ungaria 
medievală, şi parte din leagănul civilizaţiei maghiare. Deşi reprezentau doar 
23% din totalul populaţiei Transilvaniei, în propriile statistici, în timp ce 
românii erau cei mai numeroşi, maghiarii insistau asupra faptului că 
împreună cu saşii, şvabii şi celelalte minorităţi etnice ar fi depăşit totuşi 
procentul românilor şi, în consecinţă, pretindeau „împlinirea cinstită” a 
principiilor wilsoniene. Ziare precum Az Est, Aradi Hirlap, Aradi Közlöny etc. 
susţineau că „dreptul de dispoziţie aparţine şi maghiarilor”, iar în cazul 
celorlalţi cu pretenţii la teritoriile regatului Ungariei era vorba de 
„răstălmăcirea principiilor wilsoniene”. Excerpte din aceste declaraţii erau 
preluate de ziarul Românul, uşor în derâdere, demontând poziţia maghiară. 
Tot Românul anunţa că maghiarii urmau să trimită o delegaţie la Wilson, 
selectată anume pentru a-i atinge acestuia coarda de „biserican” protestant şi 
sperând să obţină sprijin pentru Paris. 

În ciuda insistenţelor şi autovictimizării părţii maghiare, Ungaria făcea 
totuşi parte din tabăra învinşilor şi nu era scutită de vina declanşării 
războiului. Dar, mai presus de toate, principiul etnic o dezavantaja. 
Argumentul celor 4 milioane de maghiari ce urmau să rămână în afara 
graniţelor Ungariei (perpetuat chiar şi astăzi în denunţarea Trianonului) era 
complet lipsit de empatie, omiţând că, altfel, 19 milioane de români, slovaci, 
sârbi, polonezi, croaţi ar fi rămas în afara graniţelor statelor lor entice. 

Francezii şi italienii doreau să ofere României o porţiune generoasă 
din Ungaria, dar englezii şi americanii respectau liniile de demarcaţie etnică, 
ceea ce muta graniţa mai spre est faţă de cât şi-ar fi dorit românii. În luna 
martie 1919, comisia de profil avea să realizeze un raport de compromis, 
care satisfăcea totuşi parţial revendicările României. 

În fine, în 20 martie izbucnea aşa-zisa Revoluţie Bolşevică, ceea ce 
ducea la creşterea rolului României (evidenţiat mai ales de francezi) de 

 
31 Alba Iulia, II, nr. 8, din 25 februarie 1919, p. 4. 
32 Macmillian 2018, p. 332. 



Imaginea preşedintelui Woodrow Wilson în Transilvania 

 427 

stavilă în calea bolşevismului. România primea ajutor militar în acest sens, 
pentru a interveni în Ungaria. Era totuşi o situaţie complicată. Wilson însuşi 
recunoştea că nu ştie cum să procedeze mai bine în această speţă33. 

 
Conferinţa de Pace 
La jumătatea lui decembrie 1918, cu ocazia preliminariilor conferinţei 

de pace, la sosirea în Europa a preşedintelui american, ziarul Românul i-a 
dedicat acestuia un amplu material, unul entuziasmant, încărcat de metafore: 

„Bine ai venit Wilson, tu, profet al vremurilor nouă [noi], bine ai venit pe 
pământul Europei. Toate neamurile te aşteaptă pe tine, toate neamurile 
Europei, să le scoţi din noroiul drumurilor şi să le înalţi la lumina cunoştinţii 
de bine […]. La amintirea numelui tău, Wilson, ca la atingerea unui curent 
electric, mulţimea de 100000 de Români strânşi în cetatea istorică Alba Iulia 
la 1 Decembrie ca să sfarme obezile robiei, a izbucnit în urale nesfârşite, ca 
un cor imens: Să trăiască Wilson! Întreg poporul românesc simte că tu, 
Wilson, eşti solul lumii nouă, solul Libertăţii. […] tu eşti interpretul fidel al 
aspiraţiunilor şi nădejdilor […]. Un profet, un mântuitor eşti tu, Wilson […] 
interpretul sufletului nostru […] tu eşti părintele cuvintelor nemuritoare: 
dreptul de liberă dispunere, de liberă ocârmuire […] Cuvântul tău este cuvântul 
Adevărului şi cine se poate opune Adevărului?”34 
Lucrările conferinţei au debutat în 12 ianuarie 1919. Pentru români, 

deschiderea acesteia a fost privită cu optimism. În privinţa lui Wilson, 
ziarele româneşti abundau în ştiri referitoare la îmbarcarea sa pentru 
Europa, călătoria, scopurile sale şi primirea sa cu enormă însufleţire. Spre 
sfârşitul anului 1918, Românul anunţa iminenţa primirii Premiului Nobel 
pentru Pace de către Wilson35. Existau în presă, mai apoi, rubrici de ştiri de 
la conferinţă. Referitor la personalităţile implicate, cele mai multe informaţii 
veneau în legătură cu Wilson. Finalitatea întrezărită, punerea în operă a unei 
Ligi a Naţiunilor, era văzută drept ceva divin, ceva menit să asigure pacea 
eternă. 

Parisul a reprezentat momentul de maximă glorie al lui Wilson. 
Delegaţia americană avea nu mai puţin de 1300 de membri. Totodată, 
prezenţa lui Wilson a însemnat prima venire a unui preşedinte american în 
exerciţiu pe continentul european, deplasare care, întinsă pe şase luni, va 
rămâne cea mai lungă din istorie. Herbert Hoover spunea că „Wilson a atins 
apogeul conducerii intelectuale şi spirituale a întregii lumi, care nu a mai fost 
cunoscut până acum în istorie”36. Preşedintele american nu şi-a putut 

 
33 Ibidem, p. 336. 
34 Românul, VII, nr. 29, din 31 noiembrie/14 decembrie 1918, p. 1. 
35 Nu s-a acordat însă acest premiu în 1918. Wilson avea să îl câştige în anul următor şi să îl 
primească după încă un an, în 1920. 
36 Berg 2014, p. 514. 
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permite luxul să lipsească. În februarie-martie 1919 nu fusese câteva 
săptămâni (fiind necesară prezenţa sa în State) şi înlocuitorul său, colonelul 
House, făcuse deja câteva concesii nedorite37. 

La conferinţa de pace, Wilson a fost perceput drept cel mai 
temperat/ponderat dintre liderii marilor puteri. El reprezenta totodată cea 
mai altruistă şi puţin interesată parte, întrucât americanii pretindeau, în mare 
măsură şi pe bună dreptate, că intraseră în război fără scopuri teritoriale, 
fiind mânaţi doar strict de principiile de democraţie şi liberalism. Ideea 
altruismului american şi-o însuşiseră şi românii: „E cel dintâi caz din istoria 
omenirii când o mare putere îşi trimite oastea în foc pentru interes umanitar, 
obştesc”38. 

Relaţiile lui Wilson cu reprezentanţii celorlalte puteri prezente la 
conferinţă au fost de multe ori tensionate. Franţa, Marea Britanie şi Italia îşi 
aveau scopurile lor bine conturate. G. Clemenceau îl descria pe W. Wilson 
astfel: „se crede un Isus Hristos, coborât pe pământ ca să reformeze 
omenirea”. Prim-ministrul francez ajunsese chiar să îi reproşeze că e 
prietenul Germaniei. În altă parte Clemenceau vorbise de „candeur” în 
descrierea lui Wilson, ceea ce a deranjat profund, termenul putând fi 
interpretat ca naivitate. Wilson nu dorea însă o Germanie la pământ, care să 
nu îşi poată plăti datoriile şi în care să crească şansele de izbucnire a unei 
revoluţii bolşevice. Lloyd George, prim-ministrul britanic, spunea despre 
preşedintele american că este „ca un misionar gata să-i salveze pe păgânii 
europeni prin micile lui predici care abundau de clişee”39. 

În luna aprilie 1919, erau tensiuni puternice între W. Wilson şi V. E. 
Orlando, prim-ministrul italian, americanul opunându-se revendicărilor 
teritoriale ale Italiei, considerate exagerate. În peninsulă, efigia lui Wilson era 
arsă, iar Via Wilson devenea Via Fiume. Oricum, stilul consecvent al lui 
Wilson era de a-şi prezenta deciziile în aşa fel încât acestea deveneau nu 
numai necesare, ci şi corecte din punct de vedere moral. Fidel principiului 
autodeterminării, nu conta cine sunt liderii intelectuali, sociali sau 
economici, credea Wilson, ci cine forma majoritatea populaţiei. Acesta 
trebuia să fie criteriul care să stea la baza formării noilor state. Dar, în acelaşi 
timp, principiul autodeterminării era destul de vag şi de controversat. Nu era 
nici atât de clar ce înţelegea precis şi în detaliu Wilson prin self-determination şi 
cărei tip de comunităţi se putea aplica. De exemplu, revendicările 
naţionaliştilor irlandezi au fost complet ignorate40. Pe lângă teama de flagelul 
bolşevismului, erau şi alte teme care complicau situaţia lui Wilson la Paris. 

 
37 Ibidem, p. 542-545. 
38 Românul, VII, nr. 38, din 13/26 decembrie 1918, p. 2. 
39 Macmillian 2018, p. 45. 
40 Ibidem, p. 35-41. 



Imaginea preşedintelui Woodrow Wilson în Transilvania 

 429 

De exemplu, japonezii cereau egalitatea rasială, ceea ce ar fi putut crea un 
precedent periculos pentru americani. 

Delegaţia României nu era tocmai bine văzută. Take Ionescu se 
bucurase de mai multă simpatie, dar Brătianu reuşea mai degrabă să irite41. 
România avea o imagine complexă la Paris: pe de o parte era văzută ca o 
ţară exotică, interesantă, apreciată pentru efortul de război, pe de altă parte 
era văzută ca o lume a corupţiei, cu familii, precum cea a lui Brătianu, care 
deţineau puterea politică şi controlau economia. Românii păreau să aibă 
tendinţa de a vedea intrigi peste tot. La Paris chiar au sugerat că organismul 
conducător al conferinţei, Consiliul Suprem, ar fi căzut sub influenţa 
bolşevismului, sau că ar fi fost mituit de nişte forţe capitaliste obscure42. 

În capitala Franţei, aproape toată lumea îl căuta pe Wilson, acesta 
devenind, de departe, cea mai proeminentă figură a conferinţei. Inclusiv Ho 
Chi Min (numele a fost adoptat ulterior) l-a vizitat pentru a-i solicita 
recunoaşterea ţării sale. Doleanţele erau însă dintre cele mai diverse. În 
lunga serie de vizite s-a înscris şi regina Maria. 

În 6 martie, Wilson a trebuit să organizeze un dineu în cinstea reginei 
României, venită special la Paris să susţină cauza ţării sale. Wilson o 
cunoscuse în ziua precedentă, iar ea s-a autoinvitat la reşedinţa lui. A trebuit 
să o primească între vizita a doi ciobani din Galiţia, mirosind a capră43, şi 
momentul în care trebuia să plece pentru alte probleme la Quai d’Orsay. 
„Blonda cea frivolă” ce nu era chiar blondă, despre care zvonurile că are 
„un copil din flori” ajunseseră şi la Paris, nu a fost apreciată de Wilson 
pentru că a întârziat 20 de minute şi a venit însoţită de un număr mai mare 
de delegaţi decât anunţase. Evident, regina făcea lobby pentru o retrasare a 
graniţelor, favorabilă României. În timpul vizitei, secretara Edith Benham a 
observat din grimasa încordată a lui Wilson că pentru fiecare minut întârziat, 
România mai pierdea câte un petec de pământ. Preşedintele chiar dorise să 
înceapă dineul fără ea, dar a amânat la insistenţele soţiei sale. Impresia lăsată 
de regină a fost totuşi una pozitivă, a unui interlocutor strălucit, inteligent, 
fluent şi sincer, în special în etalarea virtuţilor monarhiei, care ar fi „mult 
mai vigilentă în stoparea răspândirii bolşevismului decât statele 
democratice”44. 

Pe de altă parte, regina şi-a irosit degeaba şarmul pentru că Wilson a 
evitat întrebările ei directe legate de personalităţile prezente la conferinţă. 
Maria a plecat, probabil, cu impresia că întâlnirea a decurs foarte bine. 
Preşedintele a încheiat prânzul oficial destul de repede, pentru a se încadra 

 
41 Ibidem, p. 176-187. 
42 Ibidem, p. 180. 
43 Berg 2014, p. 558-559. 
44 Ibidem. 
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în timp, întrucât, la ora 15, trebuia să ajungă la Quai d’Orsay, unde avea loc 
o conferinţă a Comisiei Internaţionale de Legislaţia Muncii45. 

Treptat, pe parcursul anului 1919, din cauza chestiunii Banatului 
(împărţirea acestuia a fost decisă la 18 martie), a Maramureşului, a modului 
în care a fost tratată delegaţia României şi cum au fost preluate revendicările 
acesteia (dar, poate, şi din alte motive), tonul românilor s-a schimbat. De 
exemplu, în Gazeta Transilvaniei s-a vorbit în continuare de modelul 
democraţiei americane şi a fost salutat ajutorul oferit de americani, dar 
numele lui Wilson nu mai era pomenit deloc46. S-a ajuns şi la poziţii extreme 
care anunţau marea ameninţare a „capitalismului iudeo-american”, faptul că 
Europa ar putea deveni un client al SUA şi că americanii poartă masca 
omului bine intenţionat, dar care „o să ne tragă pe sfoară” în final. Dacă nu 
vor fi vigilenţi, românii, întocmai ca alte naţiuni europene, vor ajunge un fel 
de colonie a Statelor Unite, un fel de prăvălie. Concluzia era că trebuie 
închisă uşa speculanţilor evrei47. 

Astfel, imaginea pozitivă a Americii avea să se estompeze treptat. 
Ulterior, nici subiectul Wilson nu a mai fost printre cele preferate de istoricii 
care s-au aplecat asupra fenomenului Unirii, iar rolul său în realizările din 
1918 a fost mai degrabă ignorat. Imaginea sa a fost recuperată însă, parţial, 
în anii din urmă. Chiar dacă ţări ca Polonia, Cehia, Slovacia, Bosnia au 
păstrat, poate, o mai vie amintire a lui Wilson, în denumiri de străzi, 
bulevarde şi pieţe, statui şi alte monumente de for public, şi în România 
există două busturi consacrate preşedintelui american, unul în Cluj-Napoca, 
inaugurat în 2002, şi unul în Alba Iulia, dezvelit în 2018. 

 

 
Fig. 5. Bustul lui Woodrow Wilson în Alba Iulia (foto: Tudor Roşu) 

 
45 Ibidem. 
46 Alba Iulia, II, nr. 31, din 10 august 1919, p. 1-2. 
47 Ibidem, nr. 32, din 17 august 1919, p. 1. 
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Fig. 1.  Ethnic map of the Austro-Hungarian Empire and Romania (Alba Iulia National 

Museum of Union). 
Fig. 2.  Transylvanian political leaders (Family Cicio-Pop collection). 
Fig. 3. The military casino in Alba Iulia, where the National Assembly was held (Alba 

Iulia National Museum of Union photo collection). 
Fig. 4.  1st of December 1918. The crowd on “Câmpul lui Horea”/ Horea’s field (Alba 

Iulia National Museum of Union photo collection). 
Fig. 5.  Woodrow Wilson’s bust in Alba Iulia (photo by Tudor Roşu). 
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