CITEVA PREZENŢE NOTABIJ,E ALE LUI IUI,IU MANIU LA
ALBA IUI,IA
Iuliu Maniu, personalitate de primă manme a vieţii noastre politice
de la sfîrşitul secolului trecut şi din prima jumătate a secolului nostru,
poate fi comparat, credem noi, ca longevitate politică, doar cu George Bariţiu. Născut la 9 ianuarie 1873 pe meleagurile sălăjene, el va fi destul de
repede adoptat pe meleagurile Albei, unde va cunoaşte, mai apoi, afirmarea
şi cele mai mari satisfacţii ca om politic.
· Nepot, pe filiera tatălui, a marelui ideolog al revoluţiei paşoptiste
transilvănene care a fost Simion Bărnuţiu, el va fi trimis de familie să urmeze cursurile primare în celebrele şcoli româneşti de la Blaj. Aceasta
putea să se întîmple, desigur, doar la începutul deceniului nouă al veacului
·trecut.
Ce influenţă a avut prezenţa în Blaj şi educaţia primită acolo asupra
micului şcolar Maniu nu putem stabili în prezent, dar le putem bănui prin
ceea ce a devenit acesta mai tîrziu.
Pentru scurt timp, legătura cu Blajul va fi întreruptă, prin plecarea
sa la Liceul reformat din Zalău, ale cărui cursuri le va absolvi în anul 1890
şi, mai apoi, la cursurile universitare de drept de la Cluj, Viena şi Budapestat. În vara anului 1892 legăturile cu Blajul se vor relua, este adevărat,
deocamdată în scris. Tînărul student, absolvent al celui de al doilea an,
probabil la Cluj, cerea o bursă de studii din fondurile administrate de către
:Mitropolia greco-catolică română din Blaj. I se acordă o bursă anuală de
400 florini din fondul Suluţian2 • În anii următori cererile se vor repeta,
dar vor fi trimise din locuri diferite. Astfel la 21 iulie 1893 expedierea se
face din Viena3 , iar în anii 1895-1896 din Budapesta4 •
Încă din studenţie I. Maniu intră în viaţa politică. În anul 1892 participă la Congresul studenţesc de la Roman, ca reprezentant al studenţimi
ardelene. În anii următori, 1893-1895, ia parte activă la agitaţiile provocate de Replică şi Memorandum. În 1895, fiind la Budapesta, înfiinţează
societatea studenţilor români, sîrbi, şi slovaci, al cărui scop era lupta comună împotriva politicii de maghiarizare promovată de către autoritatea
centrală, devenind preşedintele acesteia 5 •
1 Sematismul veneratului cler al A rhidiecesei 1Wetropolitane greco-catolice române de A !ba
Julia şi Făgăraş pre anul Domnului 1900- De la Sânta Unire 200-, Blaj, 1900, p. 721;
J\1 inerva - Enciclopedia Română, Cluj, 1929, p. 646.
2 Filiala Arh. Stat. Alba, fond Mitropolia greco-catolică română de Alba Iulia şi Făgăraş
<lin Blaj, registratura generală, protocolul actelor din anul 1892, Nr. inv. 85, Nr. de înregistrare 3495 din 31 august 1892.
3 Ibidem, protocolul actelor din anul 1893, Nr. inv. 86, Nr. de înregistrare 2549 din
1 august 1893 şi 3272 din 9 septembrie 1893.
•Ibidem, protocolul actelor din anii 1894, Nr. inv. 87, Nr. de înregistrare 2623 din
7 iulie 1894; 1895, Nr. inv. 88, Nr. de înregistrare 247â din 23 iunie 1895 şi 4145 din 17
septembrie 1895; 1896, Nr. inv. 89, Nr. de înregistrare 2101 din 21 mai 1896; actul cu Nr.
de înregistrare 2101 din 21 mai 1896, filele 1-2.
6 Minerva Enciclopedie Română, p. 647.
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Într-un ordin confidenţial al ministrului cultelor şi instrucţiunii dia
Budapesta, Dr. Wlaszics Gyula, adresat mitropolitului Victor Mihali din
Blaj, la 8 decembrie 1895, se arată că I. Maniu agită spiritele pentru a st:·:ca armonia dintre naţionalităţile din statul ungar, că a organizat trimiterea de telegrame şefilor de partide ale naţionalităţilor ce au participat la
Congresul din august 1895 de la Budapesta, unde s-a realizat alianţa româno-sîrbo-slovacă împotriva politicii de maghiarizare forţată a naţiona
lităţilor din Ungaria şi că a scris un articol în ziarul „Tribuna", în care
acuză statul şi nobilimea că a ţinut naţionalităţile în bezna închisorilor (2.
pe martiri. Drept urmare, se cerea suspendarea bursei de 400 florini din
fondul Suluţian, lucru ce nu s-a întîmplat însă6 •
În primăvara anului 1896 îşi ia doctoratul în drept la Budapesta, cu
sprijinul financiar al lui I. Micu Moldovan, pe atunci vicar general al Mitropoliei greco-catolice din Blaj, cu care se pare că se cunoştea mai demult
şi cu care era în relaţii oarecum intime, întrucît i se adresează cu „bade" 7 .
în acelaşi an, ca un semn al recunoaşterii meritelor sale politice, I. Maniu
a fost ales ca membru în comitetul Partidului Naţional Român din Transilvania8.
Peste 2 ani, în 1898, îşi ia examenul de avocat şi candidează la postul
de avocat arhidiecezan de la Mitropolia greco-catolică din Blaj, devenit
vacant. În şedinţa din 1 noiembrie 1898 a Consistoriului din Blaj, în urma
refuzului Dr. S. Cicio Pop de la Arad de a mai candida pe post, I. Maniu
a fost preferat, prin votul a 6 canonici, din 7 prezenţi, restului de 9 candidaţi, care au primit răspunsuri negative. De menţionat că la şedinţa consistorială au fost prezenţi şi mitropolitul V. Mihali, precum şi vicarul general I. Micu Moldovan9 •
Cu data de 14 noiembrie 1898 îşi preia funcţia şi se mută de la Şimleu
Silvaniei la Blaj 10 • Iată-l, deci, reîntors în „Mica Romă", centrul cultural
al românilor din Transilvania, funcţie care avea însă şi un puternic substrat
politic, după mai puţin de un deceniu şi jumătate. Va locui şi va activa aici
ca avocat arhidiecezan, profesor de drept civil la Academia teologică grecocatolică şi jurist consult al băncii locale „Patria", timp de 20 de ani, pînă
la sfîrşitul anului 1918, cu excepţia penoadei 15 octombrie 1915 - noiembrie
1918, cînd a fost mobilizat în armata austro-ungară şi trimis pe fronturile
rusesc şi italian11 •
În legătură cu mobilizarea sa în armată merită să amintim repetatele
intervenţii ale Mitropoliei greco-catolice din Blaj pe lîngă ministerul cultelor şi instrucţiunii de la Budapesta, din perioada 31 mai - 25 august 1915,
• Idem; loc. cit., fond cit„ Cabinetul mitropolitului, dos. Nr. 1030/1895, filele 2-3;
Istoria României în date, lucrare colectivă coordonată de C. Giurescu, Bucureşti, 1971, p. 266.
7
Minerva - Enciclopedia Română, p. 647; Şematismul . . . 1900, p. 721, loc. cit ,
fondul personal I. Micu Moldovan, dos. Nr. 115/1896 filele 1-2.
8
Minerva - Enciclopedie Română, p. 647.
9
Loc. cit., fond Mitropolia greco-catolică Blaj, Consistoriu, procese verbale de şedinţ(i.
dos. Nr. 2/1898, Nr. crt. 2880.
16 Ibidem, registratura generală, acte înregistrate Nr. 5647/1898, filele 1-9; Protocolu!
actelor pe anul 1898, Nr. inv. 91, Nr. de înregistrare 5373, 5603, 5647; Sematismul ...
1900, pp. 721-722; Minerva - Enciclopedia Română, p. 647.
11 Minerva, Enciclopedia Română, p. 647; Şematismul . . .
1900, pp. 103; 722.
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pentru scutire. Răspunsurile au fost însă negative, din motive „principiale". Mai mult chiar, ministrul cerea ca Iuliu Maniu să fie „îndemnat a lupta pentru apărarea patriei" 12 • De pe front, Maniu va ţinc legătura în scris
cu rnetropolitul şi cu Consistoriul din Blaj 13 •
Alba Iulia, fosta capitală a Transilvaniei, şi, de la anul 1600, simbol
al unităţii de neam, se afala la 35 de km de Blaj.
Xu ne-am propus să stabilim de cite ori a fost I. )[anin la Alba Iulia, lucru de altfel
imposibil, avind in vedere faptul că el se deplasa frecvent acolo pentru procesele ce le ~usţi
nea la tribunalul comit:.itens din lcca!itate, pentru propaganda electorală ce o <lesf<'işura in
zonă (să nu uităm că el a fost deputat al circumscripţiei electorale Vinţul de Jos în perioada
1906- 1910), 14 pentru a răspunde obligaţiilor de deputat în parlamentul maghiar şi pentru
diferite întruniri cu fruntaşii politici români, sau pentru a participa la marile aclunrtri al<=
rr.>mânilor <lin zonă şi din alte părţi ale Transilvaniei, cu caracter protestatar faţă de politic.a
de asuprire naţională a guvernanţilor.
Ne-am propus să reliefăm doar cîteva din prezenţele sale în istoricul oraş şi [illumc,
cele în care s-a manifestat public sau a avut un rol deosebit.
Astfel, îl vom gsăi pe Iuliu Maniu prezent la Congresul de la Alba Iulia a românilor
<h1 Transilvania din 11 iunie 1912, care a protestat împotriva înfiinţării episcopiei grecocato!ice de Hajdudorog, cu limbă de oficiere maghiară. încercare a autorităţilor de a maghiariza
fr!ţat şi biserica greco-catolică românească. Aici, alături de ceilalţi fruntaşi politici români.
(~ Pop de Băseşti, St. Cicio Pop, V. Lucaciu, Al. Vaida-Voevod, el a rostit o cuvîntare
ci:re a depăşit simplul protest pe teme religioase, vizînd drepturile naţionale ale românilor.15
Rolul cel mai mare însă îi va reveni lui Iuliu Maniu în zilele realizării ~farii l'uiri din
a:r..ul 1918.
După eşuarea tratativelor de li;t Arad, din zilele de 13-14 noiembrie 1918, purtate între
CS.R. Central şi delegaţia guvernului maghiar, condusă de ministrul Jaszi Osk.ar, tratative
le care a fost chemat de urgenţă de la Viena şi I. Maniu şi după ce, la 15 noiembrie 1918·
C:N;R. Central a lansat comunicatul prin care se anunţă convocarea în curînd a Adunări
N:!.ţionale, în cadrul acestuia s-au purtat discuţii aprinse unde să fie locul de convocare. Atît'
a11,"umentele de ordin istoric, cit şi cele privind condiţiile de siguranţă, au decis pentru Alba
folia. Pentru a ·se consulta cu Consiliul Naţional Român din localitate dacă îşi poate asuma
riispnnderea unei organizări de o asemenea amploare este trimis la Alba Iulia I. Maniu .
.!.•·esta soseşte în oraş în ziua de 17 noiembrie 1918 şi după ce informează Consiliul Naţional
'"'cal despre intenţia C.N.R. Central de a convoca Marea Adunare Naţională în „vechea Capit;:,:ă. a Ardealului", stabileşte cu acesta pregătirile ce trebuiau făcute, urmînd ca problemele de
1il!-!ănunt să fie rezolvate pe parcurs, cu conducerea centrală. Aflind despre destoinicia locote:J"ntului Ovidiu Gitta, în formarea gărzilor naţionale române din statele de la sud de Mureş.
Jl1miu ii cere acestuia să formeze o companie de onoare pentru ceremoniile prilejuite ele Ma-:-rn Adunare Naţională. De asemenea, el a transmis consiliului naţional local dorinţa C.N.R.
C"ntral ca la Adunare să fie convocat cit mai mult popor în haine <le sărbătoare.
Profitind de deplasare, }laniu se repede, în ziua următoare, 18 noiembrie, pînă acasă.
h Illaj, unde, in după-masa zilei, va expune in faţa unei adunări a fruntaşilor locali scopul
JJ... ,iuniisale. Referindu-se la motivele care au determinat alegerea Albei Iulia· ca lr.c al Adun:iri; :\'aţionale, el a pronunţat cuvintele: „Ghiciţi, desigur, de ce acolo! Lucraţi din răsputeri
-r;. aduaarea aceasta să fie vrednică de neamul românesc".'"
u Loc. cit„ fond. cit„ registratura generală, acte înregistrate, Nr. 5934/1915; protocolul
pe anul 1915, Nr. inv. 123-124, Nr. de înregistrare 3071 din 2 iunie; 5114 din 21
:tugust; 5934 din 9 septembrie; 6727 din 3 octombrie; 6820 din 9 octombrie.
11 Idem, acte înregistrate, Nr. 3141/1916; Cabinetul mitropolitului dos. Nr. 1795/1918.
14 Idem, acte înregistrate, Nr. 6022/1906; Protocolul actelor pe anul 1906, Nr. inv. 105,
Nr. de înregistrare 6123 din 20 septembrie; .ll'finerva - Enciclopedia Română, p. 647; N .
.Jtisan, Judeţul Alba - prezenţă de prim rang în lupta pentru libertate şi unitate naţională
(1849--1914), in Alba Iulia - 2000, Alba Iulia, 1975, pp. 333-334.
N. Josan, op. cit„ p. 337; Istoria Romdniei în date, p. 293;
16 I. Pleşa, Contribuţia maselor din judeţul Alba la realizarea actului Unirii Transilvaniei
ca lfomânia, din 1 Decembrie 1918, în Alba Iii/ia - 2000, pp. 419-423; I. Pleşa, Colaborarea consilii/or nafio11ale române din comitetul Alba Inferioară cu Consiliul Nafional Român
~rtelor
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La 30 noiembrie 1918, în preziua Marii Adunări Naţionale, fruntaşii politici rornâr:.i
sosiţi la Alba Iulia s-au întrunit într-o şedinţă preliminară, pentru a discuta proiectu:
rczoluţie şi, implicit, condiţiile Unirii.
în cadrul şedinţei, I. Maniu şi-a exprimat opinia că misiunea Adunării Naţionale este
de a proclama unirea tuturor românilor într-un singur stat. Nu trebuiesc puse condiţii în această
privinţă, dar trebuie recunoscută necesitatea unei etape de tranziţie. După cîte afirmr1 1n
memoriile sale Dr. Z. Muntean, avocat din Alba Iulia, participant la şedinţa preliminară d'.n
30 noiembrie 1918, Iuliu Maniu avea pe atunci funcţia de secretar general al P.N.R. şi a avlit
un rol hotărîtor în curmarea discuţiilor ce păreau fără sfirşit şi care ameninţau, la un mome::t
dat, să ducă la eşuarea întregii pregătiri. El a sistat discuţiile afirmînd că ~larea Adunare
Naţională are mandatul din partea poporului de a proclama Unirea. Atît şi nimic mai mulţ.
Restul sînt chestiuni de amănunt, secundare, ce urmează a fi rezolvate de către Constituanta

.:e-

României :Ilari. În faţa acestei intervenţii enegrice toţi cei prezenţi au izbucnit în aplauze
în strigăte de: „Trăiască România Mare".17
A doua zi, la 1Decembrie1918, în cadrul Adunării Naţionale, Iuliu Maniu a făcut parte
din grupul celor pri\'ilegiaţi să ia cuvîntul, reliefind legitimitatea Adunării şi a hotărîri:"r
ei.'"
După cum se ştie, la 2 decembrie 1918, ~farele Sfat Naţional ales cu o zi înainte, s-a
întrunit în prima sa şedinţă, prilej cu care a procedat la alegerea din rîndurile sale a uuui
comitet executiv permanent care să conducă' afacerile curente din teritoriile unite cu Român:a,
pînă la realizarea faptică a Unirii sub toate aspectele, care s-a numit Consiliul Dirigent. Ca
preşedinte al acestuia a fost desemnat I. l\Ianiu. După depunerea jurămîntului în faţa epist:~l
pului Ion Papp, el a mulţumit :lfarelui Sfat Naţional pentru încredere şi a făcut promisiu1:ea
„că activitatea ce vor desfăşura va fi condusă numai de interesele superioare ale neamu'.ui
românesc şi roagă conlucrarea tuturor românilor pentru a putea îndeplini opera ce 1-i s-a
şi

încredinţat".

În după-masa aceleiaşi zile, Consiliul Dirigent a ţinut prima sa şedinţă, de organizare.
Cu acest prilej, I. :lfaniu a fost reconfirmat ca preşedinte, repartizîndu-i-se şi Resortul <ie
Interne. El a relevat răspunderea politică, juridică, morală şi materială a fiecărui membru al
consiliului, a cerut şefilor de resoarte să nu se amestece în treburile celorlalţi, dar personal
să fie informat asupra tuturor problemelor principale şi speciale ale resoartelor.
Consiliul Dirigent a ţinut şedinţe la Alba Iulia între 2 şi 4 decembrie 1918. Printre
primele acţiuni a fost şi aceea de a comunica în scris guvernului maghiar hotărîrea M.A.N.
de unire cu România şi constituirea sa. La 3 decembrie, printre alte probleme, s-a hotii.rît
şi preluarea administraţiei locale, fără însă a se folosi forţa, dindu-se ordine, în acest se.c:.s,
CNR comitatense.11 În consecinţă, in şedinţa sa din 4 decembrie 1918, în condiţiile în cat"e
Consiliul Dirigent îşi mai desfăşura încă lucrările la Alba Iulia, consiliul naţional român lo••al
hotăreşte preluarea administraţiei oraşului, printr-o delegaţie formată din preşedintele ~ilu
şi încă noi membrii. Aceasta urma să ceară predarea primăriei şi depunerea jurămîntului de
fidelitate faţă de Consiliul Dirigent de către personalul aflat în funcţiune. În ziua de 5 decembrie operaţiunea s-a şi executat, fiind instalat pe postul de primar Dr. C. Velican~ meml;ru
al C:-\R local, pe postul de căpitan al poliţiei O. Gitta, iar pe cel de primcăpitan R. Patiţia junior. 2o
Astfel, apreciem că Alba Iulia a fost prima localitate din Transilvania în care admittistraţia locală a fost preluată de români, după actul istoric din I Decembrie 1918.

Central din Arad pentru pl'egătirea Adunării Naţionale de la Alba Iulia, din 1 Decemb•·ie
1918, în Ziridava, VII, 1977, pp. 254-256; Viorica I,ascu, :II. Ştirban, Consiliul Naţional
Român din Blaj (noiembrie 1918-ianuarie 1919) - Protocoale şi acte - I, Cluj-Napoca,
1978, pp. 109; 111; 112.
17
St. Pascu, Făurirea stalului naţional unitar român, II, Bucureşti, 1983, pp. 179- 182.
18
I. Pleşa, 1 Decembrie 1918 - o zi din istoria orasului Alba Iulia o zi diii istoria
poporului român, în Alba Iulia - 2000, p. 436; ,\larea' Adunare Naţio~ală întrunită în
ziua de 1 Decembrie 1918. Acte şi documente, tipăritură din anul 1929 cuprinsă în fondurile
Prefectura judeţului Alba, registraturi generală, acte înregistrate, Kr. 6120/1929 şi Primilria
oraşului Abrud, acte inventariate Xr. 2/1929.
19
Gh. Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional unitar român
(1918-1920), Cluj-Napoca, 1985, pp. 17, 19, 23, 25-26, 45, 125.
20
L. Palihovici, Situaţia politică dintre cele două războaie monidale, în Alba Iulia 2000, p. 464.
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Din cartea poştală trimisă la 4 decembrie 1918 soţilor Velican din Alba Iulia, prin
c;cre cei 12 membrii ai Consiliului Dirigent, în frunte cu Iuliu Maniu, prezenţi în localitate,
mulţumesc acestora pentru ospitalitatea oferită în scopul ţinerii primelor şedinţe de lucru
rezultă că etapa alba-iuliană s-a terminat. 21 Se pare că în acea zi membrii consiliului au plec;,t, în scopuri lie pregătire, pe la casele lor, urmînd să se reîntîlnească pe ziua de 9 decembrie la Sibiu. Într-adevăr, la 9 decembrie, Andrei Bîrseauu, preşedintele CNR comitatens din
Sibiu, va rosti în faţa membrilor Consiliului Dirigent un cuvînt de bun sosit. 22 Şi totuşi, este
po:<ibil ca o parte dintre membrii consiliului, printre care şi Iuliu l\Ianiu, să mai fi rămas
duuă zile în Alba Iulia, întrucit numai aici se putea întocmi memoriul semnat la 6 decembrie
IP 18 de către preşedinte, cu referire la consecinţele nefaste ale convenţiei militare de la Belgrad
pentru transpunerea in realitate a dreptului la autodeterminare al poporului român, împreună
cu anexele sale.••
I,a 7 decembrie 1918 Iuliu ~Ianiu se afla la Blaj, întrucit în acea zi el depune la l\IitroF :;a greco-catolică din localitate o cerere, prin care solicită prelungirea concediului,neputîn<b-şi reocupa postul de avocat arhidiecezan din cauza noii funcţii politice, cea de preşedinte
[,,; .:'.onsiliului Dirigent. Luînd la cunoştinţă, cu satisfacţie. cele cuprinse în cerere, Consistoriul
r:-.'tropolitan îi va aproba, la 28 decembrie, prelungirea concecliului pe o perioadă nedeterminată.
De altfel, Ia 1 martie 1919, din Sibiu, I. l\Ianiu va cere pensionarea, susţinîndu-şi cererea cu
""' certificat medical. 24 El avea, în acel moment, 46 de ani şi peste 20 <le ani vechime în.st~,·iciu.

evenimentele Marii Uniri din anul 1918, Alba Iulia, ca simbol. al unităţii naţic
va deveni un puternic suport în propulsarea lui I. ~Ianiu, ca om politic în România,
:C'~ccum şi a partidului său (P.N.R„ iar din 1926 P.X.'f.).
De altfel, în urma alegerilor parlamentare din luna noiembrie 1919, el va ajunge senator
<L .\lba Iulia în Parlamentul ţării. În următorii ani, Maniu va prefera Alba Iulia pentru orgamo :ffea unor mari adunări ale partiduh1i său în scopuri electorale şi de propagand<i.
Astfel, la 24 aprilie 1920 are loc aici un congers al P.N.R. cu 460 de delegaţi, care au
„,~·:::it să-i asculte pe L Maniu, V. Goldiş, Şt. Cicio Pop şi pe ceilalţi fruntaşi ai partidului.
i~, anul următor, 1921, la 18 septembrie, PNR a organizat la Alba Iulia o mare adunare
F·?ulară, cu circa 5000 de participanţi din oraş şi din satele înconjurătoare, atraşi din nou
<L prezenţa lui Iuliu Maniu şi a altor fruntaşi ai partidului.
l'.n alt congres al PNR la Alba Iulia va fi proiectat pentru mijlocul lunii octombrie
lf!..!'.!, clar el va fi amînat din cauza serbărilor din 15 noiembrie, ale încoronării regelui FerdiTI•-nd şi re;:inei ~!aria, ca suverani ai tuturor românilor, serbări la care Iuliu Maniu şi ceilalţi
f; :ntaşi ai partidului său nu au participat. Motivul acestei demonstraţii, considerate jigniL;ire la adresa familiei regale, era nesatisfacerea speranţei în formarea unui guvern de coaliţie
hi ,-.ire să fi fost reprezentat şi PNR, şi căruia săi se fi încredinţat organizarea serbărilor incor :,~:ării.25
;i.

:<".

După

O altă mare adunare organizată la Alba Iulia, de data aceasta de către PNŢ, a. fost
<'~'2. din 6 mai 1928, prin care s-a urmărit forţarea Particlului Liberal, de guYernămint, sii
prir<isească puterea. Cei aproximativ 100.000 de oameni, majoritatea ţărani. care au participat,
o:·ic demonstrat capacitatea organizatorică a PNŢ şi marea popularitate a lui
Iuliu )laniu.
De altfel, el însuşi a adresat un apel de participare „Fraţilor din judeţul Alba", cărora le
să lupte pentru a fi vrednici de părinţii lor.
În discursu\ său la adunare, Iuliu Maniu a condamnat Partidul Liberal şi politica sa,
caracterizată ca fiind antipopulară. Întrucit naţion.al-ţărăniştii nu participau la lucrările parlamtntuhli, boicotîndu-1, s-a hotărit ca adunarea să-l înlocuiască, luîndu-şi denumirea de „Adunarea Naţională a poporului român".

eeoea

Fotocopie aflată la Muzeul Unirii din Alba Iulia, originalul presupunîndu-se că se află
Naţional din Bucureşti.
22
Gh. Iancu, op. cit., p. 23.
2 3 Ibidem, pp. 105- 107.
•• Arh. Stat. Alba, fondul )Iitropolia greco-catolică Rlaj, protocolul actelor pe anul 1918,
Nr, inv. 129-130, Nr. de înregistrare 5855 din 7 decembrie; registratura generală, acte înregistrate, Nr. 832/1919.
25
V. Moga, C. I. Stan, !ncoronarea regelui Ferdinand I la Alba Iulia. ]ttbileul de 70
ti.e ani al Catedralei !ncoronării 15 octombrie 1922-15 octombrie 1992._in !ndrumdtor pastoral
a) Episcopiei ortodoxe române din Alba Iµlia, XV, număr jubiliar, Alba Iulia, 1992, pp. 3-5.
21

f:ii. patrimoniul Muzeului
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In faţa pericolului ca o parte din mulţimea exaltată să intrprindă un marş asupra Bucu·
pentru a sili guvernul să demisioneze, I. Maniu şi alţi moderaţi din partidul său ·•tr.
anihilat intenţia şi au îndemnat pe participanţi, ca în grupuri mici, să plece acasă, urm'.·:l;J
ca deciziile cum să se acţioneze în continuare să le ia conducerea partidului. În acest sens,
s-a admis şi colaborarea cu autorităţile statului. 21
În sfîrşit, mai semnalăm prezenţa la Alba Iulia a lui Iuliu Maniu, la marile serbări
naţionale din 20 mai 1929, consacrate jubileului de IO ani de la )farea Unire. De data aceasta,
el avea satisfacţia de a fi organizatorul principal al serbărilor şi ele a participa la ele ca şef
al guvernului României. În Sala Unirii, în prezenţa familiei reglale, regenţi, parlamentati.
guvernului, diplomaţilor, a unor invitaţi de peste hotare şi a personalităţilcr din întreaga
Românie, el a pronunţat un impresionant discurs în care a reJeyat caracterul creator al jertfelor eroilor Unirii şi consecinţele politice ale acestui act, în deceniul sărbătorit. „Unitatea
naţională este înfăptuită. Reforma agrară este realizată. Votul obştesc este un drept statornicit .... Stăpîni în ţara noastră suntem liberi a ne folosi cu vrednicie de bogăţiile ei ... ". 07
Din cauza frămîntărilor politice existente în sinul partidului său şi datorită faptului că
manifestarea s-a organizat sub auspiciile guvernului liberal condus de Gh. Tătărăscu, I.
)faniu va lipsi de la ultima mare adunare cu caracter naţional organizată la Alba Iulia, înaiutea instaurării celor trei dictaturi, cea din 14 octombrie 1937, prilejuită de dezvelirea monumentului „Horea, Cloşca şi Crişan" (150 de ani de la moartea martirilor neamului).28
reştiului

Desigur, .personalitatea lui Iuliu Maniu, poate fi revendicată, sub diferite aspecte, peste tot unde l-au purtat paşii şi unde a acţionat în îndeluni
gata sa activitate Ea însă nu poate aparţine decît naţiunii şi poporului
român, singurul în drept să-i judece faptele. Desigur, în aprecierea operepolitice a lui Iuliu Maniu, istoricii noştri trebuie să fie obiectivi, dar judecata trebuie făcută în funcţie de condiţiile concrete ale timpului în care a
trăit şi activat acesta şi nu după cum credem noi astăzi că ar fi trebuit să
acţioneze. Faţă de o asemenea personalitate, care a activat cu luciditate
timp de 6 decenii, în condiţii interne şi internaţionale dintre cele mai complexe şi mai diferite, controversele sînt fireşti.
Pentru noi, cei de pe meleagurile Albei, I. Maniu rămîne, însă, înfăp
tuitorul principal al Marii Uniri. Nu s-a ţinut cont de acest lucru atunci cînd
„mareea neagră" a dicataturii, cum o numea regretatul nostru profesor. şi
istoric Eugen Hulea, l-a eliminat din calea ei.
Astăzi, aici, pe meleagurile sale natale, cu prilejul dublei sale comemorări, este bine să ne aducem aminte de înţeleptele cuvinte ale poporului
noastru : „cele bune să se adune, cele rele să se spele".

IOAN

PLEŞA.

IULIU MANIU AT ALBA IULIA

(Sommary)
The author deals with a period from Iuliu Maniu's life spent in Alba Iulia, his connel'.tions with~bishop's center of Blaj. After graduating the l'niversity of Budapest Iuliu Maniu
became doctor in law. After November 1918 he worked as a lawyer at the Greek-Cathotic
2• C. I. Stan, Adunarea de la Alba Iulia a Partidului Naţional Tărdnesc din 6 mai 1[)'Jti,
în Apulum, XXI, 1983, pp. 354-364.
21 V. },loga, Serbdrile Unirii, Alba Iulia 20 mai 1929, în Apulum, XXII,
1985, p. 273.
21 L. Palihovici, Monumentul .,Horea, Cloşca şi Crişan" din Alba Iulia, în Apulu#I.,
XVIII, 1980, p. 559; Ziarul „Unirea Poporului", Dlaj, Nr. 43 din 24 octombrie 1937, p. 2.
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Metropolitan Center of Blaj, a civil law professor at the Greek-Catholic Institut in Blaj
and a jurist at the local „Patria" bank.
Simultaneously his politica! activity is revealed starting from his student years up to
his mobilisation in the Austro-Hungarian army, where he actu.1 from October lSth 1915 up
to the breaking up of Austro-Hungaria in 1918.
Further are presenh>rl the major events which determined his presence at Alba Iulia,
his public appearances and his role in the major events of the day.
The work concludes with considerations about the personality and politica! work of
Iuliu :Maniu.
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