IU.IU llAXIU, ORATOR AI, li.ARII AlffXAHI XAŢIOXAI.E UE LA
ALBA IULL\ ])IX 1 DECEMBUIE 1918

„Adunarea de la Alba Iulia va rămîne de-a pururea piatra de hotar a
istoriei române si va reprezenta, din veci în veci, simbolul biruintei noastre
definitive. Ea ;, fost rezultatul logic al e,·oluţiei istorice, fructul l~ptelor de
emancipare a poporului românesc şi triumful strălucit al ideilor generoase
pentru care s-a vărsat cu atîta prisosinţă singele scump al fraţilor noştri"
Cu· aceste cuvinte era apreciată uriaşa însemnătate şi semnificaţie a actului de la 1 Decembrie 1918, la un deceniu de la sădrsirea acestuia de către unul din participanţii de marcă, istoricul S. D;agomir.
'
După cum rezultă şi din numeroasele însemnări şi amintiri care ni s-au
păstrat, „cea mai sacră zi din calendarul nostru istoric" a lăsat urme copleşitoare asupra tuturor celor care au avut fericirea de a fi martori, părtasi
şi autori ai împlinirii celui mai scump ideal al neamului românesc, depli~a
sa unitate naţională. Pentru toţi, fără excepţie, ziua de 1 Decembrie 1918
a însemnat un moment unic, de apogeu, al vieţii lor, un subiect de nepieritoare aducere aminte şi de mîndrie patriotică fără margini, care-i îndreptăţea să declare, asemenea străbunilor noştri de acum două milenii: Et
in A readia ego!
Era un adevăr sublim, pe care îl anticipa chiar în memorabila zi arhireul patriot şi viitor martir I. Hossu, atunci cînd declara în faţa uriaşei
mulţimi de pe Platoul Romanilor din Alba Iulia : „Fericiţi voi care aţi pecetluit pe veci Unirea cu Ţara Marnă. O viaţă întragă veţi mărturisi cu rnîndrie: Şi eu am fost la Alba Iulia! Fiii şi fiii fiilor voştri vor chezăşui pnternic şi fericiţi rostind: Şi părinţii noştri au fost la Alba Iulia" 2 • Era un adevăr valabil deopotrivă pentru fiecare din zecile de mii de participanţi anonimi, pentru cei 1228 de delegaţi oficiali încredinţaţi „să toarne în paragrafi
de hotărîre dorinţa cea mai sfîntă şi mai mare a Ardealului" 3 , dar şi pentru
principalii fruntaşi ai naţiunii - indiferent de meritele anterioare sau pe
care şi le vor dobîndi şi adăuga ulterior - , asupra cărora au apăsat în primul rînd poverile organizatorice şi răspunderea în faţa istoriei pentru deplina reuşită a adunării.
Între aceştia din ttrmă un loc şi un rol deosebit de important i-a revenit lui I. )faniu.
Debutase. în mişcarea naţională românească încă din anii studenţiei,
în perioada fierbinte a mişcării memorandiste, din 1892-1894. Devenit
peste cîţiva ani membru al Comitetului executiv al Partidului Naţional
1

Adunarea _Vaţională a Unirii. 1 Decembrie 1918. Cu un cuvînt înainte de S. Dragomir,

f. loc. f. an.
2 JV!area Unire dela 7Decembrie1918, Despărţămîntul Bucureşti al Asociaţiunii „Astra",
1943, p. 129.
8 „Alba Iulia", organ al proclamării unităţii naţionale, număr ocazional, 18 noiembrie/
I decembrie 1918, p. 1.
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Român, a avut prilejul să se afirme în mod deosebit, în cadrul luptei noastre naţionale, odată cu intrarea acesteia în faza „noului activism politic"
inaugurat de către Conferinţa )Iaţională din ianuarie 1905, cu deosebire ca
deputat în parlamentul de la Budapesta pentru anii 1906-1910. Pentru
crezul său politic, urmat cu sfinţenie în decursul întregii sale vieţi, ni se pare
edificatoare mărturisirea pe care o făcea în 1906, într-o broşură consacrată
debutului său în arena luptelor parlamentare: „Sum adînc pătruns de misiunea mare a neamului românesc. Am nestrămutată încredere în fortele de
care dispunem pentru îndeplinirea acestei misiuni şi simt îndatorir~a fiecărui român de a contribui neîntrerupt la întărirea şi dezvoltarea în toate
direcţiile a acestor forţe. Îndatorire a cărei nebăgare de seamă e directă
trădare de neam"4.
Ascensiunea lui I. Maniu spre cele mai înalte poziţii din cadrul conducerii Partidului Naţional Român şi a întregii mişcări de emancipare naţio
nală a românilor de sub coroana ungară a avut la bază, în exclusivitate, calităţile sale personale deosebite: inteligenţă şi pregătire juridică excepţio
nală, cinste, modestie şi corectitudine exemplară, echilibru şi cumpănire
în judecarea lucrurilor şi situaţiilor, spirit adînc pătrunzător, dar mai presus de toate o dăruire totală faţă de cauza dreptă naţională. În istorica toamnă a anului 1918, cînd evenimentele pregătite de atîta vreme s-au succedat cu mare repeziciune, el s-a situat la cea mai mare cotă a datoriei patriotice impusă de împrejurările excepţionale ale momentului. Activitatea de
mare însemnătate patriotico-naţională în fruntea Senatului Militar din Viena de la sfîrşitul lunii octombrie şi începutul lunii noiembrie, atitudinea sa
tranşantă în finalul tratativelor româno-maghiare de la Arad din 13-14
noiembrie, rolul remarcabil avut pe linia limpezirii cursului politic românesc şi a pregătirii nemijlocite a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia
convocată pentru ziua de 1 Decembrie 1918, avea să-i sporească şi mai mult
ponderea şi influenţa în ultima fază a efortului românesc pentru desăvîr
şirea idealului său naţional.
În preziua adunării, la 30 noiembrie, în „Sala patrată" a hotelului principal din Alba
Iulia a avut loc importanta consfătuire menită a definitiva textul proiectului de rezoluţie,
pregătit de Vasile Goldiş. Erau preT.enţi membrii Consiliului Xaţional Român Central cu sediul
la Arad dar şi alţi fruntaşi ai Partidului N'aţional Român şi ai secţiei române a Partidului
&icial-Democrat din Ungaria, dornici cu toţii de a conferi documentului oficial conţinutul şi
forma care să corespundă atît solemnităţii şi măreţiei monumentului, cit şi speranţelor pe care
diferitele categorii ale societăţii româneşti le legau de actul Unirii.
Meritul cel mare, unanim recunoscut, al lui Iuliu Maniu, în cadrul acestui ultim act
pregătitor al adunării, a fost acela de a contribui decisiv la apropierea punctelor de Tedere
între două orientări, la fel de bine intenţionate şi patriotice, dar cu opinii deosebite în ceea
c.e priveşte formularea sau chiar oportunitatea unor părţi ale proiectului.
Spirit lucid şi de largă deschidere democratică, el n-a putut fi de acord cu propunerea
radicală şi vădit exagerată a protopopului V. Saftu din Draşov, de a se radia cu totul punctele II-VIII ale proiectului, „pentru ca sr\ nu se întunece ponderea punctului prim", privitor
la unirea propriu-zisă. Cu mult tact, menajînd starea de spirit a majorităţii, care se pronunţa
categoric pentru unirea „fără condiţii", el a reuşit să dovedească oportunitatea şi necesitatea
prezenţei în proiect a unor principii general-democratice şi social-economice care nu trebuiau
p~ivite drept „condiţii", ci doar ca norme generale pentru organizarea viitoarei patrii întregitei.
Dr. I. Maniu, Discursuri pa„lamenlare. 26 mai- 31 iunie 1906, Blaj, 1906, p. 4.
•V. Netea, O zi din istoria Transilvaniei. 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1970, p. 153.
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Şi mai demnă de consemnat şi apreciat a fost însă intervenţia sa pe marginea discuţiilor
aprinse şi chiar divergente, prelungite piuă tîrziu în noapte, în problema autonomiei temporare
a teritoriilor intracarpatice ce urmau a se uni cu România. Conform notelor stenografice ale
~e:dinţei şi a mărturiilor ulterioare ale unor participanţi demni de toată încrederea, tot Iuliu
Maniu a fost acela care, „cu luminoasa şi larga sa concepţie politică", a pus capăt discuţiilor
respective•. Arătînd că nu existft nici un echivoc în privinţa faptului că adunarea convocată
la 20 noiemb;:ie era chemată „să enunţe unirea tuturor românilor" şi nu avea ait mandat
oficial decît în privinţa unicului punct „al unirei", el a demonstrat apoi, în cele mai potrivite
cuvinte, că materializarea acestui deziderat major era imposibilă, în condiţiile concrete cxisLnte, fără a se ţine seama de necesitatea unei stări de tranziţie, ceea ce nu însemna îns[i,
Eicidecum, a pune piedici „în contra unirii neamului românesc". Astfel se va ajunge, cu
acordul tuturor - inclusiv al grupării socialiste, ai cărei principali purtători de cuvînt au fost
I. Flueraş şi I. :Mihuţ - la formularea definitivă, prevăzînd pentru teritoriile în discuţie
„autonomie provizorie pînă la întrunirea Constituantei, aleasă pe baza votului universal" 7 •
h.eferindu-sc la acest subiect, ci avea sfL declare peste mai bine de un an, la 22 decembrie
1919, în Camera Deputaţilor: „Atunci cînd am decretat unirea, am decretat-o necondiţionat
şi nerezervind drepturi speciale provinciale, pentru că ::nu fost şi sint de credinţă nestrămutată
că România întregită trebuie să fie una în corpurile lcguitoare, trebuie să fie una în guvernă
mîntul său, trebuie să fie una în sufletul său, în gîadirca sa şi în toate instituţiile publice de
stat"•.
Conform prngramului stabilit, Ziua cea :.rare, de l Decembrie 1918, a debutat cu cuvenitele Te Deum-uri solemne; desfăşurate în principalele biserici din orai;, pentru cele două
confesiuni româneşti. Principalii fruntaşi de confesiune greco-catolică, intre care şi I. Maniu,
au participat la sfînta slujbă, oficiatf1 la biserica unitfL din cartierul Lipoveni de către episcopul Tr. Frenţiu al Lugojului 9 •
După impresionanta scurgere a mulţimilor spre locul destinat adunării poporului, din
Eţ>atele Cetăţii, în jurul orei 10, în sala mare a Cercului Militar, tixită de deputaţi, au intrat conducătorii neamului. După cum relatează organele de presă ale timpului, sosirea membrilor Consiliului Naţional Român Central, a episcopilor, a trimişilor României Mame,Basaraţriei şi Bucovinei, ca şi ai corpului voluntarilor ardeleni în frunte cu V. Deleu, a prilejuit
uesfirşite urale şi aclamaţii. Fără a încerca a face un caz aparte din primirea- rezervată lui
I. ::\Ianiu, trebuie să arătăm, conform aceloraşi mărturii, că acesta s-a bucurat de o primire
călduroasă deosebită. Dacă Telegraful român consemna doar că la ivirea sa în sală s-a dezlăn
ţuit „un uragan de aplauze", un alt ziar sibian, Foaia poporului, prezenta astfel momentul':
„Intră Dl. Dr. Iuliu Maniu. Întreaga sală a izbucnit dintr-o dată în furtunoase strigăte: Tră
iii..~ă Iuliu ·Maniu, strigăte care s-au repeţit de mai multe ori şi ln decurs de citeva minute''!n fine, Glasul A rdealuliti din Braşov scria: „Deodată se ridică un uragan de aplauze" 'rră
iască Iuliu Maniu". Silueta elegantă, în redingotă, a iubitului Maniu, apare în faţa mulţimii.
Ropotul de aplauze, urale însufleţite nu se mai sfîrşeau şi de pe galerie damele fluturau batistele"••.
Calitatea oficială în care el participa la măreaţa adunare era aceea de deputat al cercului
c:lectoral Vinţu de Jos, de membru al Comitetului executiv al Partidului Naţional Român
(acesta număra 36 de membri) şi, totodată, el Consiliului Naţional Român Central, întregit
după mutarea acestuia la Arad cu toţi membrii conducerii Partidului naţional1 1 • După unei!!
8
I. Clopoţel, Revoluţia diu 1918 şi Unirea Transilvaniei. cu România, Cluj, 1926, p.
lll-114; G. Bogdan Duică, lnţelepţii de la Alba Iulia, în „Naţiunea", 1930, nr. 18 din
24 ianuarie şi urm.
7
I. Clopoţel, op. cit., p. 117; S. Dragomir, Un sfert de veac de la Unirea Transi/Vaniei.
cu România, Sibiu, 1943, p. 26; St. Pascu, Fdurirea statului naţional imitar român, II, Bucureşti, 1983, p. 179; E. Hulea, Alba folia în zilele Marii Uniri, în Apulum, XVI, 1978, p. 457.
• Gh. Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional unitar r0111ân (1918-1920), Cluj-Napoca, 1985, p. 13.
9 „Românul", VII, nr. 20 din 20 noiembrie/3 decembrie 1918; „Glasul Ardealului~',
I, nr. 20 din 21 noiembrie/4 decembrie 1918.
10
Ibidem; „Telegraful român", LXVI, nr. 131 din 23 noiembrie/6 decembrie; _„Foaia
JIOporului", an 26, nr. 2 din 25 noiembrie (8 decembrie) 1918.
·
·
11
l.'.farea Adunare Nationald întrunită la Alba Iulia în ziua de 1 Decnnbrie 1918. Acte
şi documente, f, loc., f. an: p. 2.
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afirmaţii, el deţinea funcţia de secretar general
după trecerea în România a lui V. Lucaciu, în

al partidului amintitu - devenită vacantl
1914 - alături de Gh. Pop de Băseşti, ca
preşedinte (mai mult onorific) şi Th. Mihali ca vicepreşedinte. În realitate, Partidul Naţional
Român n-a avut posibilitatea să se reorganizeze oficial în perioada grea a războiului şi nici
în contextul agitat şi efervescent al intervalului octombrie-noiembrie 1918, iar I. }fanin
putea deţine amintita calitate doar neoficial. Cert este, însă, că la acea ddă el se bucura
de cea mai mare autoritate în sînul partidului şi a întregii mişcări naţionale. Astfel se explică şi desemnarea sa între cei care urmau să pronunţe un discurs oficial în cadrul :\larii
Adunări Naţionale.

Fapt bine cunoscut, adunarea, măreaţă din toate punctele de vedere, a avut puţini
oratori. Pregătită de secole, ea a inclus strictul necesar de intervenţii, menit a asigura actului
Unirii deplină valoare şi legitimitate. De altfel, timpul a fost extrem de drămuit şi din nevoia
de a se putea vesti cit mai repede mulţimilor nerăbdătoare de afară, că mult dorita hotărîre
de Unire era un fapt împlinit. Cu atît mai demn de apreciat este faptul că I. :\laniu s-a
aflat printre puţinii fericiţi, care au avut ocazia de a rosti o vorbire oficială în cea mai sublimă
clipă a istoriei româneşti. Pentru înţelegerea corectă şi cit mai deplină a valorii şi semnificaţiei acesteia, se impune, însă, ca neapărată, o succintă trecere în revistă a tuturor intervenţiilor
făcute de la tribuna oficială a adunării, ca şi a celor derulate în mijlocul poporului. pe care
ziarele vremii au reuşit să le consemneze.
Adunarea delegaţilor a fost deschisă în jurul orei IO•• de către St. Cicio-Pop, preşedin
tele Consiliului Naţional Român Central. Simplă, emoţionantă, mergătoare „la inimă", cuvîntarea sa a evocat măreţia momentului, suferinţele îndurate de romAni în anii războiului şi apoi
rolul important al organului provizoriu romAnesc de conducere în săptămînile anterioare, al cărui
mandat îl declara încheiat. Salutînd „cu sfială" pe deputaţii prezenţi, dar şi pe reprezentanţii
României Mame - inclusiv ai Basarabiei şi Bucovinei - şi ai corpului voluntarilor ardeleni,
Stefan C. Pop încheia astfel: „Eu mi-am îndeplinit misiunea. Dumnezeu să ne dea înţelepciunea
ca să aducem hotărîri bune".
După ce I. Suciu, raportor al comisiei de verificare, fAcea cunoscut faptul că erau prezenţi 1228 delegaţi cu mandate în toată regula şi constata că „adunarea este capace a aduce
hotărlri decisive", s-au constituit organele conducătoare ale acesteia, în frunte cu preşedintele
Gh. Pop de Băseşti.
·
Deschizînd lucrările propriu-zise, „Badea Gheorghe" a rostit o foarte scurtă, dar mişcă
toare vorbire. Arătînd că adunarea era menită a zdrobi robia trecută, tccmai pe pămîntul
stropit cu sîngele martirilor Horea şi Cloşca şi a împlini marele vis al lui Mihai Viteazul acolo
unde el s-a întrupat pentru scurtă vreme, venerabilul luptător naţional mai spunea: „Lăsaţi
vă pătrunşi, fraţilor, de fiorii sfinţi ai acestui strălucit praznic naţional şi în cea mai deplină
şi frăţească armonie să clădim temeliile fericirii noastre viitoare. Dumnezeu să binecuvinteze
sfatul nostru şi lucrările noastre 1"18 •
A oferit apoi cuvîntul lui Vasile Goldiş, stabilit dinainte drept raportorul principal şi
propunătorul rezoluţiei de Unire.
·
Toate lucrările importante închinate Marii Uniri din 1918, cu deosebire în ultimul sfert
de veac, s-au oprit în mod insistent şi cu aprecierile cele maî elogioase asupra valorosului
discurs pronunţat în continuare de către cărturarul şi fruntaşul politic arădan. Asemenea
elogii şi aprecieri sînt întru totul justificate, căci acesta poartă cu adevărat toate atributele
unui discurs „mare", „istoric"H.
Mai multe vor fi fost motivele pentru care aleasa, înalta cinste i-a revenit tocmai lui
V. Goldiş. Au clntărit decisiv, desigur, reputaţia sa de principal teoretician al Partidului Naţional Român şi al mişcării naţionale româneşti, concepţiile sale general-democratice avansate,
largiîn problema naţională şi recunoscuta sa reputaţie de eminent orator .15 În plus, ca arădan
is Dr. Z. Muntean, Attiintiri, în Arhiva Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, inv. nr.
-4491, p. 26-28.
11 Marea Adunare N aţionolă întrunită la Alba Iulia ... , p. 3- 7.
HI. Popescu-Puţuri, A. Deac /sub redacţia/, 1918. Unirea Transilvaniei cu Romdnia,
Ediţia III-a, Bucureşti, 1978, p. 618-619; St. Pascu, op. cit., II, p. 190-193; V. Netea,
op. cit., p. 164-170; M. Constantinescu, St. Pascu /sub redacţia/, Desăvfrşirea unificării
statului naţional român, Bucureşti, 1968, p. 417-420.
1 5 V. Goldiş, Scrieri social-politice şi literare, Ediţie ... , de M. Popa şi Gh. Şora, 1976,
p. 18, 33. V. Netea, op. cit., p. 164; Vezi şi V. Goldiş, Discursuri rostite în preajma· Unirii
şi la A socia/iunea culturală „A stra", Bucureşti, 1928, p. 7.
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venind din oraşul-reşedinţă al C.N .R.C. - al cărui membru era - . el putea apărea, mai mult
decit oricare altul, în calitate de purtător şi rostitor al punctului de vedere al amintitului
organism politic, care timp de o lună a îndeplinit atribuţiile unui veritabil guvern provizoriu
românnesc Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş.
Deşi bine cunoscută şi competent apreciată de către istorici, rezumarea pe scurt a cuvintării lui Vasile Goldiş se impune şi ea, ca indispensabilă, avîndu-se în ved~re obiectul lucrării
de faţă.
Mai bine de jumătate din aceasta reprezintă o impresionantă sinteză a trecutului fomânesc de lupte şi jertfe, de vitregii, suferinţe şi sacrificii, care au culminat în decursul războiului
abia încheiat. Dar, cu toate sforţările duşmane, în cele din urmă au trebuit să triumfe „legile
tainice ale firii", între care - sublinia el - şi dreptul naţiunilor de a fi libere. „ Între aceste
naţiuni se află şi naţiunea română din Ungaria, Banat şi Transilvania . . . Dar odată scăpată
din robie - arăta Goldiş - ea aleargă în braţele dulcei sale mame. Libertatea acestei naţiuni
înseamnă unirea cu Ţara Românească".
În continuare, după ce arăta că teritoriul lecuit de români constituia „cea mai ideală
unitate economică" şi că unirea tuturor românilor într-un stat unic", cea mai firească pretensie a civilizaţiunei", se baza pe un drept de proprietate de neclătinat, valorosul orator spunea:
Această unire, „integrală şi pentru eternitate ... numai atunci va fi statornică şi garantată
prin istoria viitoare a lumii, dacă va răspunde tuturor îndatoririlor impuse prin noua concepţie
a vieţii, prin duhul vremurilor nouă ... Civilizaţiunea care ne-a eliberat pretinde de la noi
rc·spectul pentru <linsa şi ne obligă să prăbuşim în noul stat orice privilegiu şi să statornicim
ca fundament al acestui stat munca şi răsplata ei întreagă". În final, amintind că experienţa
trecutului i-a adus pe români la concluzia că numai credinţa în forţele şi valorile proprii îi
vor putea mîntui. arăta: „Să jurăm credinţă de acum înainte numai naţiunei române, dar tot
atunci să jurăm credinţă şi civilizaţiunei umane. Cită vreme vom păstra aceste credinţi,
neamul nostru va trăi, se va întări şi fericiţi vor fi urmaşii noştri pînă la sfîrşitul veacurilor"16.

A urmat prezentarea de către Y. Goldiş a proiectului de hotărire, cu cele 9 puncte ale
acestuia însoţită de rugămintea adresată adunării de a le primi şi enunţa ca ale sale.
Apoi, preşedintele adunării a cferit cuvîntul lui I. Maniu.
Spre deosebire de cuvîntarea lui Goldiş, cea rostită de către acesta s-a bucurat din partea istoricilor, în ultimele decenii, ele o atenţie infinit mai mică. Explicaţiile acestui fapt sînt
multiple.
Prima trebuie atribuită strădaniei constante a istoriografiei „marxiste" româneşti de a
sublinia insistent şi a supralicita contribuţia elementelor de stinga, cu deosebire a secţiei
române a Partidului Social-Democrat din Ungaria, la pregătirea şi înfăptuirea Marii Uniri.
În această direcţie este semnificath·ă atenţia majoră acordată constituirii în 30-3 l octombrie
J-918 a Consiliului Naţional Român Central pe criteriul parităţii, din cite şase membri ai P.N .R.
şi ai social-democraţilor români. şi ignorarea totală a faptului că după citeva zile, cînd sediul
C.:N".R.C. s-a transferat la Arad, paritatea iniţială a făcut loc unei alte proporţii, justificată de
contribuţia anterioară la susţinerea luptei naţionale: întregul Comitet executiv al P.X.R.,
compus din 36 membri şi cei şase reprezentanţi desemnaţi de către social-democraţia română
c!in Transilvania şi Ungaria".
În aceeaşi direcţie se impune corectarea afirmaţiei, fără temei, că d:n cei 1228 de deput \ţi oficiali ai adunării, peste 150 au aparţinut muncitorimii romane organizate, cînd docu•
mentele oficiale ale respectivei adunări. respectiv mandatele de deputaţi, cunoscute sub numele
<'!.; „credinţionale" indică doar un număr de 17 reprezentanţi ai secţiilor sccial-democrate ro1nâne18.
Deşi calităţile şi meritele deosebite ale lui Vasile Goldiş sint mai presus de orice îndotrebuie recunoscut faptul că şi el a beneficiat de un tratament priYilegiat, graţie vederilor <le stînga, uneori apropiate cercurilor socialiste, pe care el însuşi le-a mărturisit în mai
multe rinduri. După aprecierea editorilor impunătorului volum de scrieri ale sale, V. Goldiş

ială,

16 ~V!area Adunare l\'aţionahl întrunită la Alba Iulia ... , p. 7-10; iWarea Unire de la
Decembrie 1918 ... , p. 87-95; :.\Ianuscrisul original în Arhiva :\Iuzeului :N"aţional al Unirii
Alba Iulia, inv. nr. 2408.
1 7 Vezi Nota 11.
18 Marea Unire de la 1 Decetnbl'ie 1918 ... , p. 65; 1918 la români. Documentele Unirii.
Unirea Tra11silt'aniei cu România. 1 Dectmbl"ie 1918, Bucureşti, 1989, p. 1-6.
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„reprezintli în mod indubitabil nivelul cel mai înalt pe care l-a atins Ia noi gîndirea politicl
burgheză în problema naţională"lO.
În schimb, aceeaşi istoriografie „marxistă", în pofida dorinţei şi încercărilor unor autori
de a reconstitui cît mai fidel marele act istoric de Ia 1 Decembrie 1918, nu i-a putut „ierta"'
celui mai de seamă lider al democraţiei autentice din perioada interbelică faptul că în anii
nefaşti 1944- 1947 a fo~t conducătorul incontestabil, făţiş, al forţelor democratice, în înce~
carea - din nefericire nereuşită - a acestora, de a stăvili instaurarea regimului totalitar
comunist în România.
Din acest motiv, nedeclarat, amintitele lucrări au oferit discursului lui Iuliu :'.\faniu un spaţiu
incomparabil mai mic decît celui rostit de Goldiş şi chiar decît scurtei interyenţii din cadrul
adunării de la Alba Iulia a socialistului I. Jumanca, ferindu-se de aprecieri elogioase şi mulţumindu-se să reproducă succinte citate din cadrul acestuia2°.
Din fericire, în cuprinsul lucrării de faţă avem prilejul şi posibilitatea de a reabilita şi
a pune la Jocul cuvenit un document al istoriei noastre naţionale de mare yaloare şi semnificaţie, pinii. acum subdimensionat şi subapreciat, care ni s-a transmis in două variante, pruvenind din două surse stenografice şi jurnalistice: una, mai scurtă, reprodusă în broşura
editată de I. Suciu la un deceniu de Ia 11area Unire, cuprinzind actele principale ale Marii
Adunări Naţionale de Ia Alba Iulia 21 şi cealaltă, mai amplă, publicată în 1943, în yoJumul
editat de „Astra" la Bucureşti, la un sfert de veac de la marele eveniment 22. În cele ce
urmează vom utiliza varianta a doua, mai completă şi clupă opinia noastră mai semnific::tivă pentru prezenţa şi prestaţia marelui bărbat politic în cadrul celui mai important mome~1t
al istoriei noastre naţionale.
Deşi I. Maniu n-a avut reputaţia de mare orator politic în sensul strict al cuvîntului,
putem afirma de la început că de data aceasta ne aflăm în faţa unui monument oratoric cu
nimic mai prejos decît cel aparţinînd raportorului principal al adunării. Cu alte cuvinte,
putem afirma, fără teama de a greşi, că Marea Adunare Naţională din 1 Decembrie 1918 a
avut doi mari principali vorbitori. Dacă cel dintîi şi-a prefaţat proiectul de hotărîre cu un inspirat şi mişcător preambul istoric, urmat de o frumoasă motivare teoretică a dreptului românilor la unitate naţională în baza principiului autodeterminării popoarelor„ ca şi de o elegantă pledoarie asupra necesităţii racordării actului Unirii la exigenţele democratice ale timpului, cel de-al doilea, urmîndu-i imediat, venea să îndeplinească, la rîndul său, un rol maj<•r
în cadrul lucrărilor adunării.
În calitatea sa triplă, de delegat, de lider recunoscut al Partidului Naţional Româ:i
şi de important membru al :'.\Iarelui Sfat al naţiunii române, Iuliu Maniu şi-a asumat sarcina
de a examina şi argumenta cit se poate de temeinic, punct cu punct, proiectul de rezoluţie.
asigurînd acestuia o solidă fundamentare juridică. Ca şi Goldiş, el se adresa în primul rînd
celor 1228 de împuterniciţi ai voinţei naţionale, dar şi întregii lumi democratice, ca şi posterităţii. Analiza sa pătrunzătoare, dominată de apoteoza făcută ideii de unitate naţională,
deşi apare ca extrem de explicită, ca o expresie naturală a simţirilor şi gîndurilor celor de
faţă şi a întregului neam, se menţine mereu la nivelul unei înalte elevaţii intelectuale 23 • Impresia copleşitoare, de contopire între vorbitor şi cei cărora li se adresa, care se degajă din
lecturarea discursului (întrerupt de peste 20 de ori prin aplauze şi aclamaţii îndelungate),
este întregită de frumuseţea deosebită a unora dintre pasaje. Concluzia finală, rezultată dintr-o studiere şi analiză atentă, este aceea că vorbirea lui I. ?!Ianiu o completa în mod ad.mi:i;p.bil pe cea a lui Vasile Goldiş, realizînd împreună o strălucită sintetizare şi exprimare a
idealului naţional în clipa înălţătoare a triumfului acestuia.
Pornind şi el de la şirul nesfîrşit al suferinţelor îndurate de neamul românesc, :Maniu
sublinia mai întîi extraordinară şansă a generaţiei de atunci de a trăi „o atît de mare înăl
ţare sufletească", adăugind: „Mulţumita şi recunoştinţa noastră faţă de această graţie a providenţei nu ne-o putem arăta <lecit dovedindu-ne vrednici în aceste sărbătoreşti clipe de însemnăV. Goldiş, Scrieri social-politice şi literare ... , p. 38-39.
Unirea Transilvaniei cu Romdnia ... , p. 618-621; Desăvirşirea unificării ... , p.
417-421; V. ~etea, op. cit., p. 146-171; M. Muşat, I. Ardeleanu, De la statutul geto-dac
la statul romdn unitar, Bucureşti, 1983, p. 630-633.
11 lffarea Adunare Naţională tntrunită la Alba Iulia ... , p. 12-13.
11 Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 ... , p. 96-106.
n S. Dragomir, Un sfert de veac de la Unirea Transilvaniei cu Romdnia ... , p. 29;
Mandatul său de deputat („credenţionalul"), publ. în 1918 la romani. Documentele Unirii ... ,
VIII, Buc., 1989, p. 29.
19
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tate a timpurilor pe care le trăim". Această vrednicie - completa el
se va judeca după
temeinicia hotărîrilor luate, după ataşamentul faţă de aceste hotărîri şi după străduinţa
depusă spre înfăptuirea lor.
Păcînd o inversiune în ordinea punctelor proiectului, oratorul ţinea să aducă mai întîi
o şmerită închinare, cu plecarea genunchilcr, „în faţa sutelur de mii de fraţi viteji, cari
prin suferinţele lor îngrozitoare ::.u despicat norii negri ce închideau dinaintea noastră raz(·le
luminii ... ", spunînd: „Cuvîntul cel dintîi al meu este cel al dorinţei să ne î1:chiu"\m adi1:c
înaintea marilor umbre ale soldaţii< r "mâni, morţi pentru dezrobina noastră, şi înaintea
soldaţilor români cari şi azi luptă pentru a înfăptui l'nirea tuturor românilor".
O importantă parte a cuvintării era apoi închinată ideii mari şi generoase a legitimităţii şi necesităţii obiective a unităţii naţionale româneşti, pe care o mctivează într-o modalitate impresionantă şi cu o logică implcabilă. Aici, discursul lui I. :IIaniu, atingînd cele mai
înalte cote ale elocinţei şi elevaţiei, vine nu numai în sprijinul pum·tului prim al rezoluţiei,
ci al acesteia în general, fără însă a da impresia repltării eeler spuse de V. Goldiş.
Plecînd din nou de la invăţămintele istoriei, care arătau că nu trebuia aşteptat nimic
de la împăraţii străini, nici de la fiii altor nean,uri, ci numai de la propriile puteri - iar
aceste puteri stăteau în unitatea neamului - , el conchidea: „.\ceastă unitate politică este
consecinţa logică a trecutului nostru istoric şi este o absolută necesitate . . . unirea tuturor
româniler într-un singur regat şi într-un nedespărţit stat este nu numai un ideal sfînt, izvorît din trecutul nostru şi din comoara vieţii noastre sufleteşti, ci este şi un <lrept inalienabil
al nostru, în baza fiinţei noastre naţionale unitare". Crma o minunată ddinirt! a naţiunii,
respctiv a celei române, în următoarele cuvinte: „:Noi ,fiii Xaţiunei Rcmâne de pretutindeni, suntem de aceeaşi obîrşie, de aceeaşi fire, cu o singură şi unita1 ă limbă şi cultură ~i
sintem încălziţi de aceleaşi tradiţii sfinte şi de aeleaşi idealuri măreţe. Cînd toate acestea sunt
unitare poate încerca cineva să împiedice manifestarea acestei unităţi şi în ceea ce priveşte
viaţa politică, sufleteşte de mult înfăptuită?"
Argumentele respective - sublinia I. ~Ianiu - erau cu atît mai valabile pentru românii din Transilvania, Banat, Crişana [şi Maramureş]. „pentru că aici a fost leagiiuul românismului". „Nu se poate - afirma el - ca însăşi vatra Neamului Românesc, leag;lnul aspiraţiunilor româneşti, să fie despărţit de trupul întregii naţiuni deja unite! Noi nu ne putem
închipui viaţa mai departe fără a fi împreună cu intreg neamul românesc şi mai bine voim
moartea, decît o viaţă de schilav umilit, despărţit de fraţii săi!".
•
Dar, după părerea sa, menirea neamurilor era şi aceea de a contribui fiecare, conform
nsuşirilor specifice, la dezvoltarea generdă a civilizaţiei oment!şti, fapt imposibil sub o domi11 aţie străină. Aşadar, formarea statului naţional propriu era atît o datorie faţă de sine, Cit
r,i faţă de aceasta şi dacă poporul român nu s-ar folosi de dreptul său firesc la unitate, s-ar
arăta nevrednic de timpurile respective, expunîndu-se totodată „dispreţului întregii civilizaţii".
În fine, închegarea neamului românesc întreg într-o singură forţă unitară i se părea
!lt!cesară şi obligatorie şi din consideraţii „de natură practică". „Cum vom putea noi exista
izolaţi şi divizaţi se întreba el - cînd toatt! popoarele din jurul nostru au înfăptuit deja
unitatea naţională a lor?".
Concluzia era categorică şi fără echivoc: Românii trebuiau să-şi împlinească „ceea ce
justifică deopotrivă trecutul, dreptul, ştiinţa şi necesitatea", iar această decizie a lor va fi
negreşit acct!ptată de către înteraga lume cultă2 4 •
În continuare, Iuliu Maniu trecea la abordarea celorlalte puncte ale proiEctului, înccpind
cu im.portantul punct III, incluzînd principiile fundamentale, de natură politică şi sccial-economică, ce urmau a sta la baza viitorului stat naţional unitar român.
Arătînd că precizarea clară a acestor principii era impusă de necesitatea înlăturării oricăror îndoieli şi bănuieli din partea celor neorientaţi şi ptntru a face „să amuţească" toak
intrig.Jle duşmănoase, el sublinia mai întîi că înf;iptuirt!a unit;lţii noastre naţionale trebuie
privită ca „un triumf al libertăţii omeneşti". În acest spirit, motivînd largile drepturi acordate
naţionalităţilor conlocuitoare, spunea: „Xoi nu voim să dt!venim din oprimaţi oprimatori, din
asupriţi asupritori. Noi voim să întronăm pe aceste plaiuri libertatea tuturor neamurilor şi a
tuturor cetăţenilor . - . Noi nu voim să răpim individualitatea etnică, nici fiinţa naţională a
acestor neamurL Noi nu vroim să răpim limba nimănui ... Noi nu vrem să vt!rse nimeni
lacrimile pe care le-am vărsat noi atîtea veacuri şi nu voim să sugem puterea nimănui, a.şa
cum a fost suptă a noastră veacuri de-a rîndul. Noi ne încredem in trăinicia noastră şi "în
vrednicia proprie şi nu vrem să istovim forţele altora".
14
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Tot atît de convingător era argumentată includerea subpunctului privitor la ,Jnfllptulrea desvăîrşită a unui regim democratic pe toate terenele vieţii publice", spunîndu-se:
„Este adînc înrădăcinată în noi convingerea că numai un regim cu adevărat democratic ne
poate întări ţara şi înălţa neamul. Trebuie să avem colaborarea organică a tuturor păturilor
sociale şi a tuturor cetăţenilor în serviciul prosperităţii statului român ... Nu se poate spera
ca cetăţeni fără drepturi şi ţinuţi în întuneric sufletesc şi în mizerie socialil să devie stllpi
siguri ai unui stat modern. Deplina libertate şi egala împărtăşire în puterea de stat a cetă
ţenilor concluziona vorbitorul - este singura bază solidă a dezvoltării unui stat".
Un adevărat imn de slavă aducea I. Maniu ţăranului român, pledînd în favoarea unei
reforme agrare radicale. „Nu este aici nici unul dintre noi - observa el - a căru(obîrşic
nu ar fi la plugul ţărănesc, la pămîntul român, la brazda ţăranului român, sfinţit de suferinţele nesfîrşite, decît cari numai credinţele i-au fost mai mari". De aceea, din proiect nu putea
lipsi străduinţa de a asigura acestuia o soartă mai bună, respectiv o reformă agrară radicală,
care să-i acorde pămîntul necesar şi să facă posibilă .„concentrarea întregii sale forţe la o producţie cit se poate de intensă". Dar această reformă ţinea el să precizeze „nu tinde
la un comunism străin de sufletul ţăranului român, nici la răpirea proprietăţii private, ci la
o nivelare justă a raporturilor şi puterilor sociale".
Dar dacă românii a\•eau în ţărănime „un factor social puternic şi un izvor nesecat al
forţelor naţionale", trebuia constatat cu durere „marele neajuns de a avea o industrie şi un
comerţ abia în formare". „De aceea susţinea Maniu trebuie să ne silim din toate puterile
să ne formăm o puternică industrie şi un comerţ sănătos, ca astfel nu numai să fim liberi.
independenţi şi uniţi, ci să fim prevăzuţi cu toate cele de lipsă. Din munca noastră proprie,
structura noastră socială trebuie în curînd să fie corespunzătoare cerinţelor unui stat modem".
Deosebit de clar şi convingător era apoi în legătură cu punctul II din proiect, despre
autonomia provizorie rezervată teritoriilor intracarpatice, atît de aprins dezbătută în şedinţa
preliminaril, arătînd: „Cînd d(cretăm unirea noastră cu Regatul Român nu putem lăsa din
vedere necesitatea unui timp de tranziţie, în decursul căruia va trebui să se concordeze diferenţele şi particularităţile diferitelor instituţii de drept. Schimbări radicale nu se pot înfăptui
în cîteva zile. Mai ales nu schimbările proiectate în administraţie şi justiţie. De aceea - spunea
t:l in faţa celor 1228 de delegaţi - proiectul de rezoluţie prezentat D-Voastră prevede pentru
acest scurt timp de tranziţie o autonomie provizorie a ţinuturilor acum unite cu Regatul României, care însă nu atinge faptul necondiţionatei noastre alipiri către România".
Referindu-se la viitoarea integrare internaţională a României întregite şi la principiile
ce trebuia.i puse la baza raporturilor dintre state, pornea în mod firesc de la „urmările catastrofale ale tragediei omeneşti" abia încheiate şi de la necesitatea înlăturării posibilităţii ca
a.~emenea tragedie să se repete, pentru a concluziona: „Aceasta însă nu se va putea ajunge
<lecit numai punînd stavilă egoismului neindu plecat şi putinţei de a strivi fără nici un scrupul
cel mai tare pe cel mai slab", prin înfiinţarea I,igii Naţiunilor, organism internaţional menit
să asih'llre „deliberarea conflictelcr dintre pc poare prin juriu internaţional, evitînd prin aceasta
aplicarea forţei brutale reprezentate prin război".
Fireşte. I. ~laniu nu putea omitt: susţinerea punctelor ce includeau salutul cuvenit, adre
Mt fraţilor din Ilucovina - eliberaţi cu 3 zile înainte - , precum şi celorlalte popoare eliberate de sub jugul stăpînirii austro-ungare. Referindu-se la cei dintii, el arăta: „Ce e mai
firesc, deci, decit că în aceste momente, cînd batem calea străbătută deja de ei, să le trimitem o frăţească închinare?". Cit despre acele „neamuri eroice", care, asemenea românilor,
au trebuit să rupă „lanţurile grele ale opresiunei naţionale" şi care au oferit acestora în momente grele exemple de natură a-i îmbărbăta şi întări i se părea la fel de firesc ca, dindu-se
expresie „gindului întreg Neamului Românesc", adunarea să adreseze acestora cuvinte de
salut şi admiraţie, „dorindu-le acum, ca unor popoare libere, deplină mărire".
În fine, el amintea îndatorirea de a se adresa cuvenitele mulţumiri „armatelor victorioase
ale puterilor aliate şi diplomaţiei strălucite a ::cestor puteri", transmiţîndu-le şi 2cestora un
salut din partea a<lunării.
Ultimele cuvinte ale <liscursului erau o consecinţ[1 logică a celor expuse cu atîta claritate: „Prin aceste consideraţii rog Adunarea Naţională să primească proiectul nostru de rezoluţie, pentru a întemeia pe veci România unită şi a înstăpini pentru totdeauna o adevărată
democraţie şi deplină dreptate socială!". Stenograful consemnează apoi: „ Urale nesflrşite.
Primim unanim! Trăiasci1 România ~[are! Aplauze frenetice."25
•• Ibidem, p. 101- 106.
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Cuvîntarea lui Tuliu :M:aniu, de mare efect, poate fi socotită, fără înun veritabil model de elocinţă, concepţie politică avansată şi patriotism, într-un moment crucial al istoriei neamului românesc. Prin aceastea
ca de altfel prin întreaga participare la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia, valorosul om politic transilvănean atingea un punct culminant al
evoluţiei sale, mereu ascendente, ca reprezentant şi purtător de cuvînt al
intereselor supreme naţionale.
După I. Maniu a urcat la tribună purtătorul de cuvînt al social-democraţiei şi al muncitorimii române ardelene, I. Jumanca. În aplauzele entuziaste ale celor prezenţi el venea să declare, în faţa naţiunii, a Internaţiona
lei Socialiste şi a întregii lumi, că şi cei pe care îi reprezenta vreau unirea
tuturor românilor, simţindu-se „una cu întreg neamul românesc". Dorinţa
lor era, deci, un stat unitar românesc, în care fiecare om să fie liber şi stă
pîn pe soarta sa, existînd deplina posibilitate şi pentru dezvoltarea şi pro~
gresul poporului muncitor. Străbătută de un cald simţămînt patriotic, cuvîntarea liderului social-democrat a avut o semnificaţie deosebită, pentru
aspectul conferit prezenţei poporului român la adunare şi hotărîrilor aduse
de aceasta.
Ne mai luînd nimeni cuvîntul, a urmat momentul cel mare al adunării:
supunerea la vot şi primirea în unanimitate a rezoluţiei de unire. Astfel
preşedintele Gh. Pop de Băseşti putea enunţa fericit că unirea Transilvaniei, Banatului şi părţilor ungurene cu Patria Mamă şi celelalte provincii
surori „este pentru toate veacurile decisă".
În încheiere, după desemnarea unor membri ai Marelui Sfat Naţio
nal la propunerea lui Al. Vaida Voevod, au luat cuvîntul episcopii Demetriu
Radu al Oradiei şi I. I. Papp al Aradului, aducînd omagiu şi mulţumiri
celor care au pregătit nemijlocit împlinirea visului de veacuri al românilor,
preşedintelui adunării, dar mai ales mulţumind lui Dumnezeu pentru „fericita încheiere a lucrului".
După sublima fuziune, între adunarea împuterniciţilor naţiunii şi cea
a zecilor de mii de oameni aflaţi timp de cîteva ore într-o înfrigurată aştep
tare, mai mulţi oratori s-au adresat mulţimilor de pe tribunele improvizate
în aer liber. Între aceştia s-au aflat M. Cristea, episcopul Caransebeşului
şi I. Hossu, episcopul Gherlei, ale căror vorbiri emoţionante de pe tribuna
centrală au fost reproduse în presa vremii 26 • De menţionat că episcopul
unit al Gherlei a avut şi nobila misiune de a da citire în faţa poporului textului hotărîrii de unire.
Cronicarii măreţei zile au consemnat, între fruntaşii care au ţinut să
comunice cu poporul în acele clipe de supremă bucurie românească, nume
ca: Aur. Vlad, Aur. Lazăr, S. Dragomir, V. Bontescu, St. Roşianu, V.
Macavei, Aur. Cosma, E. Dăianu, P. Groza, E. Isac, E. Grapini, basarabeanul P. Halippa, bucovineanul Al. Procopovici şi alţii. După unele informaţii, s-au numărat între oratorii de pe
întinsul Platou al Romanilor
poarte dintre vorbitorii din sală: St. Cicio-Pop, I. Suciu, K. Maniu, Al
Vaida Voevod şi I. Jumanca. Şi unii şi alţii, vorbind mulţimii, cuprinsă de
doială,

21

]i;farea Adunare

Naţională întrunită

la Alba Iulia ... , p. 15-18; 1'1area Unire de la

1 Decembrie 1918 ... , p. ll7-130.
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o. imensă satisfacţie

şi bucurie, despre însemnătatea momentului, au fost
întîrnpinaţi şi răsplătiţi cu aplaze şi urale nesfîrşite, cu adevărat delirante,
devenind parte componentă a ceea ce un martor ocular numea inspirat „o
uriaşă simfonie a constiintei nationale" 27 •

Cu aceste scene, d~ ine'galabilă trăire patriotică şi indescriptibil entuziasm, se încheia măreaţa zi de 1 Decembrie 1918, în cursul căreia, la Alba
Iulia, mult doritul act al Fnirii devenea un fapt împlinit.
Contribuţia lui I. }laniu la pregătirea, buna desfăşurare şi reuşita deplină a :\!arii Adunări Xaţionale de la Alba Iulia a fost, neîndoielnic, esenţială pentru afirmarea sa ca lider incontestabil al românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi }laramureş. Chiar a doua zi, la 2 decembrie, în prima
şedinţă a Marelui Sfat Naţional, ţinută tot la Alba Iulia, a fost ales în
funcţia de preşedinte al Consiliului Dirigent, care va funcţiona pînă în primăvara lui 192028 • Peste cîteva luni, mai precis la 9 august 1919, după moartea lui Gheorghe Pop de Băseşti, devenea preşedintele Partidului Naţional
Român~ 9 •

Cu aceasta, în
o

viaţa: şi

cariera

politică

a marelui Iuliu Maniu începea

nouă şi distinctă etapă.

În loc de încheiere, lăsăm să urmeze cîteva aprecieri asupra actului
de la I Decembrie 1918, pe care el însuşi le-a făcut la împlinirea unui deceniu de la: săvîrşirea acestuia, cu atît mai mult, cu cît ele ne apar valabile
şi foarte actuale şi acum, în anul jubileului a 75 de ani de la Marea Unire:
„Hotărîrile luate (la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia - n.n.)
au statornicit pentru totdeauna ţelurile naţionale şi politice spre care trebuia să tindă naţiunea română în veci unită.
Nici o jertfă şi nici o muncă nu este prea mare şi nu este prea grea
pentru a atinge aceste ţeluri.
: . Mărirea neamului românesc, păstrarea şi îmbogăţirea patrimoniului
naţional prin închegarea cit mai strînsă a sufletului comun românesc,prin
o democraţie naţională şi prin o dreptate socială, va fi încoronarea străduin
ţelor şi suferinţelor de veacuri care au primit cea mai înaltă satisfacţiune
prin· nepieritoarele evenimente ale zilei istorice pe care o sărbătorim' 30 •
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(Summary)

.
There have been a lot of publications, especially i.n the last quarter of century. about
the Great National Assembly from Alba Iulia which decided by plebiscite the union of the
Transilvania, Ranat and .Crişana and Maramureş with Romania (the fatherland) .
. 17 „Unirea", XXVIII, nr. de propagandă 18. 4 decembrie 1918. p. 1-2; „Telegraful
român". XXVI. nr. 132 din 24 noiembrie/7 decembrie 1918, p. l-2; „Glasul Ardealului",
I. nr. 20 din 21 noiembrie/4 decembrie 1918; Unirea Transilvaniei cu România ... , p. 622;
V. Netea, op. cit .• p. 173; E. Nulea op. cil., p. 464.
·
28 Gh. Iancu, op. cit .• p. 17- 18.
Scurtu. Din viata politică a României (1926-1947). Bucureşti. 1983, p. 11.
ao Dreptatea. an II. ri.r. 344 din. 2 decembrie 1928.
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A shortcoming of marxist historiography could be considered the exageration of the
role that the left wlng, the social democratic party hacl in the preparation and development
of this assembly. Even Vasile Goldiş, the author of the resolution project and the main speaker of the assembly was the beneficiary of a preferential treatment owing to his left views.
Having no intention to contest the merits of the social-democrats and especially those
of the valuable politician and scholar Vasile Goldis, the present paper tries to rehabilitate
Iuliu Manius' contribution to this assembly, as the above mentioned marxist historiography
tried to manifestly wrong this remarcable leader of the Romanian National Party.
After mentioning Maniu's contribution to the finishing of the resolution project, the
author analyses minutely the great speech uttered by Iuliu )faniu in front of 1228 official
delegates and its politica! significance. The natural conclusion is that the convincing pleading
in favour of the project constitutes an important oratory document and it equals the speech
uttered by Vasile Goldiş. As a matter of fact the two speeches complete each other being a
brilliant synthesizing and a expression of the Romanian national ideal in the moment of its
triumph.
The major part played by Iuliu Maniu in the preparation, development an<l the succesful
outcome of the assembly was decisive for his election, the second day of the assembly, in
front of the Dirigent Council which workes until 1920, an<l after some month president of the
Romanian National Party.
The point meant the beginning of a new and distinct stage in the life of the great
politician, Iuliu Maniu.
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