POZIŢIA LUI IUl.IU MANIU FAŢĂ DE

REGll\IUJ, TOT AUTAil

Intervenţia de faţă nu se vrea o interpretare critică a poziţiei lui Iuliu Maniu faţă de regimul totalitar şi implicit faţă de desfiinţarea partidelor
politice ci mai degrabă expresia dorinţei de a sublinia conduita morală şi
etică a uneia dintre personalităţile care au contribuit ca durerea unui neam
ce aştepta de veacuri, să aibă partea de acea mare sărbătoare - UNIREA şi pentru a accentua prin însăşi cuvintele sale crezul lui că, viaţa trebuie
însufleţită dinlăuntrul ei printr-o politică care să slujească neamului.
În declaraţiile făcute de Iuliu Maniu unui grup de ziarişti la 23. II.
1939, cu prilejul împlinirii unui an de la noua aşezare de stat 1 politicianul
sublinia că, înlăturarea regimului democratic constituţional şi înlocuirea
lui cu un regim dictatorial, s-a urmărit metodic şi stăruitor de la instaurarea primului guvern personal, prezidat de Iorga, cînd regele a adunat în
jurul său o mînă de oameni „fără considerare la şedinţele lor politice".
Cei dintîi paşi ai acestui gînd au fost timizi şi şovăitori. Din 1934 s-a
făcut încercarea, neizbutită prin consultarea mareşalului Averescu, iar în
vara anului 1936, s-a concretizat vag prin unele declaraţii apărute în „Par:" Soir".
În cursul celor opt ani s-a recurs la toate mijloacele pentru distrugerea
g:upărilor politice. Exercitîndu-se arbitrar prerogativele din constituţia
din 1923, partidele politice au fost mereu fracţionate prin ademeniri, promisiuni şi intrigi, prin învrăjbirea şi prin încredinţarea guvernului altor pers·c>ane decît preşedinţii partidelor.
Maniu accentua faptul că nici oclipă nu s-a pus întrebarea dacă pulverizarea şi dărîmarea acestor forţe politice nu sînt dăunătoare intereselor
s·:.:perioare ale ţării.
Deşi planurile au fost desăvîrşite şi atmosfera pregătită, totuşi se cerea o justificare pentru introducerea dictaturii. Ea s-a găsit cu uşurinţă.
După alegerile din decembrie 1937, care s-au finalizat cu înfrîngerea guvernului Tătărescu, fără să se ţină seama de voinţa exprimată a naţiunii, s-a
adus la putere guvernul personal prezidat de Octavian Goga.
Fără să se ţină seama de jurămîntul prestat faţă de vechea Constituţie, la
20. V. 1938, printr-o lovitură de stat, cu decretul legal nr. 901 s-a promulgat
o nouă constituţie, care a fost supusă naţiunii române spre „bună ştiinţă
şi învoire".
Plebiscitul s-a făcut fără o procedură electorală normală.
La 27. II. 1938 cu decretul nr. 1435, constituţia a fost promulgată a
doua oară, cînd a şi intrat în vigoare, ceea ce dovedeşte că plebiscitul a
fost o simplă formalitate, o farsă sinistră.
K oua constituţie printr-o serie de dispoziţii, rezerva monarhului toate
privilegiile lăsînd poporului numai datorii.
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România a devenit sub noul regim, dintr-un stat de drept, un stat autocrat, în care avutul, libertatea personală, libertatea de gîndire, de întrunire şi de presă au fost scoase de sub paza legilor şi aruncate pradă teroarei
arbitrare a organelor administrative şi poliţieneşti.
Acest regim a decis prin decretul lege din 31.III.19382 desfiinţarea tuturor partidelor politice, care erau chemate de a reprezenta nevoile materiale şi sociale, curentele de opinii şi de ideologie ale naţiunii.
I. ~faniu, preşedintele Partidului Xaţional Ţărănesc, a prezentat regelui Carol II. la 27. IV. 1938, un memoriu, privitor la dezvoltarea partidelor şi asupra situaţiei generale a ţării create prin noul regim 3 , în care analizînd textele constituţionale subliniază că acestea nu justifică măsura generală de dizolvare în bloc a formaţiunilor politice. Pe de altă parte Maniu
îşi expune punctul de vedere asupra importanţei, menirii şi rolul partidelor politice, care în accepţiunea sa „sînt expresiunea unei comunitaţi de
vederi, de drepturi şi de interese materiale şi morale, de aspiraţii naţionale
şi sociale şi sînt forma de organizare, care permit curentelor de opinie ale
unei naţiuni să se manifeste fără a întrebuinţa violenţa".
Un partid politic trebuia să-şi impună în accepţiunea lui Jfaniu „doctrina prin mijloace legale, prin puterea convingerii şi prin disciplina organizării. O altă componentă accentuată în repetate rînduri este aceea că, partidul politic are origine naţională şi o misiune naţională. Aspirînd să pună
doctrina lui în serviciul ţării, îşi asumă răspunderea de guvernare devenind
astfel un partid de ordine.
Partidele sînt expresia unei societăţi organice a vieţii de stat moderne. Cerinţele de idei şi sentimente, complexul de interse materiale şi morale
ale unei naţiuni, nu sînt un produs artificial al voinţei omeneşti, ci reprezintă stadiul unei evoluţii naţionale, sociale şi economice. Ele sînt create prin
lege şi prin urmare, nu pot fi desfiinţate prin lege" 4 •
În ce priveşte formarea partidelor totalitare, Maniu era de părere că,
aceasta n-a reuşit decît în state cu tendinţe imperialiste şi ca o reacţiune
împotriva bolşevismului, reprezentînd un pericol real. Autorul memoriului
subliniază „Ţara noastră nu are tendinţe imperialiste, cît priveşte comunismul, el n-a putut prinde rădăcini la noi"•. şi mai departe „În special la noi
capitalul politic pe care-l reprezintă partidele politice dezvoltate, nu poate fi înlocuit de azi pe mîine prin formaţiuni improvizate. Un asemenea capital nu se crează decît cu colaborarea timpului şi cu contribuţia naţiunii.
încrederea unui popor nu se reglementează prin dispoziţii legislative. Băr
baţii de stat nu sînt investiţi cu autoritatea lor, de paragrafele unei legi, ci
de creditul pe care li-1 deschide naţiunea" 6 •
Ca atare Partidul Naţional Ţărănesc a declarat deschis că nu-şi poate
considera rostul istoric pe care l-a jucat în evoluţia statului ca încetat, în
urma unui decret lege şi că-şi va continua activitatea legală şi de ordine.
„Acest partid, de altfel singurul care a reuşit să înfăptuiască organizaţia
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sa de partid pe tot cuprinsul ţării, declară că are misiunea şi datoria de
a veghea, după înfăptuirea Unirii, la care a contribuit efectiv, asupra unităţii sufleteşti şi a solidarităţii de stat a românilor de pretutindeni" 7 • Bineînţeles că în contextul întroducerii regimului dicatotrial, prin schimbarea
unilaterală a ordinei de stat şi prin toate măsurile luate prin decretele emise
pornind de la 20.II.1938 (privind noua ordine de stat, cel privitor la ridicarea inamovibilităţii magistraţilor, a procedurii justiţiei militare, oprirea
adunărilor politice etc.), provinciile unite nu puteau fi neglijate. „Provinciile unite nu vor consimţi niciodată să le fie răpite drepturile afirmate şi
dobîndite prin imense suferinţe şi sîngeroase sacrificii, iar opinia p _1blică
cu adevărat naţională şi frăţească şi politiceşte prevăzătoare a Vechilui Regat, nu va putea admite ca românii abia uniţi, după ce au fost secole întregi
persecutaţi de germani, ruşi şi de maghiari, acum să fie persecutaţi de puterea executivă a României, care abuzează de încrederea şi patriotismul
prm·inciilor, care cu frăţească iubire şi încredere s-au grăbit spre libertate şi înălţare, fără a-şi fi rezen-at mijloace efecti,·e, pentru a se apăra de
o nouă umilire şi robie 8 •
Dar noua orîn<luire de stat nesocotea tocmai aceste condiţii esenţiale
ale unei existenţe prospere a României ).Iari. Starea de spirit ce începea să
se aşeze în ţară şi mai cu seamă evenimentele ce se pergăteau pe plan extern au fost catastrofale pentru Stat şi Dinastie deopotrivă.
}faniu conchidea în memoriul amintit „O nouă ordine de Stat, care
schimbă radical raporturile de putere în stat, între Coroană şi Naţiune şi
care pretinde jertfe morale, politice şi materiale de la naţiune, trebuie să
izvorească dintr-o necesitate evidentă şi trebuie să fie susţinută de bărbaţi
politici cu mare popularitate şi autoritate. Fără această condiţie indispensabilă, care la noi în cazul concret lipseşte cu totul, noua aşezare nu poate fi
dăinuitoare. Înlăturarea ei va fi o necesitate care se va impune şi care deci
trebuie din vreme satisfăcută înainte de a o impune prin mari pagube,
grele frămîntări"9.
În „Reflecţiuni şi note explicative" întocmite de Iuliu Maniu asupra
celor cuprinse în „Memorandul românilor din Transilvania (Ardeal, Banat,
Crişana, Satu--:\fare, ~faramureş) prezentat regelui Carol II la 15. XII. 193810 ,
este reluată ideea că un stat care pentru motive interne introduce dictatura, este un stat slab şi că România nu are nevoie de dicatatură deoarece
populaţiile ei trăiesc într-o disciplină liber acceptată, nu impusă.
„Sire, noi nu vrem în locul unei monarhii, care a ridicat România numai în cîteva decenii atît de sus în conştiinţă a Europei, instituirea unei
poliarhii de mici dicataturi, care nu ne poate decît coborî de acolo. Nu-i
vrem pe aceşti dictatori în umbra Coroanei şi nici Coroana în umbra dictatorilor"11.
Idem p. 81
Idem, p. 83
•Idem
11 Idem, p. 115-135
H Idem, p. 135
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Maniu sublinia la 18. XII. 1938 că „declar decretul nr. 4321/1938,
prin care se înfiinţează un partid unic, ca neconstituţional şi toate măsu
rile ce se întemeiază pe acel decret ilegale" 12 •
Decretul desfiinţa de fapt libertatea naţiunii şi o împiedica să participe direct la viaţa de stat. Activitatea politică s-a transformat într-un
monopol de stat, care a făcut imposibilă emulaţia liberă a virtuţiilor cetăţeneşti, singura capabilă să primenească viaţa publică şi să selecţioneze
elitele conducătoare. În ce priveşte apelul făcut pentru înscrierea în partidul unic, anunţat în temeiul decretului amintit, partid care nu exprima
aspiraţiile, curentele de idei şi interesele maselor populare, ci a răsărit din
combinaţiile de culise, membrii Partidului Naţional Ţărănesc şi-au propus
adoptarea unei atitudini de rezistenţă categorică şi continuarea profesării
credinţei lor cuprinse în programele patridului, fiind convinşi că o formaţi
une artificială impusă de sus, se va prăbuşi, fiindcă pe trădare şi pe servilism
nu se poate întemeia o renaştere. Tendinţa de a sugruma prin încazarmarea
cetăţenilor într-un partid unic a fost considerată o insultă adusă naţiunii
române.
Maniu susţinea că „Partidul unic decretat suferă de un viciu orgamc
fundamental: lipsa unui conducător şi a cadrelor formate în luptă şi însufleţite de acelaş crez"1a.
El avea să declare la 22.I.1939 „Faptul că guvernul s-a văzut silit să
recurgă la presiuni şi ameninţări pentru a obţine înscrieri în organizaţia
Frontului Renaşterii Naţionale, constituie o confirmare a convingerii noastre că nu se poate trezi o stare de însufleţire pentru aderenţă voluntară, l.a
o formaţiune politică creată prin decret şi înzestrată cu monopolul polttic"14.
:Maniu era convins că tara nu avea nevoie de schimbări sau remanierea
guvernului, ci de schimba~ea radicală a regimului, Statul avea nevoie de
înlăturarea regimului dictatorial şi de reintroducerea unui regim de legalitate şi de constituţionalism faţă de libertăţile cetăţeneşti şi politice, pe cind
guvernul instaurat era menit să adîncească anarhia morală şi spirituală în
care a fost aruncată tara.
Marele patriot crede~ cu toată fiinţa sa că naţiunea va lupta cu hotă
rire pentru desfiinţarea acelei stări paradoxale, el spunea: „Trăim o epocă.
de decadenţă naţională şi cetăţenească dar şi o epocă de eroiam din partea
acelora cari opun rezistenţă dîrză acestui regim de despotism şi de trădare
Aceştia sînt mulţi, viitorul îi ca cinsti după merit" 15 .
MONICA VLAICUu Idem, p. 138
13 Idem, p. 139
u Idem, p. 140; Bucureşti 22.1.1939. Declaraţia lui !.!aniu făcută reprezentanţilor presei.
" Idem, p. 151. Declaraţia făcută de I. l\laniu unui grup de ziarişti la 26. II. 1939 cu
prilejul împlinirii unui an de la noua aşezare de stat.
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llANIU'S STEf,Ll_'l\'GNAH~IE Zlill K0NIGUCllE DIKTATliR
(Zusummenlossung)

Gegenwartige Arbeit stellt es sich nicht zur Aufgabe die Stellungnahme des Politili;ers
I. :M:aniu gegeniiber der kOniglichen Diktatur aus kritischer Sicht zu beurteilen, sondern diese
anhand der beiden Memoranden vom 27. Iv. 1938 und 18. XII. 1938 die Maniu an KOnig
Carol II. gcrichtet hat, zu erlautern. ~fanius Denkschriften sind richtigc Zeitbilder jener Epoche.
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