IULIU MANIU ŞI „DEMOCRAŢIA POPULARA"

N;}s,cut la 8 ian'tlarie 1873, Iuliu Maniu este considerat drept unul din
marii oameni de stat, care şi-a pus amprenta asupra vieţii politice rom<:îneşti din prima jumătate a veacolui nostru. In studiul de faţă ne propunem
să analizăm ultima etap;:'i poate şi cea mai tragic[1 - din activitatea
sa, cea legată de aşa-zisa epocă a democraţiilor populare. Născut parcă
pentru a fi în opoziţie, el s-a manifestat pregnant în intervalul 19441947 ca ferm adversar al ideilor şi procedeelor de tip stalinist. ln scurt
timp, a devenit sambo}ul luptei anticomuniste, plătind cu propria libertate, fiind încarcerat la.peste 74 de ani şi exterminat în „închisoarea demnitarilor" de la Sighet, la 5 februarie 1953.
ln condiţiile războiului mondial şi al redresării Uniunii Sovietice,
mai ales după 1943, a început să se pună acut problema raporturilor cu
mişcarea comunistă din România (mai bine zis cu .cele câteva nuclee de
simpatizanţi, care nu depăşeau cifra de o mie). Un moment semnificativ,
rnm a fost dizolvarea Kominternului la 22 mai 1943, nu putea trece
neobservat. lt:1liu Maniu declara chiar, după doUă zile, într~un cerc de
prieteni (conform informaţiilor de ·care di.spuneau Serviciile secrete) 1, că
este convins că după război va trebui acceptată ideea că Partidul Comunist din România va activa legal. De altfel, în vara aceluiaşi an, mediile
politice româneşti au început să se agite în căutarea unor soluţii de evitare a unei catastrofe. In acest sens se înscrie şi nota nr. 931/26 august
1943 a Biroului IV Siguranţă din Direcţia Generală a Poliţiei, în care se
sublinia că în cercurile naţional-ţărăniste circula zvonul că Iuliu Maniu
„va fi solkitat să primească conducerea destinelor politicii noastre" 2.
Dincolo ·de aceasta, rămân importante eforturile concrete prin care „sfinxul
de la Bădăcin" s-a irnpli'cat în căutarea unei soluţii, atât în plan intern,
cât şi extern, pentru depăşirea impasului3.
Implicarea lui Iuliu Maniu în evenimentele de la 23 august 1944 şi
mai ales maniera în care el vedea înfăptuit acest act de importanţă C'apitală au generat discuţii şi controverse. Din nou, a câta oară, el nu şi-a
asumat întreaga responsabilitate a guvernării, optând pentru soluţia unui
C'ahinet condus de un general, compus din miltari şi tehnicieni. Istoricul
şi analistul politic Ghiţă Ionescu încearcă să găsească o justificare a aces1 * * * 23
August 1944. Documente, Bucureşti. lHH, T, doc. 389.
" Nota menţiona, in continuare, că: „Din aceleaşi cercuri se svoneşte că se
va la'.:e o remaniere mai largă a actualului guvern şi în care va intra şi domnul
Gheorghe Brătianu, care va deţine Departamentul Externelor, de asemenea ur:nand ca în noua formaţiune să existe o s!='amă de fruntaşi na\ional-\ărăneşti",
Arhivele Statului Munidpiului Bucnreşti (A.S.M.B.). fond Prefectura Poliţiei Capita!E!i {P.P.C.), dosar 5912943-1944, f. 1.
·' .Semnalăm aici şi primele contacte cu Lucreţiu Pătrăşcariu, lncă din tcramni:i
an1Jlui 1943. Vezi şi Nicolas Penesco, La Roumanie de la, democratie au totalita1·i!mt(', 19.111-19411, Bucureşti, 1981, p. 58.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

452

GHEORGHE

ONIŞORU

tei atitudini considerând că Maniu „nu dorea să primească întreaga rcsponsabilitate a guvernării mai înainrte ca norul în1ll..mecat al intenţiilor wvietice să se împrăştie şi mai înainte ca el să aibă isatisfaicţia ca România
să se b'l1C'llre de deplină suveranitate şi de o efircientă libertate pentru a-şi
pune ordine în propriile ei treburi"4. La cealaltă extremă, Nichifor Crainic scria în rnemor:ii că, după 23 augu.st, „în locul rămas, Iuliu Maniu a
început să zibârnie declaraţii biruitoare cu glasul lrui mat, de muscă prins.1
între doUă geamuri" 5 . Dincolo de aceste atitudini, temporizarea pmvcrbială a liderului naţional-ţără:năst se pare că nu a fost cea mai bună a momentului istoric6.
Nu este mai puţin ad.evărait că primul sentiment al populaţiei a fo~ t
acela că războiul se va termina repede, de aici reZ'llltând ca un prim efect
creşterea optimismului. Această stare de lucruri este certificată şi de pn""S<•
apărută în primele zile după 23 august. Astfel, cotidianul „Curentul" 7
insera următoarea ştire: „Domnul Iuliu Manilll, preşedintele partidului naţional ţărănesc, a făcut ieri obi-ectul unei impresionante mani1est.{1ri a
cetăţenilor Capitalei. Un bust al şefului partidului naţional ţărănesc, aşe
zat pe un camion împodobit cu flori şi drapele român şi francez, a p(lrcurs străzile Capitalei. PUiblicul care circula pe străzi s-a ataşat manifestanţilor, ovaţionând pentru domnul Iuliu Maniu şi noul regim de libertate."
După ris1p1rea euforiei au început să apară probleme extrem de complirntc Iii
delicate, în acelaşi timp, care îşi aşteptau o rezolvare grabnică. Jn primul rând,
este vorba despre componenţa comisiei care trebuia să se deplaseze la Moscova in
vederea semnării Convenţiei de armistiţiu. Deşi solicitat de premier, Iuliu Maniu
a refuzat să fie inclus pe listă, desemnându-l din partea Partidului Naţional Ţării
nesc pe Ghiţă PoppH_ După întoarcerea din capitala Uniunii Sovietice, şeful dell'gaţiei române, carnunistul Lucreţiu Pătrăşcanu, s-a lansat intr-un virulent atac la
adresa preşedintelui naţjonal-ţărănist, pe care l-a acuzat că a tărăgănat negocierile
cu Aliaţii. Jn şedinţa guvernului din 15 septembrie, demnitarul comunist declar>1:
„Există un vinovat, şi eu vorbesc foarte deschis, există un vinovat pentru că România nu a încheiat armistiţiul pe baza armistiţiului din aprilie, şi acest vinovat
sunteţi dumneavoastră, domnule Maniu, fiindcă sunteţi singurul om politic căruia
i-au fost transmise aceste condiţiuni şi aţi avut posibilitatea neaşteptată să interveniţi efectiv în politica româneao;că. Şi nu aţi făcut-o. Dacă aţi fi fost de acord
cu noi - eu am fost în martie - să activăm pentru salvarea, pentru sc.o.-iU>rPa
României din război în cel mai bun moment istoric, trupele ruseşti făcuseră spar tura de la Uman, dar nu trecuseră Bugul şi România ar fi putut atunci discuta

" Gh. Ionescu, Comunismul în România, Bucureşti, 1994, p. 126.
" N. Crainic, Zile albe, zile negre, Bucureşti, 1991, I, p. 37î.
'' N. Baciu, Agonia României, Munchen, 1987, p. 138, comenta că: „Iuliu
Maniu nu a vrut un 2:1 august aşa cum s-a făcut. El dorea ca armistjţiul să fie
irn:heiat de mareşalu! Antonescu. Maniu era perfect conştient de imensu.I nvant<1j
militar adus aliaţilor de România şi de preţul pe care ei trebuiau să-l plăt.ea~ca
pentru a fi obţinut. Din cauza capitulării necondiţionate de la 23 augus.t !;ii ;1
ordonării încetării focului, în acea zi România a pierdut orice po~ibilitate de m-gociere a sacrificiului şi contribuţiei ei la cauza aliată".
1 In numărul din 28 august 1944.
11 La 28 august 1944, Constantin Sănătescu nota în
jurnal: .,Am organii;;;r
comisia ce va merge la Moscova pentru semnarea armistiţiului. Aş fi dorit ~ă i;e
ducă Maniu şi Brătianu, căci altfel s-ar fi prezentat comis.ia cu ei, însă au refu:t;:it
pe motivul că nu pot semna un act prin care se recunoaşte cedare:i Basarabi"i
şi Bucovinei" (C-tin Sănătescu, Jurnal, B~cur~ti, 1993, p. 168).
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condiţiile armistiţiului. Nu .aţi făcut-<> inv-0eând aşteptarea unui răspuns de la
domnul Şlirbey, care a venit înlr-un moment când situaţia era schimbată. Noi am
fost puşi într-o situaţie foarte penibilă pentru politica de luni de zile de aşteptare,
de tergiversare, din partea opoziţiei şi în special din partea partidului naţional
ţărănesc, nu a putut să inspire nici o încredere aliaţilor şi nu ne-am găsit în faţa
tuturor aliaţilor, ci a tuturor aliaţilor care s-au declarat de acord cu aceste condiţii noi. „Apărându-se, Iuliu Maniu n replicat: „ ... lucrnm ca să fac această lovitură atunci când s-a intîmplat catastrofa armatei germane la Uman. Fireşte, am
~tat în legatură cu marii comandanţi ai armatei noastre. Am disculat chestiunea şi
nu am făcut această lovitură atunci fiindcă domnii comandanţi ai mai multor mari
unităţi mi-au adus la cunoştinţă şi mie şi celorlalţi mai inalti că nu se poate face
acţiunea ... Atrag atenţia că nu România este de vină că a făcut armistiţiul acum.
Domnul Buzeşti ştie că nm preconizat anumite modalităţi şi nu ni s-a răspuns din
parte.a aliaţilor şapte săptămâni şi pc urmă s-a răspuns: Faceţi dumneavoastră pe
partea dumneavoastră proprie că noi nu putem face nimic." 9
O altă chestiune era le~ată de atitudinea vis-a-vis de apelul liderului kgionnr
Horaţiu Comaniciu, publicat in presă in primele zile din august, prin care era
subliniată disponibilitatea membrilor mişcării de a se încadra in noile structuri
democratice. Primul răspuns l-a dat Iuliu Maniu, care a declarat ziariştilor că: ,.Am
toate motivele să cred că porţile partidelor angajate în Blocul Naţional Democrat
sunt deschise pentru toţi. acei care nu sunt vinovaţi de crime sau de acte de dezordine. " 1u. Apelul lui Comaniciu şi răspunsul lui Maniu au stârnit insă furia comuniştilor, care au reacţionat violent,, publicând in presă poziţia oficială a partidului
lor. Poate şi in acest context, în care abscisa politică era bulversată in urma reintrării in legalitat.e a Partidului Comunist din România. dar şi a apariţiei unor
partide-satelit dependente de el, naţional-ţărăniştii au ţinut să-şi precizeze clar
opţiunile. Astfel, profesorul universitar Jon Hudiţă, membru în Delegaţia Permanentă a P.N.Ţ., declara că formaţiunea sa era un partid de extremă stângă burgheză. ,,La stânga Partidului Naţional Ţărănesc, considera Hudiţă, nu se mai află
nici o formaţiune burgheză, delimitarea este făcută de socialişti şi comunişti"l 1 .
~ul:i impulsul lui Tuliu Maniu, naţional-ţărăniştii s-au reorganizat repede. încă
din sept.embrie 1944, de la nivelul Delegaţiei Permanente până la cel al ori!anizaţiilor săteşti.. Acţiune.a era impusă şi de rapiditatea cu care extrema stângă,
grupată în jurul Partidului Comunist din Homânia, şi-a afişat pretenţiile de guYernare, exprimate deschis in Platforma-program a Frontului Naţional Democrat. Iuliu
Maniu declara că priveşte Pl<1tforrna comuniştilor ca pe o propunere. ca pe o bază
de discuţie ce merită atenţie, nu şi ca pe un program de guvernare12.
De altfel. la scm:t timp, Partidul Naţional Ţărănesc şi-a lansat propriul Manfest-ţ>rogramta, cei mai 'important document programatic al partidului din intervalul 1944-1947. ·Lansarea urma ~ă coincidă cu o mare adunarea publică, programată
la Bucureşti pentru 15 octombrie. Mitingul a fost interzis de autorităţile sovietice,
fapt ce a nemulţumit pe manişti. O notă informativă a Inspectoratului General al
Jandarmeriei din 19 octombrie 1944 rele\'ă că .,în sferele naţianal-ţărăniste se afirmă
că rut;;ii au oprit această manifestaţie. Ar fi o mixtiune in politica internă a României. Alte cercuri .afirmau că se pregăteşte o lovitură din partea partidelor de
extremă stângă in contra partidelor de masă şi organizate .De asemenea, că această
întrunire ar fi fost o oglindă vie ;1 adevăraţilor oameni care pot prelua puterea r;i
a forţei lor palitice"14 .

• Ministrul de externe, Grigore Niculescu-Buzeşti, colaboratcJT apropiat al lui
Iuliu Maniu, l-a · susţjnut pc acesta declarând că „aliaţii sunt vinovaţi findcă nu
şi-au respectat cuvântul", Arh. Stat. Bucureşti (A.S.B.), fond Preşedinţfa Con~
lmlui de Mini.ştri-stenograme (P.C.M.S.), dosar 2/1944, f. 21-25.
1u „Curentul Nou", 31 august 1944.
11 „CurierulM, 20 septembrie 1944.
ll „Dreptatea", 9 octombrie 1944 .
.w Manifestu) a apărut în broşură, dar a fost publicat şi ln ,,Dreptatea",
16 octombrie 1944.
1~ Arh. Stat. BucurcşU, fond Irrspectoratul Genern:l al Jandarmeriei (l.G ..J.),
dosar 112J.1944, f. 58.
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Degradarea rapidă a situaţiei politice interne, încălcarea de către Frontul NaDemocrat - care avea întregul sprijin al Uniunii Sovietice - a regulilor democratiee, fără ca anglo-americanii să intervină eficient, l-au deprimat pe Iuliu
Maniu. La 24 noiembrie 1944, agenţia Reuter relua un material expediat de corespondentul lui „Daily Expres" la Bucureşti, Cedric Saltor, in care era inserată şi o
declaraţie a lui Maniu: „Mi-am bazat politi.ca pe credinţa că ruşii doresc in această
parte a Europei instalarea unor guverne stabile şi prietene fără a se intere5a de
nuanţa lor politică, indiferent dacă aceste guverne sunt alcătuite de conservatori,
liberali sau comunişti."1° La 27 noiembrie, reprezentuntul guvernului englez la Bucure~ti, John LeHougetel. tele[!rafia la Londra subliniind impresiile sale în urma ultimei ·întrevederi cu ~eful Partidului Naţional Tărănescrn. Diplocatul britanic informa
Foreign Office-ul că Maniu i-a spus că „a fost înşelat" făcând armistiţiul, înşelând
şi el „milioanele de români care îl considerau conducătorul lor".
Pesimismul lui Iuliu Maniu a fost confirmat de criza din februarie 1945, care
a dus Ia răsturnarea guvernului prezidat de generalul Nicolae Rădescu!7. Elementul
can~ îl in.dividualizeaz{1 pe preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc, în această
circums-tanţă, este sfatul adresat rP~wlui Mihai de a rezista cu orice preţ. refuzând
1»ă--l numea-.că prim-ministru
pe Petru Groza. Poziţia inflexibilă a lui Maniu a
fost surprinsă de agenţii N.K.V.D.-ului din Bucun·~ti. La 4 martie HH5, Lavrenti Jkria era informat că „Liderii Partidului Naţional Ţărănesc gândesc că ar fi mai
bme pentru viitorul României să fie ocupată ele trupele sovietice decât dacă ref!ele va fi de acord cu instalarea guvernului Groza"te_ Maniu s-a menţinut pe poziţie chiar şi Ia ultima întâlnire cu suveranul, din dimineaţa fatidicului 6 martie_
El credea că astfel Stalin va fi nevoit să renunţe Ia comedia guvernului de uniune
naţională şi să apeleze la ocupaţia militarăl!I.
In condiţiile preluării puterii de echipa lui Petru Groza, împotriva Partidului
Naţianal Ţărănesc a opoziţiei. în general -- s-a declanşat o campanie violentă,
mergând de la inferzicerea presei maniste şi a celei liberale, până Ia arestări abuzive_ De aceea, la .17 martie, Iuliu Maniu a considerat că este mai bine să renunţe
la preiwrlinha partidului, demisionând_ Deleg'aţia Permanentă a respins însă acest
demers2u.
Hămânâncl Ia post, Iuliu Maniu a încercat să sensibilizeze Occidentul. atrăgând
atenţia asupra terorii ce domnea în Homânia. La 8 iunie 1945, el declară lui Burton
Berry şi generalului Cortland van R. Schuyler (reprezentanţii diplomatici ai Statelor
Unite Ia Bucureşti) că este gat să acţioneze contra guvernului, dar numai dacă \''1
avea asigurarea sprijinului ferm al americanilor~ 1 • Declanşarea „grevei regale" şi
sl>sirea misiunii Ethridge la Bucureşti au accentuat coalizarea forţelor de opozitie
(liberali. manişti, chiar o parte a socal-democraţilor) în jurul regelui Mihai. I.a
l noiembrie 1945 Inspectoratul General al Jandarmeriei atrăgea atenţia că, potrivit
intormaţiilor de care dispunea, în ultimul timp fusese contactat şi preşedintele Acaclemiei nomâne. Dimitrie GtL<;ti, de către membri marcanţi ai Partidului Naţional
Tărănesc, printre care şi Ion Hudiţă_ Prin urmare, se sublinia în nota informativă
ţional

1.• Arh_ Stat. Bucureşti, (A.S.B.), fond Ministerul Propa~andei Naţicmale, buletine (M.P.N.B.) dosar 256, nepag.
Jb N. Baciu, OP. cit„ p. 125.
11 Detalii în Gh_ Onişoru, în A.I.LA., Iaşi, XXX!T, 1995.
tH Tatiana Pokyvailova, A. Y. Vyshinslci. First Deputy Comis.~ar for Foreign
AJ1air,ţ of the U.S.S.R. and the Establi.~hment of thc Groza Governement, in
8 martie 1945. Inceputurile comunizării Romdniei, Bucureşti, 11995, p. 56.
I~• Nicoleta Franck, O infrdnqere în victorit>. Cum a devenit România, din
Hegat, Republică Populară, 1944-1947, Blicureşti, 1992, p. :175.
-·
c'' „Universul", 2'1 martie 1945. rn mediile p·olitice ·circula zvonul că noul
pr~edinte va fi dr. Nicolae Lupu (ajutat de Jon Mihalache şi Mihai Popovlci), <;au
că în cazul mentinerii lui Maniu, dr. Lupu va pleca (.,Timpul", 19 martie Hl45).
Finalmente, s-a apelat la a treia cale, dar' pe<;te nouă luni dr.· Lupu a păr.ăsit
într-adevăr partidul.
·
~• N. Baciu, op.' cit., p. 157.
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citatăZ"l, „se afirmă că domnul profesor Gusti va fi printre primii care va lua contact cu domnul Bark Ethridge".
·După incidentele de la O noiembrie 19·15, prilejuite de manifestaţia organizată
c!e către opoziţie cu prilejul zilei onomastice a regelui, manifestaţie violent reprimată din ordinul ministrului de interne Teohari Georgescu, Iuliu Maniu a încercat
să detecteze reacţia americanilor. La 12 noiembrie, el a avut o întrevedere de două
ore cu C.V.R. Schuyler, la care se referă nota Serviciilor Secrete din 13 noiembrie, semnată Demosthenc: „Cu acest prilej s-a examinat situaţia politică internă
de pe urma incidentelor de joi (8 noiembrie) şi consecinţele .sale grave. După discuţiile cu şeful misiunii americane, domnul Iuliu Maniu a declarat amicilor săi
politici că nu există motive prea multe de optimism pentru schimbarea situaţiei po'iticii interne. Domnul Maniu a arătat că generalul Schuyler a făcut un raport la
Washington asupra celor întâmplate la 8 noiembrie şi aşteaptă acum instrucţiuni.
De <isemene, domnul generl Schumacher a făcut un raport şi la Sofia, domnului Ethridge, la rugămintea acestuia. Cu privire la sosirea trimisului preşedintelui Truman,
domnul Iuliu Maniu a arătat că ea se va produce abia joi"23.
La începutul lui 1946, urmare a aranjamentelor de la Moscova, au fost cooptaţi
în guvernul Groza doi miniştri fără portofoliu din partea Partidului Naţional Liberal şi a celui Naţional Ţărănesc, iar Cabinetul s-a angajat să organizeze aleeeri
libere şi corecte. Astlel, anul 1946 s-a derulat sub semnul confruntării electorale.
amânată până la 19 noiembrie. Maniera în care Iuliu Maniu şi partidul său ou
pregătit electoratul, propaganda eficientă desfăşurată, care a atins câteva puncte
sensibile pentru populaţie ,reprezintă un succes politic pentru venerabilul om poli ti,·.
Decepţiona• de uecizia marilor puteri ~ 4 • Iuliu Maniu s-a lovit şi de poziţia
lui Nicolae Lupu, care, în urma 1'iedinţei Delegaţiei Permanente din :l ianuarie
1946, a părăsit partiduJ:l:l. Se adăugau numeroasele acte de violenţă ale autorităţi
lorlll, care îşi încălcau zilnic angajamentele asumat la lnceputul anului. Efectele
terorii se întorceau împotriva celor ce o iniţiaseră căci populaţia respingea astfel de
metode. Nota ·informativă nr. 441/22 mai 1946 a Legiunii de Jandarmi Satu Mare
atrăgea atenţia că ,,populaţia ln p,eneral re raza acestei Legiuni înclină tot mai mult,
vădind o deosebită atracţie către Partidul Naţional Ţărănesc Iuliu Mnniu, chiar
şi cei ce sunt inscrişi în Frontul Pluizarilor sunt inscri.şi numai de formă, nedepunâncl nici un interes în această calitate şi caută să aibe numai avantaje materiale.
Motivele ce determină populaţia să încline către această organizaţie sunt diferite, insă ceea ce se poate desprinde că formează o caracteristică generală sunt
următoarele:

- ~usţin că în timpul guvernării ţinute df' Partidul Naţional Ţărănesc au avut şi
au putut găsi de toate şi la preţuri convenabile, iar acum cele ce ar dori să cumpere
nu 5e găsesc şi chiar dacă se găsesc sunt cu preţuri fantastice.
- Susţin pe Iuliu Maniu ca fiind ardelean şi că luptă pentru cauza naţională.
- înţeleg să fie ciemocraţie pentru toată lumea, nu numai pentru cei inscri1;i in
partidele politice C'e formPaz.ă F.N.D.-ul, în sensul că dacă se distribUif' diferite
articole. să nu se focă o r!i~tribuire 1iniindu-se seama de organizaţiile politiC'e din
care fac parte.
·
·
Informaţie sigură"27.

u A.S.M.B., fond P.P.C., uosar 451/1944-1!!45, f. 47.

A.S.B., fond Iuliu Muniu, dosar 9, f. 190.
Spre exemplificare, vezi N. Penesoo, op. cit., p. 159.
"" Vezi stenograma ~edinţei, A.S.B., fond Emil Haţieganu, dosar &5, f. 11-Hi.
Vezi şi Gheorghe Onişoru, Dizidenţele partidelor politice din Ilomânia dupti 1944,
în I.I.I. Iaşi, XXX, .J993, p. 345-362.
"" La Congresul P.N.Ţ. - Constanţa, din .31 martie l!J46, 200 de bătăuşi an
năvălit in sală; „Dreptatea", ~ aprilie 1946. In ace!a.5i sens pot fi citate şi incidente IP
din 15 mai de la Ateneu, când au fost agresaţi Nicolae Rădescu şi Pantelimon Halippa de către un grup al puterii (Idem, 17 şi 18 mai 1946).
:ii Nota este semnată de comandantul Legiunii de Jandarmi Satu Mare, că
pitanul c. V. Popa; A.S.B., fond I.G ..J., dosar 70/1946, f. :n.
JJ
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Oamenii politici din opoziţie se aflau într--0 dilemă atunci când trebuiau să
atace Partidul Comunist Român, fără a supăra Uniunea Sovietică. De aceea, găsim
extrem de sugestivă precizarea pe care a făcut-o Iuliu Maniu la şedinţa Delegat.iei
Permanente a Tineretului Universitar Naţional Ţărănesc din iulle .1946. Preşedin
tele P.N.Ţ. declara cu acea ocazie: „Noi suntem împotriva ideilor comuniste şi ducem
o luptă politică categorică in contra partidelor politice româneşti care stau în serviciul tendinţelor comuniste. Suntem, însă, şi vrem să rămânem în strânsă leeătură
internaţională cu statul sovietic vecin care are întocmire internă comunistă"n:
1n preajma alegerilor, Partidul Naţional Ţărănesc condus de Iuliu Maniu
avL•a asigurate majoritatL>a sufragiilor electoratului cu prPcădere la sate. Realitatea
este surprinsă şi în darea de seamă a Inspectoratului General al Jandarmeriei asupra situaţiei politice de pe teritoriul rural, pentru intervalul 28 septembrie - 12
octombrie 1946:!l', din care spicuim câteva exemple relevante. Pe raza Inspectoratului de Jandarmi Suceava, era citat cazul învăţătorului Nichita (membru P.N.Ţ.
din comuna Deleni, judeţul Botoşani) care „are cel puţin 80 % dintre ţăranii din
acea localitate câştigaţi pentru partidul său", şi a lui Gheorghe Damian (comuna
Tudora, judeţul Botoşani). Inspectoratul de Jandarmi Timişoara informa că Partidul Naţional Ţărănesc organiza echipe pentru paza urnelor, opoziţia fiind deosebit de activă, ca de altfel pe raza tuturor Inspectoratelor.
Una din soluţiile de contracarare a abuzurilor guvernului avută în vedere de
opoziţie era şi cea a boicotării alegerilor. Problema a fost discutată de Iuliu Maniu cu Adrian Holman (reprezentantul politic al Marii Britanii) Ia 1 octombrie.
PrinciiJaleJe aspecte dezbătute sunt surprinse în nota Serviciilor secrete din 2 octombrie, 1946: .,L ora 19:,RJ. Holman a primit pe Iuliu Maniu care i-a depus un raport amă.nunţit asupra „ilega;lităţilo1· comise de guvern cu privire la pregă
tire~a alpgerilor şi care a cerut insistent intervenţia anglo-americanilor pentru amânarea sini' dic a alegerilor pentru a asigura pregătirea lor ,într-o atmosferă cu totul alta"<llJ !n cele din urmii'. s-a renunţat la ideea boicotării alegerilor.
Mai uwlt, cu ocazia conferinţei de presă din I:l noiembcie, Iuliu Maniu se
arăta extrem de optimist, apreciind că opoziţia poate conta pe cel puţin 900/o din
sufragiP 1.
Con:;tient de faptul că guvernul va utiliza toate pârghiile posibile pentru a
câştiga alegeri!~>:!. Iuliu Maniu şi partidul său au pregătit cu atenţie replici pe
mâsură. Iată, spre exemplificare, Planul de organizare al Circumscripţiei 1!l Bucureşti a P.N.Ţ. pentru alegeri:
„1. Şefii. de circumscripţie, membrii comitetelor, membrii marcanţi cunoscuţi
ca militanţi, delegaţii şi asistenţii, cu câteva zile înainte de ziua alegerilor nu vor
mai dormi la domiciliu.
2. In ziua alegerilor, mobilizate toate resursele, chiar cei fără certificat.e de
ale(!ător

vor sta

toată

ziua cât mai aproape de locul de vot.

J. Fiecare circumscripţie va avea un Cartier general, de preferinţă Ia un local
care nu va fi cunoscut pînă în acro zi. Un om ele încredere şi dc'Sioinic va primi
rapoartele care vin de la secţiile de votare.

4. Legătura între secţiile ele vot şi centrul circumscripţiei va fi ţinut prin cu-

rieri care vor

încunoştiinţa

de orice agresiune,

iregularităţi şi

abuzuri ale agen-

ţilor g~ve?rnam.entali.

l!1I

„Dreptatea", 20 iun.ie· 1946.

~· A.S.B. fond I.G.J.,
.ilJ

dosar 75f.194fi, f. 2_,16 .
Idem, forul. Iuliu Maniu, dosar 9, f. 120~121.

,.Dreptatea", 17 noiembrie 194<}.
De exemplu, mitingul P.N.Ţ; din Bucureşti, de la 17 noiembrie 1946, ultimul înaintea alegerilor, la care au participat 30.000 de participanţi (potrivit .estimărilO'r ziarului ,,,Drept<.itea~ din 19 noiembrie ·1944) a fost întrerupt de rafale de
arme automale.
:ii

~"

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

IULIU MANIU ŞI „DRMOCRAŢIA POP\JLARĂ •

457

5. La centrul circumscripţiei va trebui să fie telefon sau în apropierea lui şi
membrul destoinic, de preferinţă un om cunoscător al legii electorale, precum şi a
moravurilor electorale, va i~tiinţa sectorul ce se întâmplă.
6. Dacă nu este telefon sau este blocat, de circumscripţie se vor îngriji doi
biciclişti, oameni de încredere care să nu divulge nimic sau să predea docamentele
adversarului.
7. In cazul când printre membrii devotaţi ai partidului se găsesc şi medici să
fie rugaţi ca ln acea zi să fie consideraţi ca mobilizaţi în scopul de a da primul
ajutor partizanilor noştri, victime ale agresiunilor eventuale.

8. Se vor lua imediat declaraţiuni victimelor, martorilor, indicându-se numele
agresorilor, cauza şi orice 01lte împrejurări care vor fi înaintate de urgenţă la
sector ... 33
Falsul grosolan de la 19 noiembJr.ie 1946 a determinat conduce.-ea Partidului
Naţional Ţărănesc să hotăra.-;că boicotarea lucrărilor Adunării deputaţilor-34. Măsura
a f~t luată în urma deciziei regelui Mihai de a prezenta mesajul tronului in faţa
Parlamentului, la 1 <lecembrie 1946, cu toate că Iuliu Maniu ~i Dinu Brătianu îl
sfătuiseră pe Suveran să nu meargă la deschiderea corpurilor legiuitoare3.'1. Totuşi,
se mai spera în protestul americanilor care să conducă la un nou scrutin. Ideea este
confirmată şi de organele de siguranţă şi jandarmerie. In nota informativă din l l
decembrie n Serviciilor secrete se consemna că „Maniu trasează în momentul de
faţă un program pentru viitoarea campanie electorală, ce speră să fie liberă şi
când domnia sa va putea să ţină mitinguri în ţară"Jli. !n aceiaşi direcţie converg şi
informaţiile din nota nr. 1285/3 decembrie 1946 a Legiunii de Jandarmi Târnava
Mare: „Suntem informaţi că membrii marcanţi ai Partidului Naţional Ţărăne1;c
Maniu de pe teritoriul rural aa primit instrucţiuni din partea organir:aţiilor judeţene, iar acestea de la Centrul din Bucureşti„ că la o eventuală chemare în Capitală
sub protecţia comisiilor engleze şi americane, să răspundă cu toţii.
La această întrunire ce va avea loc se intenţionează să se demonstreze în
Capitală sub protecţia celor două comisii, că la deschiderea urnelor cu ocazia alegerilor au fost persecutaţi şi nu s-a dat voie delegaţilor acestui partid ca să asiste
la numărătoare ... ".Ji. Destul de repede, aceste speranţe s-au risipit.
După semnarea tratatelor de pace de la Paris, la 10 februarie 1947, guvernul
român obţinuse şi recunoaşterea internaţională. 1n noua conjunctură, lui Iuliu
Maniu, lider naţional al rezistenţei interne anticomuniste, nu-i rămânea prea
multe soluţii. Una dintre ele FJărea să fie cea a unei opoziţii armate, odată cu
răcirea relaţiilor dintre Statele Unite şi Uniunea Sovietică,. urmare a noii poziţii
adoptate de administraţia .Truman. Un prim pas a fost organizarea, in majoritatea
judeţelor, pe lângă Partidul Naţional Ţărănesc a unui Cerc militar. La 12 februarie
1947, .serviciul Politiei de pe lângă Inspectoratul de Jandarmi Galaţi informa că
„P.N.Ţ. Maniu a dat dispoziţie tuturor organizaţiilor judeţene să convoace la
sediul respectiv al partidului pe taţi militarii, membrii activ.j şi aderenţi din Io-

A.S.M.B., fond P.P.C., dosar 512/1946, f. 20.
·" Vezi „Dreptatea", 30 noiembrie, 5 şi 7 decembrie ·1946; „Adevărul", l 1 decembrie 1946, inserează declaraţiile lui Maniu acordate prese:i străine. Iuliu Maniu considera parlamentul nereprezentativ, arătând totuşi că votul a fost contra
guvernului Groza şi nu împotriva Uniunii Sovietice. Vezi şi A.S.'13., fond Iuliu
Manil!, dosar 9, f. 52.
·
"" Unii lideri P.N.Ţ., cum ar fi Nicolae Penescu, au fost extrem de critici
taţă de poziţia suveranului: „regele Mihai a citit mesajul tronului in faţa acestei
Adunări zisă naţională, care un an mai târziu a proclamat Republica Populară
Homână. Americanii nu mai aveau argumente va.lide pentru a ne apăra cauzn, din
moment ce regele a confirmat noul Parlament· şi guvernul a încetat să mai fie
provizoriu", N. Penesco, op. cit., p. 187.
Jlj A.S.B., fond Iuliu Maniu, dosar 9, f. 50.
Jt Nota
este semnată de maiorul R;iţiu Simion, comandantul Leg,iunii de
Jandarmi 1"ârnava Mare; Idem, fond I.G.J., dosar 154/1946, f. 337.
.J.J
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calitate şi judeţ, in scopul înfiinţării unui Cerc profesional militar. Aceste cercuri
profesionale militare urmează apoi să fie organizate în subunităţi denumite sectoare secţii şi grupe. !n urma investigaţiilor întreprinse, s-a constatat că orga~
nizaţÎile judeţene P.N.'f. Maniu au dat instrucţiuni de la Centru să câştige cât
mai mulţi ofiţeri şi subofiţeri din comandamente şi corpuri de trupe, pentru a fi
informaţi asupra tuturor măsurilor şi directivelor guvernului, cu scopul de a le
contracara, compromiţându-le în organizarea lor. Speculând orice nemulţumfre a
locuitorilor,, indiferent de natura sau sursa lor, membrii P.N.'f. Maniu lansează
svonuri cu caracter tendenţios iŞÎ alarmant, în scopul de a crea şi menţine o
stare de nesiguranţă în mijlocul locuitorilor în ceea ce priveşte politica şi măsu
rile luate de guvern .. .'""' Această mobilizare a oferit un bun prilej lui Teohari
Georgescu de a opera arestări masive pentru membrii naţiona~-ţărăn'işti în special, a opoziţiei, în general. O notă a Serviciilor secrete din :19 martie 1947, bazilndu-se pe surse din jurul lui Ion Mihalache, dezvăluia că Iuliu Maniu a prezentat regelui situaţia din ţară pe parcursul ultimei audienţeJ9. Suveranul s-a arătat
,,Indignat''; însă şi el era la fel de neputincios în a mai schimba ceva ln ţară,
la fel ca şi Iuliu Maniu. De altfel, situaţia Partidului Naţional Ţărănesc, ca şi
a regelui, de toleraţi în cadrul unui regim de aşa-zisă „democraţie populară" a
luat sfârşit chiar în 1947.

In vara lui 194 7, Iuliu Maniu se gândea tot mai mult la organizarea
unui guvern 1n exil. In acest sens, el dorea ca un grup în frunte oo Ion
Mihalache să se alăture oamenilor politici care aleseseră deja exilul
(generalul Nicolae Rădesou, Grigore Gafencu, Grig·ore Nioolescu-Buzeşti, Alexandru Cretzearm etc.) pentru a pune bazele unrui cabinet care
să fie recunoscut de puterile oocidentale. Venind în întâmpinarea acestor dortlnţe, serviciile secrete au întins o cursă în care conducerea man:istă a că:rut. S-a ajuns la episodul Tămădău din 14 iulie 1947 40 . Atunci,
Ion Mihalache (vicepreşedinte),· Nicolae Penesou (secretar general), Ilie
Lazăr şi Nkolae Carandino (directorul „Dreptăţii"), împreună ou alte
zeC"e per3-0ane au fost prinşi în .fbgrant în timp ce. în.oercau să decoleze
de pe aeroportul de la Tămădău.
Consecinţele :s-au ertins asupra întregului partid. La 29 iulie, în şe
dinţa guvernului41, ministrul de interne Teohari Georgescu a prezentat
Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1027 prlvind dizolvarea Partidului
Naţional Ţărănesc Maniu42. Jurnal aprobat în unanimitate. Interesantă
•n Idem, dosar 11/1947, f. 12. La 18 februarie l!J.17 o notă a servicilar secrete
atenţiona că Maniu este în aşteptarea unor ştiri din Occl,dent care urmau să
influenţeze viitoarea acţiune a partidului său. (Idem. fond Iuliu Maniu, dosar 9,

f. 33). ln acelaşi sens poate fi citată şi telegrama lui Burton Berry către secretarul

de stat Dean Acheson, din 13 martie, prin care informat că Maniu i-a spus că el
şi regele sunt gata să-l răstoarne pe Groza, aşteptând doar semnalul din partea
\'estului (N. Baciu, op. cit., p. 216-217). Din nefericire, răspunsul lui Acheson,
deşi reaffrma dezaprobarea faţă de procedeele folosite de guvernul român, reamintea că „guvernul Statelor Unite nu poate sprijini sau preconiza răsturnarea
violentă a guvernului (român) cu posibilele consecinţe grave pentru poporul romfm" (lbidem, p. 218).
~:i A.S.B. fond Iuliu Maniu, dosar 9, f. 19.
'III Vezi
reacţia presei, ,,Frontul Plugarilor", .19 iulie 1917, :ti Comunicatul
Ministerului de Interne, „Liberalul", ·17 iulie 1947.
~1 Vezi stenograma, A.S.B., fcnd P.C.M.S., d~sa:- 7 /1947, f. 108-1i13.
'>:! Irlcm, fond M.l.D.AS., dos;:ir 56/1947; Jurnalul este publicat în „Monitorul
Oficial", par:ea I, nr. 172, 30 iulie 1947, p. 6702.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

IULIU MANIU ŞI „DEMOCRAŢIA POPULARĂ'

459

este remarca ministru.lui social-democrat Lotar Rădăccanu care ;1 tinut
s;.1 amintească: ,,Să-mi daţi voie să adaug că, după impresia mea, am' putea spune că suntem în întârziere cu această măsură. Când am fost în
C"'ehoslovacia am constatat că aeolo nu exL5tă dec~1t Partidul Comunist,
Partidul Social Democrat şi Partidul Socialist Popular. ln afară de
ace5tea, nici o altă formaţiune politică nu mai eJcistă. Deci, partidele
vechi care nu s-au încadrat in regimul democratic nu mai există. In
Ungaria la fel, există numai Partidul Comunist şi Partidul Soda~ Democrat, Partidul Micilor Agrarieni fiind pe cale de dizolvare. Noi am
făicu.t un exces de zel :şi sunt bucuros că astăzi am făcut un pas mai
departe în această direcţie." JurnaLul Consiliului de Miniştri nr. 1027
a fost însoţit de un ordin suplimentar al Ministerului de Interne, în 12
puncte, privind m{l15Urile concrete ce trebuiau luate în vederea dizolvării
Bartid'llilui Naţional Ţărănes.c43 . De asemen.ea, pric. telegrama cifrată
nr. f61.812/2 alllgU.St 1!)47, semnată de :şeful Serviciului Informativ al
Annatei, locoternt icolone1ul Gheorghe Evulesru, l.'el-e opt Centre Militare Teritlori<i!le erau rugat.e 1sci ţină Centrul la curent cu continuarea
arestărilor membrilor Cercurilor Profesionale Militare P.N.Ţ., cu raportarea telegrafică imediată a numelui celor arestaţi 44 • Presa anunţa, la
rândul ei, {'ă au fost emise mandate de arestare pentru Iuliu Maniu, Ion
Mihalache, Nicolae Pene:c;cu, Ilie Lazăr, Nicolae Carandino, Aurel Leucuţia, Corneliu Coposu, Ghiţă Popp şi alţi membri marcanţi ai Partidului
Naţional Ţărănesc 45 • Incercările din primele zile .de după Tămădău ale
unor organizaţii j<udeţene de a re-acţiona4<1 sau -chiar participarea a 16
delegaţi naţional-ţărăneşti la lucrările Adunării deputaţilor din 30 iulie
HJ4741 nu mai puteau schimba nimic.
Reacţia în teritoriu a fost destul de diversă. ln general, populaţia
a primit vestea arestării lui' Maniu :şi a celorlalţi lideri P.N.Ţ. cu trist;eţe sau resemnaTe, considerând-o un semn rău prevestitor. Astfel, în
raportul informativ pe iuna iulie 1947 a Inspectoratului General Administrativ Oradea se suib11inia că ştirea a fost primită „de o parte din
opinia publică românească cu profundă îngrijorare şi spaimă, toţi membrii având f.rică că vor fi intemraţi :în lagăr. Unii susţin cu mâhnir""i::
eă s-a desfiinţat Partidul Românilor şi că se va dezlănţui o teroare ge"'' Arh. Stal. Iaşi (A.S.l.), fond lnspectoratul General Admini~trativ Iaşi,
dosa·r 3/HJ47, f. 9-10.
•• A.S.B., fond r.G.J., dosar 106/Hl45, t. 17.7.
"'' ,,L.iberalul", 13 august 1946.
1u De exemplu, iată nota informativă a Legiunii de .Jandarmi Cluj:
.,Suntem informati că organizaţia judeteană a J>.N.Ţ. Maniu din oraşul Cluj recent
a dat dispoziţie conducătorilor de plasă, de a pune in vedere membrilor săi de
partid de a se înscrie urgent în diferite pactide din Blocul Partidelor Democratice
in special în organizaţia Frontul Plugarilor. Acea.sta in vederea măsurilor ce
urmează a se lua contra partidului în urma inteAţiunii ele a pără!>i ţara fruntaşii
P.N.Ţ., bănuind că partidul va fi dizolvat, i'ar conducătorii !'ii membrii ·lui, arestaţi
şi internaţi în lagăr ... " A.S.B., fond I.G.J., dosar 39/1947, f. 276,
41 „Liberalul", I august 1947.
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nerală impo.triva tuturor membrilor fostJul.ui Partid. 1140
arestărilor, percheziţiile, ridicarea archivelor au generat

De asemenea,
o stare de ne!linişte4!1. Prefectura Vlaş-ca sublilnia, în raportul de activitaite pe luna
august, că „ma}oritatea populaţiei i.s.e arată liniştită şi îşi vede de treabă
fără a comenta ceva în legătură cu aeest eveniment. Nu acelaşi lucru
se întâmplă şi în rândurile C.."elor care au fă·cut parte din acest partid.
Unii din aceştia caută pe aiceastă caLe a se înscrie în rândurile partidelor
din Bloc şi chiar caută să desmintă că aiu făcut parte din .P.N.Ţ. Maniu.
O parte din şefri acesibui partid sunt dispăruţi de la domiciliu, temându-se să nu fie arestaţi şi internaţi" 50 • La fel, nota informativă nr.
148/30 aug'llSf 1947 a Inspectora.tJului de jandarmi Bucureşti releva că
„măsura de dizolvare a P.N.Ţ. Maniu a pus pe gânduri aproape pe toţi
adversarii regimului în aşa fel încât majoritatea se a:bţin de la orice
discuţiune politică. Cei mai îndrăzneţi din ei s-au mărginit la comentarea evenimentelor politice, manifestându-şi credinţa oă „si!tuaţia se
va schimba", lăsând a s•e înţelege că această schimbare este în funcţie
de evenimente politice internaţionale" 5 1.
Ultimul act Sl-a coI1S11..1IT1at în ţară, într-un mom(mt în care evoluţii
similare puteau fi observarte în jurul României, în relelaltJe state de
„democraţie populară"5 2 • Proeresul conducerii naţional-ţărăniste, jru~at
de celebrul colonel-magistrat Alexandru Petrescu, nu putea aduce nimic
senzaţional. Actul de a{lll.Zare 53 a fost găsit justificat de către Curte astfel
oă Iuliu Maniu a fost găsit vinova:t. Remarcăm ţinuta demnă din .timpul
procesului venerabilulUJi om politic, care a roowmsout chiar că „ideea
de ra pleca Mihalache i?i câţiva prieteni in străinătate era mai veche şi
într-un moment dat mă hotărâsem să plec şi eu dacă Mihalache nu
admitea să plece cl"54.
In fapt, „vinovăţia" lui Iuliu Maniu purta un nume: opoziţia faţă de
metodele şi procedeele totaliitare, faţă de comuni·smul iimportat din Ră
sărit.
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"" A.S.B., fond Mini.sterul de Interne,
Direcţia
Administraţiei
de Stat
(M.1.D.A.S)., dosar 38/1947, f. 99.
~ Vezi, de exemplu, raportul prefecturii Caraş pe luna iulie !947, Arh. Stat.
Timişoara (A.S.T.), fond Inspectoratul General Administrativ Timiş Tarontal, dosar 34/1947, f. 118.
.
ai A ..S.B.,
fond Jnspeotoratul GeReral Administrativ B11cureşti, dosar 245,
f. 189. Exemplele de acest tip pot continua. ln raportul informativ al prefecturii
Alba se arăta: ,,Arestarea şi interl'l.area capilor P.N.Ţ. Maniu, a făcut ca să dispară divergenţele îctre cetăţeni, observându-ae aderarea în masă a lor la P.C.R. „,
Idem, fond M.I.D.A.S., dosar 26/1947, f. 13.
•1 A.S.B., iond 1.G.J., dosar 66~1947, f. 318.
~i La 23 septembrie 1947, 1n BulgaFla. Nikola Petkov era executat.
51 Vezi, pe larg, Actul de acuzare in procesul conducătorflor fostv.lui P.1f.f.,
Bucureşti, 1947.
» ,,,Frontul Plugarilor•, 4 noiembrie 1!147.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ruuu

MANIU ŞI „DEMOCRAŢIA POPULARĂ"

461

IULIU MANIU AND THE ,.POPULAR DEMOCRATY"
(Summary)

The author presents the political actions and reactions of Iuliu Maniu, the
the and of the 1947, his position concerning the Moscow armistice (signed betleader of the National Pessants' Party, in the period between August 23, '1944 ween Romanis and Soviet Union in the name of the Allies) his attitude towards
the Communist Party and the government led by dr. Petru Groza.
ln this con.text the a.uthor examines the parliamentary elections from November 1946, rea!l.atlons with King Michael I and the representatives
of
Great Britain, Frarnrce and Unites States in Bucharest, the arrest, trial and
imprisioning of the leaders of the National Pessants' Party and the prohibition
of this party.
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