IULIU MANIU ŞI TRATATIVELE DE LA ARAD (1314 NOIEMBRIE 1918) ÎN LUMINA UNOR
DOCUMENTE MEMORIALISTICE
Ioana Burlacu
„Tăria luptelor politice stă în claritatea vederilor pe care se bazează, în
convingerea cu care acestea sunt susţinute. Fără aceasta nu este posibilă
perseverenţa în luptă. Evident deci că membrii unei grupări trebuie să fie pentru
căutări în clar cu ceea ce vreau să facă, căci altfel va lipsi şi convingerea şi
perseverenţa fără de care cea mai nobilă însufleţire va cădea jertfă fără folos
decepţiunei ·şi deziluzionării • Am citit dintr-o scrisoare a lui Maniu, datată din
anul 1905 şi din care din nefericire s-a păstrat doar o singură filă, adresată
confratelui său politic Aurel Vlad.
Acest caz politic l-a călăuzit pe fruntaşul ardelean în întreaga sa activitate
şi iată că multe din memorabilele evenimente istorice româneşti, derulate în
prima jumătate a secolului nostru îi poartă pecetea. Un astfel de moment îl
constituie tratativele purtate la Arad, în zilele de 13-14 noiembrie 1918 între
reprezentanţii românilor din Transilvania 2 şi a Consiliului Naţional Maghiar sub
conducerea reputatului sociolog laszi Oskar, în acel timp, ministru al
naţionalităţilor în guvernul Karollyi3.
Contextul istoric în care au loc aceste tratative, precum şi derularea lor
sunt cunoscute din presa timpului 4 , din studii, articole şi documente publicate în
reviste de specialitate, din sintezele istorice privind anul 1918 5 . Comunicarea de
faţă îşi propune doar punerea în lumina unor documente memorialistice 6 a
personalităţii omului Iuliu Maniu, a rolului său în această oră a istoriei, apreciată
de un comentator al vremii drept „preludiu adunării din decembrie 1918 de la
Alba-lulia" 7 •
1

1. Arhivele Naţionale Istorice Centrale, land Aurel Vlad, dosar nr. 6.
2. Din partea Consiliului Na\ional Român au primit mandatul de a trata cu delegaţia ungară Vasile Goldiş,
Ştefan Ciceo Pop, dr. Ioan Erdely, Enea Grapini, losil Jumanca şi Ion Flueraş. La partea a doua a tratativelor
participă şi Iuliu Maniu.
3. Din delegaţie mai lăceau parte Abrăham Dezso şi Bal Kany Dezs6, în numele Consiliului Na\ional din
Budapesta, contele Teleky, prolesorul Apăty Istvan, de la Cluj, Soml6 Bodog şi Vincze Sandor reprezentanţi ai
Consiliului Naţioanl Maghiar din Transilvania, dr. Emil Neugeboren şi dr. Strigai, delegaţi ai saşilor, precum şi
din numeroşi experţi oficiali.
4. Vezi „Românul" nr. 5, 1114 noiembrie 1918, Tratativele cu ministrul laszi, idem nr. 7, 3116 noiembrie,
Eşuarea tratativelor cu ministrul laszi, „Libertatea" nr. 2, 8121 noiembrie 1918, Pertractările din Arad.
5. Vezi Ştefan Pascu, Făurireastatuluinafionalunitarromân 1918, voi. li, p. 120-123.
6. Documentele la care ne referim sunt: Ion Clopoţel, frământările unui an -1918, Sibiu, 1919 p. 53-54, 6365; dr. N.B. Tratativele de la Arad, publicate în „Adevărul", 41nr.13791din2decembrie1928, p. 4; lăszi Oszkăr,
Amintiri asupra desfăşurării tratativelor de la Arad, publicate în „Curentul" I, nr. 320 din 2 decembrie 1928, p.
3, lakob Geza, Relatare despre tratativele de la Arad, publicată în „Aradi KOzlOny" 50, nr. 1 din 25 decembrrie
1934, p. 38; Iuliu Maniu, Unirea Ardealului, Conferinţă ţinută la radio în 24 decembrie 1934, Tip Naţională, S.A.
Cluj, p. 15 şi urm.; dr. Ionel Pop, O rectificare, Arhivele Istorice Centrale, colecţia Manuscrise.
7. Dr. N.B., loc. cit.
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Ţinem să menţionăm de la bun început că toată documentele
memorialistice, pe care le aducem în atenţie atestă două adevăruri cu semnificaţii
aparte, şi anume: în momentul în care Consiliul Naţional Român soma guvernul
maghiar să-i transmită autoritatea politică, administrativă şi militară asupra
celor 23 de comitate din Transilvania şi a Părţilor româneşti din comitatele
Bichiş, Cenad şi Ugocea, el era recunoscut de întreaga populaţie românească
transilvăneană ca singurul for îndreptăţit să vorbească în numele poporului
român din provinciile subjugate. Al doilea fapt la care ne referim, este acela că
răspunsul delegaţiei române ia soluţia propusă de delegaţia ungară 8 a fost dată
doar după sosirea lui Iuliu Maniu, Vasile Goldiş cerând suspendarea discuţiilor
până la sosirea acestuia. Dr. N.B. aprecia că în absenţa lui Iuliu Maniu,
răspunsul delegaţiei române nu avea greutatea cuvenită 9 • La rândul său laszi
Oskar notează acest fapt astfel: „Românii au cerut suspendarea tratativelor
spunând că dl. Iuliu Maniu care este conducătorul lor va sosi în curând la Arad,
la ceea ce m-am învoit bucuros" 10 • Căci laszi îl apreci în mod deosebit pe Iuliu
Maniu, considerându-l ,,omul cel mai deştept şi cult al românilor" 11 • În continuare,
Jaszi arată: „Oratorii români şi anume domnii Vlad, Lazăr, Goldiş au văzut în
propunerile mele respingerea notei C.N.R. Unii dintre oratori mi-au obiectat că
nu există nici o chezăşie că ordinea de lucruri propusă de mine se va putea
realiza şi că feudalismul maghiar nu-şi va relua vechiul loc. Pe urmă, au afirmat
că suveranitatea se integrează în dreptul de autodeterminare şi că numai
preluarea imperiului (puterii) va putea aduce în sânul românilor linişte. Fără de
acestea nu s-ar putea garanta nici provizoriu siiguranţa personală şi a proprietăţii.
La replică, am susţinut că nu este bine să complicăm situaţia gravă în care ne
găsim prin discutarea chestiei suveranităţii, ci să ne mulţumim cu întronarea
provizorie a unui sistem naţional şi loial până la Conferinţa de pace. O impresie
deosebită va face asupra lui laszi cuvântul rostit de Iuliu Maniu care a exprimat,
notează memorialistul, „în chipul cel mai luminos şi mai franc" punctul de
vedere românesc. „La noi-a spus dl. Iuliu Maniu-vorbeşte sentimentul unităţii
naţionale. Suveranitatea este în stăpânirea naţiunii române şi dânsa vrea să
uzeze de acest drept al suveranităţii. Adunarea Naţională suverană a românilor
va decide dacă Ardealul se va despărţi de Ungaria sau dacă va rămâne în
graniţele ei actuale într-o confederaţie cantonală ? 11 • Cu privire la obiecţiunile
părţii maghiare, şi anume că instalarea puterii de către români echivalează cu
deposedarea drepturilor naţionale ale saşilor şi ungurilor, laszi relevă spusele
lui Maniu că în naţiunea română trăieşte cu adevărat spiritul democratic şi că
executarea puterii de către aceasta va da necondiţionat minorităţilor maghiară

a acceptat in principiu cererea părlii române, din 1 O noiembrie 1918, de a prelua
in comitalele menlionate, preconizând insă o altă delimitare teritorială a acestora, dar numai sub
lorma provizorie a unor autonomii administrative fără recunoaşterea suveranitălii politice, fără drept de
reprezentare in politica externă.
9. Dr. N.B., loc. cit.
10. lăzsi Oszkăr, loc. cit.
11. lakob Geza, loc. cit referindu-se la lucrarea lui lăszi Oszăr, Ca/varia ungară, renaşterea ungară. Sensul,
Însemnătatea şi invă/ămintele celor două revolu/ii (Viena, 1920).
8.

Delegaţia maghiară

administraţia
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şi germană deplină libertate naţională, politică şi culturală. „După impresionanta
cuvântare a domnului Iuliu Maniu, i-am mulţumit că a clarificat situaţiunea.
Domnia sa - spune laszi în continuare - vrea să hotărască definitiv asupra
chestiunii suveranităţii, iar eu nu pot accepta o asemenea soluţie, pentru că
aceasta nu depinde de noi, ci de conferinţa generală a păcii. După aceasta am
încercat din nou să concretizeze propunerile mele, rugând C.N.R. să încercăm
o întronare în baza acestor propuneri, o nouă ordine de lucruri provizorii" 12 •
Este bine ştiut că cea de-a doua propunere (în 11 puncte) a părţii
maghiare - considerată de lăszi mai largă şi mai satisfăcătoare - nu aduce
schimbări spectaculoase, în esenţă, punând bazele edificiului Ungariei pe
sistemul cantonal al autonomiilor naţionale, propunere pe care, în ultimă
instanţă, o considera ca simplă soluţie până la Conferinţa de pace. Propunerea
este respinsă cu toată fermitatea de Aurel Lazăr care motivează că dreptul de
autodeterminare oferit nu investeşte naţiunea română cu putere de execuţie.
Acest fapt. nu-l surprinde în mod deosebit pe laszi care notează cu
luciditate în memoriile sale. „ Încă înai.nte de angajarea tratativelor am ştiut că
românii nu pot fi convertiţi la nici un compromis pe temeiul unităţii teritoriale 13 •
Documentele la care ne referim reliefează unitatea de vederi a fruntaşilor
români, siguri de faptul că pe umerii lor apasă o mare răspundere şi conştienţi
că pentru viitorul lor există o singură soluţie. lată cume redată această idee de
Iuliu Maniu în evacarea făcută la radio în ziua de 24 ianuarie 1934 „În zadar a
fost stăruinţa guvernului unguresc de a câştiga pe români cu cele mai seducătoare
promisiuni, în zadar a fost rugămintea şi ameninţările arhiducelui Iosif, adresate
trimisului Consiliului Naţional, Alexandru Vaida Voevod, de a cere orice, căci
toate se vor împlini, numai alăturarea către România să nu se decidă, în zadar
a fost stăruinţa ministerului ungar lăszi Oszkar, în Arad şi pe urmă la Budapesta
de a îndupleca pe români la accepptarea unei soluţii tranzacţionale, în zadar
pentru că întreaga suflare românească era tranşantă în atitudinea ei: unire sau
moarte" 14 •
Această atitudine fermă, curajoasă, francă a părţii contractante române e
relevată de Ion Clopoţel în memoriile sale: „Bărbaţii noştri - nota acesta autorizaţi cu conducerea tratativelor nu s-au lăsat orbiţi de datele statistice
tendenţioase 15 , nu s-au lăsat înfrânţi de teama că nu vor putea face faţă
necesităţile statutului nou român independent, nu cad în nici o dilemă că nu vor
putea satisface principiile wilsoniene în ce priveşte soarta minorităţilor maghiare
şi săseşti şi nu s-au lăsat nici terorizaţi de incursiunea bolşevismului ... Partea
contractantă română n-a voit să încheie cu domnul lăszi un compromis nedemn
care ar ştirbi interesele noastre vitale nici provizorate care pot servi de arme în
mâinile cuiva contra noastră la conferinţa de pace. Am cerut să fim satisfăcuţi
integral 16 .
12. lăszi Oszkăr, loc. cit.
13. Ibidem.
14. Iuliu Maniu, loc. cit.
15. Vezi dr. Romul Boilă, Datele statistice ale ministrului taszi in lumina adevăruluiin .. Românul" (Arad) an
VII, nr. 9 din 6119 noiembrie 1918.
16. Ionel Clopotel, loc. cit.
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În sfârşit ne vom opri in cele ce urmează asupra unui document
memorialistic ceva mai aparte scris după mulţi, mulţi ani de la evenimentele la
care se referă. Autorul lor, dr. Ionel Pop scriitor, fost avocat, unul dintre
secretarii Adunării Naţionale a Unirii din Alba-Iulia, de la 1 decembrie 1918,
după cum se semnează el însuşi, în urma publicării unui fragment a memoriilor
lui I. C. Duca în revista „Flacăra (nr. 35 din 27 august 1918) îşi face o datorie
de onoare din a-şi depăna amintirile, pentru a rectifica unele date şi aprecieri
considerate de memorialist neconforme cu realitatea. Cu acest prilej Ionel Pop
evocă personalitatea lui Iuliu Maniu schitându-i o scurtă biografie politică,
meritând a fi cunoscută.
De la bun început, memorialistul ţine să aprecieze că, vechiului regat
(cum îl cataloghează l.C. Duca), întreaga activitate a lui Iuliu Maniu a fost o
dârză şi neîncetată luptă împotriva „ideii de stat maghiar asupritor", luptă
purtată cu un adânc sentiment de iubire, de ataşament faţă de vechea Românie,
îndreptând gândirea şi acţiunea politică a românilor ardeleni, în toate formele
politice de atunci spre ţelul final: Unirea Transilvaniei cu Vechiul regat.
Şi pentru a fi mai elocvent I. Pop aduce în atenţie două momente de la cele
două poluri ale activităţi politice a lui Maniu desfăşurate în condiţiile statului
ungar.
„Iuliu Maniu avea abia 19 ani în 1892, când fiind student universitar la
Budapesta, trece Carpaţii clandestin, „pe vama Cucului" ca să iee parte la un
congres al studenţilor din România, care se ţinea la Roman. Având o parte activă
la acel congres, ca reprezentant al studenţimii române din Transilvania, în taină,
împreună cu câţiva colegi din regat, întemeiază o alcătuire conspirativă în
scopul acţiunii iredentiste, de unire a Ardealului cu România. Atunci Iuliu Maniu
face în scris următoarea declaraţie, păstrată până azi în fotocopie:
, , Declaraţie
„Jur pe Dumnezeu, pe conştiinţă şi onoare că îmi voi jertfi viaţa pentru
triumfarea cauzei româneşti, luând parte la revoluţia ce o pregătim.
ss. Iuliu Maniu"
Iuliu Maniu a rămas credincios în toate faptele lui politice şi particulare
acestui jurământ din tinereţe, până la marea zi a Unirii Transilvaniei cu
România.
În zilele pregătirii actului de la Alba Iulia se situează la un alt pol, un
moment caracteristic pentru mentalitatea politică a lui iuliu Maniu.
La începutul primului război mondial, guvernul maghiar de la Budapesta
i-a cerut lui Iuliu Maniu să dea o declaraţie de fidelitate faţă de statul ungar, faţă
de monarhia austro-ungară. Maniu a refuzat fără nici un echivoc. Ca pedeapsă
a fost recrutat în oştire, cu toată vârsta lui, cu tot dreptul de a fi lăsat la vatră în
calitate de avocat consilier al Mitropoliei din Blaj. Trimis pe front ca simplu
soldat, a suferit ani de zile cele mai amare şi grele privaţiuni şi primejdii. În
toamna anului 1918, declanşându-se revoluţia şi dezmembrarea armatelor
austro-ungare, Iuliu Maniu, care se găsea pe frontul italian, a părăsit locul de
luptă, a venit la Viena şi a avut o vie activitate (în acord cu Comitetul Naţional
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Ioana Burlacu

323

Român din Transilvania) închegând un nucleu de armată românească din
români, care se întorceau de pe fronturile desmembrate.
În timpul acesta, acasă, la Arad, Comitetul Naţional, după declaraţia
memorabilă a lui Vaida din.Parlamentul de la Budapesta, pregătea adunarea ce
urma să decidă soarta Ardealului".
La mijlocul lui noiembrie 191 B a sosit la Arad trimisul guvernului de la
Budapesta, ministrul Jaszi Oszkar, cu o delegaţie numeroasă pentru a trata cu
Comitetul Naţional Român viitorul situaţiei românilor faţă de „patria maghiară".
Două zile, 13 şi 14 noiembrie au urmat vii discuţii, până ce Jaszi, pierzându-şi
răbdarea a întrebat: „în definitiv ce vor românii?" Vasile Goldiş l-a lămurit: Ca
şi totdeauna în trecut, Comitetul Naţional nici de data aceasta nu vrea să iee o
hotărâre şi să dea un răspuns definiv, fără a avea părerea lui Iuliu Maniu.
Acesta, chemat urgent de la Viena, se găseşte în drum spre Arad.
A doua zi sosind Iuliu Maniu s-a continuat şedinţa cu Jaszi. Acesta,
adresându-se direct lui Maniu, întreabă din nou: „Ce vor românii?" Comitetul
Naţional ce propunere va face Adunării Naţionale convocate la Alba Iulia, pe
data de 1 decembrie?
Iuliu Maniu i-a răspuns în două cuvinte: „Teljes elszkadas" adică „completă
despărţire" (rupere) de Ungaria" 17 •
Aceste simple cuvinte ca de altfel şi Tratativele de la Arad, din 13-14
noiembrie 1918, au confirmat în mod definitiv ireconciliabilitatea categorică
dintre cele două teze antagoniste, atestând încă odată adevărul din crezul
politic a lui Iuliu Maniu: „Tăria luptelor politice cu care acestea sunt susţinute".

ofiţerii şi soldaţii

17. Ionel Pop, loc. cit.
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/ULIU MANIU UNO OJE UNTERHANOLUNGEN VON ARAD (13-14
NOVEMBRER 1918) AN BANOERN EINIGER HISTOR/SCHE
URKUNST OOKUMENTAZIONEN
Zusammenfassung
Auf Grung einiger Memoirendokumente wird die Personlichkeit des Politikers Iuliu Maniu
und seine Rolle in der Entfaltung der Verhandlungen von Arad am 13./14. November 1918
zwischen den Vertretern des Rumănischen Nationalrats und des Ungarischen Nationalrats
wachgerufen. Die ungarische Delegation wurde von lăszi Oszkăr, dam Minister der Nationalităten
in der Regierung Kăroly, geleitet.
Die Verhandlungen wurden durch die Note des Rumănischen Nationalrats vom 1O.
November 1918 eingeleitet. Dadurch wurde die ungarische Regierung aufgefordet, die politische,
verwaltungsmăgssige und militărische Autorităt uber die Gebiete mit rumănischer Bevolkerung
aus Siebenburgen (23 Komitate) und Ungarn (3 Komitate), zu ubergeben.
Die ungarische Partei formulierte einige Vorschlăge, die aber nur ausleichende Losungen
waren und die politische Souveranităt der rumănischen Nation nicht anerkannten.
Iuliu Maniu sowie alle Vertreter der Rumănen aus Siebenburgen lehnte diese Verschlăge
abund zeigte, dass tor die Rumănen nur eine einzige Losung existierte, und zwar die Vereinigung
mit Rumănien.
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