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Abstract. In this number of our review, we discuss with Mr. Academician
Mircea Maliþa about the Great Union of the Romanians, from 1 December
1918. Mr. Academician explains — remembering the facts experienced by
his family members — the strategy of breakup of Austro-Hungarian
Empire of the Romanians in Transylvania.
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Dan Dungaciu: Domnule academician, vã propun sã discutãm astãzi, în
preajma lui 1 decembrie 2013, despre un eveniment major din istoria României
de la care se împlinesc 95 de ani. Este vorba despre unirea cea mare a românilor
de la 1 decembrie 1918.

Mircea Maliþa: A fost un eveniment major ºi perceput aºa de toatã lumea. Aº
vrea sã facem aceastã precizare importantã. Toatã suflarea ardelenilor a sprijinit-o.
Apare de la început un lucru paradoxal. De ce cei care au pregãtit Adunarea de
la Alba Iulia au folosit un singur document de bazã, în care cuvântul Unire lip-
seºte? Deosebirile în privinþa citãrii ºi acordãrii unei importanþe diferite Unirii nu
trebuie înþelese în sensul unei schisme sau al unui clivaj între transilvãneni ºi
guvernul de la Bucureºti. Trebuie înþeles cã, în România, întreaga problemã aAr-
dealului a fost abordatã în lumina Unirii. Ea se vedea în insistenþa foarte serioasã a
opiniei publice, a ziarelor, a adunãrilor, a organizaþiilor care se formau sub sem-
nul Unirii celei mari, dar ºi din procedurile diplomatice; în acestea din urmã se
manifesta o anumitã discreþie din partea vârfurilor transilvãnene. Brãtianu fusese
þinut la curent sau era pe deplin conºtient de condiþiile speciale ale celor care rea-
lizeazã strategia Unirii în Transilvania. Înþelegea ºi accepta. Se vede ºi din cu-
vintele excepþional de calde ºi de pline de înþelesuri pe care le-a rostit la garã,
când a primit personal delegaþia formatã din corifeii Adunãrii de la Alba Iulia. ªi
la banchetul dat cu acest prilej Brãtianu a rostit celebrele cuvinte: „De o mie de
ani vã aºteptãm ºi aþi venit ca sã nu ne mai despãrþim niciodatã!“. ªi atunci le face
elogiul rezistenþei, al strategiei lor, al luptei lor continue.
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Dan Dungaciu: Cum vedeþi acest moment, ca român transilvãnean, mai exact
orãdean?

Mircea Maliþa: Se ºtie cã românii transilvãneni, ca de fapt majoritatea româ-
nilor, au urmãrit cu inima strânsã evoluþia primului rãzboi mondial, conºtienþi cã
soarta lor stã în cumpãna încheierii lui. Obligaþi sã lupte de partea Puterilor Cen-
trale, ei sperau cã Antanta, de partea cãreia lupta România, va ieºi victorioasã.
Pânã la sfârºitul verii din ultimul an al rãzboiului, balanþa a oscilat, mai ales prin
ieºirea unei mari puteri, Rusia, din Antantã, moment urmat de Tratatul ruso-ger-
man care o defavoriza pe aceasta.
Când germanii se apropiaserã de Paris, în august, trupele engleze ºi ame-

ricane au lansat o contraofensivã ce nu se mai oprea din drum. Bulgaria a capi-
tulat în 29 septembrie. În ciuda imensului teritoriu pe care îl controla, din Franþa
pânã în Crimeea, la 3 noiembrie Austro-Ungaria, care se afla într-un proces de
dezintegrare, a depus armele.

Dan Dungaciu: Deja devine previzibil deznodãmântul, de fapt de la înce-
putul toamnei era previzibilã destrãmarea imperiilor centrale.

Mircea Maliþa: Când este înfrântã o mare putere dominantã, ea se desface în
bucãþi ºi dispare de pe hartã. Douã imperii au avut aceastã soartã la sfârºitul pri-
mului rãzboi mondial: Austro-Ungaria ºi Imperiul Otoman, iar Germania se
transformã dupã cel de-al doilea Reich într-o republicã banalã, rãnitã ºi sufocatã
de datorii. O nouã configuraþie se contureazã. La 28 octombrie, Cehia îºi declarã
independenþa ºi peste douã zile se uneºte cu Slovacia. La 29 octombrie se consti-
tuie Regatul Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor. Iar la 7 noiembrie, Polonia se de-
clarã republicã independentã. În 30/31 octombrie izbucneºte revoluþia la Buda-
pesta ºi la 1 noiembrie Ungaria îºi declarã independenþa faþã deAustria. În cursul
evenimentelor, contele Tisza, primul-ministru, este asasinat.

Dan Dungaciu: Acesta e tabloul. Românii îºi urmeazã ºi ei proiectul, poziti-
veazã negativitãþile, ca sã spun aºa, iar primii care „formalizeazã“ uriaºa mizã
sunt basasarabenii.

Mircea Maliþa: Asta au fãcut românii toatã istoria lor. Folosind dispariþia im-
periului rus ºi apariþia unei noi guvernãri revoluþionare, românii din Basarabia
au întrunit Sfatul Þãrii ºi au proclamat Republica Democraticã Moldoveneascã
în noiembrie 1917, care în ianuarie 1918 îºi proclamã independenþa ºi, în martie,
unirea cu România.

Dan Dungaciu: Iar ardelenii? Cum se pregãteau românii din Transilvania
pentru întâlnirea lor cu istoria?

Mircea Maliþa: Nu încape îndoialã cã întreþinuserã speranþa, transformatã în
toamna lui 1918 în certitudine, cã momentul potrivit va veni ºi cã îl vor folosi
odatã pentru totdeauna în realizarea obiectivelor pe care le urmãriserã în toate
treptele celor 10 secole de necontenitã nedreptate. A sosit clipa, începe acþiunea.
„Cea mai importantã datã istoricã care a dus la Unirea fãcutã la Alba Iulia este
data de 12 octombrie 1918, când o parte din Comitetul Executiv al Partidului
Naþional Român s-a întrunit la Oradea, unde a redactat declaraþia cititã apoi în
Parlamentul ungar din Budapesta de dl Alexandru Vaida.“ Sunt cuvintele lui ªte-
fan Cicio Pop, care participase la o altã reuniune consacratã strategiei de urmat,
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la 6 octombrie, convocatã de Aurel Lazãr la locuinþa sa din Oradea. Erau pre-
zenþi atunci opt membri ai Comitetului Executiv al principalului for politic al ro-
mânilor din Transilvania: Partidul Naþional Român. Ei sunt: Teodor Mihali,
Alexandru Vaida, ªtefan C. Pop, I. Suciu, Aurel Vlad, Aurel Lazãr, Vasile Goldiº
ºi dr. Ciordaº.
Ce spunea acest document intitulat Declaraþia de la Oradea? Se nega dreptul

guvernului ºi al parlamentului maghiar de a decide asupra intereselor naþiunii
române ºi de a le reprezenta la viitoarea Conferinþã de Pace. Numai „propria lor
Adunare Naþionalã“ poate avea aceastã atribuþie. Existã deci afirmatã despãr-
þirea Transilvaniei de Ungaria ºi enunþatã ideea Adunãrii Naþionale, ca for su-
prem cu conducere a românilor din Transilvania, ce urma sã fie convocat.
Textul Declaraþiei Partidului Naþional Român a fost citit în întregime la 18 oc-

tombrie în Parlamentul de la Budapesta, deºi întrerupt mereu de deputaþii ma-
ghiari. Un „vacarm ameninþãtor“, s-a spus. Tonul era ferm: „Afarã de Adunarea
Generalã, ori de organele delegate de aceastã Adunare, afarã de Comitetul Exe-
cutiv al Partidului Naþional Român, nu e nimeni autorizat sã negocieze sau sã de-
cidã în chestii referitoare la situaþia politicã a acestei naþiuni ºi toate acele hotã-
râri ºi acorduri care s-ar face fãrã de aprobarea acelor factori le declarãm nule ºi
neavenite ºi neobligatoare pentru naþiunea românã“.

Dan Dungaciu: În toiul acestor confruntãri devin ºi mai vizibili artizanii vi-
itoarei Uniri. Vaida era unul dintre aceºtia, iar discursurile sale au fãcut istorie.

Mircea Maliþa: Vaida era fabulos. A. Vaida a polemizat în comentariul sãu
cu premierul maghiar: „Cred cã nu trebuie sã expun pe larg ce prãpastie adâncã
separã punctul de vedere reprezentat prin dl Ministru ºi prin dl Deputat conte
ªtefan Tisza de o parte ºi prezidentul Wilson de alta. Acea prãpastie nu poate fi
acoperitã cu niciun fel de fabulisticã, de scamatorie ori de abilitate retoricã“. A
terminat prin a spune: „ªi fiþi dvs. conºtienþi de faptul cã prin graiul meu nu vor-
beºte cãtre dvs. individualitatea mea fizicã trecãtoare ºi slabã, ci glãsuieºte prin
mine întreaga naþiune românã“.

Dan Dungaciu: Era vorba despre „naþiunea românã“, nu de Transilvania sau
altã entitate. E o chestiune esenþialã aceasta.

Mircea Maliþa: Aºa este. Acesta a fost singurul document privind poziþia na-
þiunii române din Transilvania, luat drept anunþul clar pe plan politic, teoretic ºi
practic, care alungã orice neînþelegere ºi orice controversã, lãsând pe cei care au
trasat drumul spre Adunarea Naþionalã sã se ocupe doar de problemele de orga-
nizare ºi pregãtire a marelui eveniment. Pânã la el mai era de lãmurit o temã spi-
noasã: relaþiile cu partea maghiarã.

Dan Dungaciu: Aici încep tratativele între românii ardeleni, adicã între Par-
tidul Naþional Român ºi Partidul Social-Democrat, care aveau sã ducã la consti-
tuirea Consiliului Naþional Român.

Mircea Maliþa: E vorba despre tratativele de la Arad din 13-14 noiembrie
1918. Între timp, evenimentele se precipitaserã ºi o nouã fazã se anunþa. Se ºtia
cã ambele imperii sunt în cãdere liberã. La 9 noiembrie, împãratul Wilhelm II
abdicã ºi Germania devine republicã. La 11 noiembrie se semneazã armistiþiul
prin care ele îºi recunosc înfrângerea. ImperiulAustro-Ungar se destrãma. Cehii se
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declarã independenþi, ca ºi Ungaria, fosta componentã a Imperiului Austro-Ungar,
care devine republicã. Ardelenii enumerã de partea lor toate actele de destrãmare
a vechilor structuri asupritoare. Dar mai gãsesc un punct neprevãzut de sprijin:
în condiþiile enumerate ca bazã a armistiþiului cu Germania fuseserã incluse cele
14 puncte ale lui Wilson, inclusiv principiul autodeterminãrii. Ardelenii le vor
invoca mereu ºi mereu ca o platformã specialã a revendicãrilor lor.
Înainte de tratative, ei îºi strânseserã rândurile. La situaþii noi, forme de organi-

zare adecvate. În noaptea în care a izbucnit revoluþia de la Budapesta (30-31 oc-
tombrie), reprezentanþii Partidului Naþional Român ºi ai Partidului Social-De-
mocrat (fãrã secþia românã a Social-Democraþilor maghiari) se întâlnesc ºi stabi-
lesc o colaborare, oglinditã ºi prin crearea unui organism comun. El s-a numit
Consiliul Naþional Român Central, dar uneori era numit Consiliul Naþional Ro-
mân sau Marele Sfat al Naþiunii Române din Ungaria ºi Transilvania. Consiliul
era format din 6 socialiºti ºi 6 membri ai Partidului Naþional (cei de la Oradea
fãrã Suciu ºi Ciordaº).
Acesta era forul suprem al unei mari reþele regionale. Sediul era la Arad, în

casa lui ªtefan Cicio-Pop. Un Comitet Regional crea secþii comune ºi astfel in-
strucþiunile de la centru ajungeau la populaþie, iar problemele locale ajungeau în
atenþia organelor de decizie. O altã activitate, aceea a menþinerii ordinii ºi asigu-
rãrii securitãþii populaþiei, se desfãºura prin crearea Gãrzii Naþionale, cu aceeaºi
structurã de reþea.
În fine, Consiliul oferea o formulã de abordare mai largã decât a Partidului

Naþional de a trata probleme generale. Astfel, Marele Sfat s-a adresat la 9 no-
iembrie Guvernului de la Budapesta, cu cererea de a prelua „puterea deplinã de
guvernare asupra teritoriilor locuite de români în Ardeal ºi Þara Ungureascã“.
Temeiul era dreptul de autodeterminare al popoarelor ºi asigurarea ordinei pu-
blice, siguranþei averii ºi vieþii oamenilor. Erau indicate 23 de judeþe ºi pãrþile
româneºti din alte trei judeþe. Se solicita un rãspuns pânã la 12 noiembrie orele
6 p.m.
Nota nu a fost respinsã, dar Guvernul maghiar a propus o prelungire a terme-

nului ºi începerea unor tratative.
Astfel au început la Arad tratativele la sediul Prefecturii, delegaþia maghiarã

fiind condusã de profesorul Jászi Oskar, ministrul naþionalitãþilor în Cabinetul
contelui Károly. Ea urmãrea sã „salveze integritatea teritorialã a Ungariei“, dar
ºi sã stabileascã o conlucrare cu românii în gospodãrirea Transilvaniei, care pu-
tea fi un fel de „Elveþie“ esticã a Europei, dispunând de toate normele necesare
unei economii înfloritoare. Dupã discursul care oglindea ºi vocaþia retoricã a lui
Jászi, s-a luat pauzã.
Cicio-Pop invitã pe oaspeþii români din Arad ºi regiune la o masã. Se vedea

cã o anumitã nerãbdare ºi un radicalism nestãpânit manifestau tinerii care nu ac-
ceptau tonul tãrãgãnat ºi evaziv al negocierilor. Cicio-Pop a liniºtit spiritele spu-
nând cã vom vedea ce spune Maniu, chemat de la Viena. A doua zi, Jászi voia sã
arate înþelegere pentru cedarea teritoriilor cerute de români, dar fãrã enclavele
maghiare care erau mai ales urbane, datã fiind limitarea accesului românilor în
ele.
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Dan Dungaciu: Cel care va rãspunde ungurilor va fi Iuliu Maniu. El a pus
punctele pe „i“.

Mircea Maliþa: Da, a avut ultimul cuvânt ºi a rezumat perfect situaþia. Silviu
Dragomir, istoricul, scrie: „Se cerea o soluþie definitivã prin delimitarea clarã a
suveranitãþii care-i completa fiecãrei naþiuni. Rãspunsul peremptoriu îl va da dl
Iuliu Maniu, care spuse în chiar tonul discuþiilor de la Viena unde, dupã întoar-
cerea de pe front organizase numeroase unitãþi militare române din fosta armatã
austriacã: «Naþiunea românã vrea sã-ºi aibã statutul sãu propriu ºi suveran. Na-
þiunea românã vrea sã-ºi înfãptuiascã unitatea naþionalã ºi de stat pe toatã întin-
derea teritoriului locuit de români în Ardeal ºi Ungaria. Ea nu poate îngãdui sã
se punã obstacole acestei suveranitãþi.» Maniu a exprimat în acest moment ceea
ce simþesc românii din Transilvania“.
Alte versiuni sunt mai simple. „La întrebarea lui Jászi: cã el nu ºtie practic ce

doreºte în mod concret partea românã, Maniu a pus punctul pe i ºi a rãspuns: Noi
dorim despãrþirea totalã“.
Comunicatul Consiliului Naþional Român din 15 noiembrie privind eºuarea

tratativelor de la Arad conþine de fapt scrisoarea lui V. Goldiº, conducãtorul de-
legaþiei române, cãtre ministrul maghiar. În ea se spune: „Naþiunea românã recu-
noaºte competenþa Congresului de pace la fixarea limitelor definitive ale terito-
riilor reclamate de aceastã naþiune pentru statul propriu, precum ia ºi asupra sa
obligamentul cã faþã de celelalte popoare locuitoare pe acest teritoriu va respecta
principiile wilsoniene, dar nu rezolvarea propusã de Jaszi, ce de o parte vede ne-
gaþiunea independenþei sale de stat, pe de altã parte crede cã acea rezolvare face
imposibilã nãzuinþa acestei naþiuni pentru susþinerea ordinei publice sau la înfãp-
tuirea pãcii definitive“.

Dan Dungaciu: Domnule academician, aº vrea acum sã trecem la o altã ches-
tiune, puþin discutatã în dezbaterea istoriograficã de la noi. Dumneavoastrã sun-
teþi din Oradea ºi am observat, în descrierea evenimentelor de mai sus, dar ºi în
general, cã faceþi uneori o distincþie între „Transilvania“ propriu-zisã ºi regiunile
de dincolo de Munþii Apuseni. Cât conteazã distincþia aceasta?

MirceaMaliþa: În vorbirea noastrã curentã, Transilvania sauArdealul în sens
larg sunt echivalente. Într-un sens mai restrâns, Transilvania este teritoriul cu-
prins între Carpaþii Orientali, Carpaþii Meridionali ºi Munþii Apuseni. Ca sã
ajungem la sensul larg trebuie sã alegem Maramureºul, Criºana ºi Banatul. În is-
toria regiunii, pânã la Unirea din 1918, Transilvania a fost înþeleasã în sensul geo-
grafic restrâns. Pentru regiunile rãsãritene era „þara dincolo de pãdure“, deci
peste Munþii Apuseni.
În secolele IX ºi X, primele formaþiuni politice româneºti erau în Transilva-

nia propriu-zisã a lui Gelu, Criºana lui Menumorut ºi Banatul lui Glad. În pro-
cesul formãrii unui stat, cele trei formaþiuni mature ºi independente se apropiau
de ultima fazã în cooperãrile strânse, alianþe integrate urmate de unificare, mai
avansate în acest proces chiar decât celelalte regiuni româneºti care vor deveni
principate peste patru secole. Invazia maghiarã de la 900 e.n. întrerupe acest
proces ºi menþine distincþiile între cele trei regiuni româneºti principale, printr-o
politicã de anexare care a urmat invaziei. Tactica dominaþiei cuprindea asimi-
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larea stratului nobiliar ºi a cãpeteniilor, cãrora li se pãstreazã la început titlurile
ºi posesiunile, supuse unui proces lent dar tenace de integrare: la început un nume
maghiar, apoi religia ºi în fine adopþia totalã. Se presupune cã restul populaþiei
sau îºi va urma cãpeteniile, sau îºi va menþine identitatea. Dar în acest caz, prin
numãrul ei ridicat, dacã nu va fi strict controlatã, va putea constitui o problemã
serioasã.
Regimul nobiliar al Ungariei a rezervat „vlahilor“ (olah în ungureºte), titula-

turã pe care Gelu o avea în titlul sãu de Gelu Blacuº adicã Valahul, o soartã in-
gratã. La 1438, dupã o rãscoalã la care participã ºi românii, nobilimea recunoaºte
cele trei naþiuni privilegiate, ungurii, secuii ºi saºii. Teodor Neº spune cã „aceºtia
se zãvorâserã în fortãreaþa tuturor drepturilor, în care pentru iobagi nu era nicio
ascensiune, decât prin artificii strategice. Românii trebuiau sã-ºi lepede speci-
ficul, limba ºi legea, dacã râvneau în cetatea crenelatã a puterii publice“.
Din 1438, obiectivul urmãrit de români era acesta: egalitate în drepturi ca na-

þiune, cu celelalte trei naþiuni. Dar nobilimea avea ºi o raþiune economicã pentru
respingerea acestei cereri. Voia perpetuarea discriminãrii susþinute ºi economic,
timp de un mileniu (900-1918), de o nobilime latifundiarã, care avea nevoie de o
mânã de lucru numeroasã ºi fãrã drepturi, pentru a fi exploatatã abuziv, total ºi
fãrã replicã. Cu o tenacitate uimitoare, populaþia româneascã din întreaga Tran-
silvanie a susþinut constant o strategie minimalã unicã, dincolo de diferenþele
geografice sau doctrinare.
Dar cercul intereselor ei se lãrgea continuu, încercând sã îndepãrteze ºi alte

obstacole care stãteau în calea dezvoltãrii sale culturale, sociale ºi economice.
Iar în stilul gândirii ºi acþiunilor revendicative, clivajele geografice ºi-au spus
cuvântul.

Dan Dungaciu: Miºcarea autonomistã a fost vizibilã încã de atunci.
Mircea Maliþa: Înregistrãm încã din 1848 evidenþa unui curent intern radi-

cal, cu programe ultraiste (ultra însemnând mai presus, mai mult decât cele obiº-
nuite), cum ar fi unArdeal autonom desfãcut de Ungaria, „cu Viena contra Buda-
pestei“.
Iar la românii din Banat, Criºana ºi Maramureº, numiþi ºi „ungureni“, se con-

sidera cã imperiul a înºelat aºteptãrile lor ºi ei trebuiau sã-ºi gãseascã o altã plat-
formã: „cu Budapesta contra Vienei“. Ungurenii au continuat sã caute o înþele-
gere cu maghiarii. Fruntaºii Criºanei vor cãuta sã dezvolte contactele cu ungurii,
sã caute puncte de interes comun, sã-ºi armonizeze aspiraþiile ºi sã netezeascã as-
piraþiile.

Dan Dungaciu: ªi ungurii cum reacþionau?
Mircea Maliþa: Din partea maghiarã se manifestã grade diferite de interes ºi

simpatii faþã de cele douã regiuni mari ale ungurilor, care cuprindeau ºi Maramu-
reºul ºi Banatul, de la nord la sud, trecând prin Criºana ºi Bihor ºi restul transil-
van. Cel mai mare interes ºi prioritate absolutã dãdeau Oradei. E suficient sã spu-
nem cã patru regi ai Ungariei au vrut sã fie înmormântaþi la Oradea, care pentru
ei era un oraº ieºit din comun.
Clivajul românilor vestici ºi al celor transilvãneni a fost adâncit de eveni-

mentele secolului al XVI-lea, când reforma câºtigã adepþi în Transilvania ºi când
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conflictele deschise între liderii maghiari transilvãneni ºi împãratul ultracatolic
de la Viena îºi fac apariþia. Transilvania îºi câºtigã titlul de principat indepen-
dent, dar ungurenii nu intrã în schema lor. Episcopul catolic al Oradei rãmâne în
continuare un pilon al religiei catolice ºi un factor politic. Principii disidenþi ai
Austriei, calviniºtii, îºi aleg însã în Transilvania locuri de refugiu sigure ºi cât
mai îndepãrtate, cetatea Fãgãraºului, de pildã. Ardelenii trãiesc astfel în cadre po-
litice ce diferã mult între ele.
Când examinãm perioada de intensã pregãtire a Adunãrii de la Alba Iulia din

1918, observãm cã toate momentele ei principale, constând din Declaraþia de la
Oradea, negocierile cu guvernul maghiar de la Arad ºi crearea de instituþii de or-
dine ca Garda Naþionalã, s-au petrecut în zona vesticã a Ardealului.
Nu este oare paradoxal faptul cã procesul unui drum rapid care are ca þintã

Adunarea de la Alba Iulia ºi schimbãrile cele mai radicale ale statului ºi vi-
itorului Transilvaniei nu se þine la radicali acasã, la Braºov, Sibiu sau Blaj, ci la
Oradea ºi Arad, centre ale doctrinei „ungurenilor“ partizani ai unor schimbãri
lente bazate pe acorduri ºi concesiuni reciproce? Cum se explicã faptul cã un om
aparþinând acestei ºcoli, zisã a compromisurilor, un greco-catolic, rosteºte în ini-
ma zonei lui paºnice ºi rãbdãtoare cuvintele: „Ne despãrþim“, când rezumã eºe-
cul unor negocieri?

Dan Dungaciu: Pânã la urmã, indiferent de geografie ºi extracþie, românii ar-
deleni au optat pentru Unire, în ciuda unor opinii autonomiste care nu au rezistat
însã ritmului evenimentelor. A existat o unitate de vederi, la ortodocºi ºi catolici,
la împãciuitori ºi revoluþionari, la Oradea ca la Braºov ºi la Arad ca la Sibiu, în
Criºana pe frontierã ca în inima Transilvaniei.

Mircea Maliþa: Aºa este. Întrebarea ce poate fi pusã e: de ce unitatea a în-
vins diversitatea opiniilor ºi a anulat diferenþele de strategii propuse pentru
schimbarea stãrii crude ºi rele a românilor transilvãneni? Iar rãspunsul meu este
cã unul dintre factori a fost valul ideologic de dinainte ºi de dupã revoluþia fran-
cezã, care a lansat „secolul luminilor“. Influenþa ei a fost simþitã în planul poli-
ticii prin introducerea unor concepte diriguitoare ºi eficiente pentru eforturile
celor neîndreptãþiþi. „Emanciparea prin culturã“ a deschis o cale nouã. Ne cer-
ºim drepturile de pe marginea societãþii, formulându-le în expresii populare, ne-
culte, în loc sã pregãtim oameni capabili, educaþi, respectaþi pentru evaluarea lor,
care sã se lupte pentru noi în foruri ºi societãþi influente? O altã idee nouã de
explorat a fost realizarea dreptului normal al poporului în sistemul internaþional,
care era apt sã aducã noi argumente pentru drepturile românilor aflaþi sub ocu-
paþii strãine.
Se poate vedea cã în privinþa recurgerii la argumente de culturã ºi justiþie,

aderarea unei pãrþi a creºtinilor ortodocºi la principalele teze ale catolicismului
a adus pentru români avantaje în accesul la cultura vremii. Cei care ºi-au fãcut
studiile la Roma au început sã scrie ºi sã vorbeascã despre drepturile românilor.
ªcoala Ardeleanã s-a nãscut prin ei, atrãgând atenþia asupra limbii noastre ro-
manice, ce trebuie sã reziste coroziunilor din mediul inamical. Inocenþiu Micu
Klein redacteazã Supplex Libellus Valachorum. Sub egida ªcolii Ardelene au
apãrut lucrãri ºi manuale de istorie, filologie, gramaticã, studiul clasicismului,
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lucrãri practice de economie ruralã. Micu Klein nu era singurul. ªcoala avea pe
Gh. ªincai, Petru Maior, I. Budai Deleanu ºi alte personalitãþi.
Centrele de activitate erau la Blaj, Oradea ºi Budapesta.
Pe toatã întinderea Ardealului nu era îngãduit învãþãmântul în limba românã.

Dar biserica greco-catolicã avea permisiunea de a-ºi întemeia ºcoli proprii ºi iatã
cum apar douã licee în limba românã la Blaj ºi la Beiuº sub egida episcopiilor
greco-catolice.

Dan Dungaciu: Breºa, pana religioasã a greco-catolicismului este absorbitã
prin proiectul naþional unificator. E ºi acesta un semn al modernitãþii politice a
românilor: nu „identitatea religioasã“, ci cea „naþionalã“ devine identitate politi-
cã determinantã.

Mircea Maliþa: Este foarte adevãrat. Dacã la început catolicismul crease o
breºã în unitatea transilvãnenilor, pe parcurs ortodocºii ºi greco-catolicii au des-
coperit cã împãrtãºesc nãzuinþe comune. Dacã pe plan bisericesc existã incom-
patibilitãþi ºi opinii divergente, politica arhiereascã vede cã numeroºi fii ai celor
douã credinþe rivale se desprind de ele ºi se ataºeazã unui efort civil care nu þine
seama de religie ºi nici de alþi factori profesionali. Iatã-i, învãþãtori, profesori,
avocaþi, juriºti, ziariºti ºi literaþi îmbogãþind buchetul de cunoºtinþe cerut de acti-
vitãþile ce întãreau poziþia socialã ºi politicã, autoritatea ºi ecoul celor dedicaþi
cauzei de libertate ºi progres a transilvãnenilor.

Dan Dungaciu: O altã chestiune care a marcat evenimentul ºi a frapat anu-
miþi cercetãtori a fost absenþa invocãrii publice a sintagmei „Unire“ în docu-
mentele din lunile premergãtoare Adunãrii. Era de bunã seamã o abordare stra-
tegicã, dar existã voci care echivaleazã discreþia aceasta cu lipsa unui ideal unio-
nist limpede ºi explicit.

Mircea Maliþa: În cursul lumii premergãtoare Adunãrii de la Alba Iulia, în
mijlocul unui iureº vertiginos de adunãri ºi iniþiative, organizarea de noi foruri
ºi iniþiative, obiectivul principal al Adunãrii se ilustreazã într-adevãr printr-o to-
talã absenþã. Nimeni nu citeazã Unirea cu România, niciun protagonist al miº-
cãrii nu se referã la patria-mamã ºi nicio literã nu se miºcã ºi nici nu se adaugã
în singurul text valabil, Declaraþia de la Oradea. Se urmãreºte ceea ce fusese citit
în Parlamentul maghiar: independenþa naþiunii române, prin aceasta înþelegându-se
cea transilvanã ºi nu cea de peste hotare.
Sã mobilizezi sute de mii de oameni, sã-i pui sã-ºi dea semnãtura pentru con-

vocarea ºi autoritatea supremã a Adunãrii fãrã sã menþionezi motivul care te îm-
pinge la un eveniment ce schimbã soarta unui popor care se întregeºte dupã ce
veacuri a fost privat de acest vis nu este un lucru banal care se întâmplã de la
sine, ci o atitudine deliberatã din strategia organizatorilor.
Aceºtia pregãteau sã trimitã o sãgeatã în centrul unui cerc limitat ºi precis,

care era înconjurat de multe alte cercuri, care ºi ele se considerau implicate. Nu
încape îndoialã cã Unirea era obiectivul urmãrit de luptãtorii pentru indepen-
denþã. Ei nu se sinchiseau cã discursul lor e diferit de cel þinut de ligile de sus-
þinere din Statele Unite sau Franþa ºi de ambasadorii români sau de negocierile
pe care Brãtianu le ducea cu marile puteri. Acel limbaj avea un singur cuvânt în
plus. Ei se refereau toþi la „independenþa întregii naþiuni române“ într-un stat
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unitar, inclusiv Transilvania, cea de-a treia mare regiune aflatã sub jug strãin.
Dar la locul care retrãia unirea lui Mihai Viteazul de la 1600, în etapa pregãtirilor
nu se fãceau referiri la unirea românilor.
În freamãtul maselor de aderenþi, consemnul se pãstra cu o disciplinã care era

caracteristicã tuturor miºcãrilor prevãzute în strategie.
Odatã întrunitã Adunarea la 1 decembrie, consemnul dispare ºi tumultuoasã,

fierbinte ºi entuziastã mulþimea participanþilor nu avea pe buze decât cuvintele:
România, Patria, Unirea.
Era o explozie a unui gând care fusese pânã curând pãstrat pentru „momentul

potrivit“.
Dan Dungaciu: Este o diferenþã peremptorie între strategie ºi tacticã, între

„doctrinã“ ºi „program“...
Mircea Maliþa: Urmãtoarea întâmplare este grãitoare pentru a explica aceastã

amânare a invocãrii Unirii. La sfârºitul negocierilor eºuate de la Arad, tinerii
plini de fervoare revoluþionarã cer Consiliului Naþional Român sã proclame ime-
diat Unirea. Vasile Goldiº vine în sânul lor ºi le explicã de ce nu este pomenitã
aceastã idee bine intenþionatã în acel moment. Descoperim priceperea, nuanþele
ºi înþelepciunea marelui om politic ºi iscusitului diplomat:
„Oare avem noi dreptul sã deposedãm toatã lumea, marea noastrã familie

româneascã, de aceastã satisfacþie ºi bucurie celestã de a fi prezentã, în ceasul pe
care-l aºtepta sã batã, la marea sãrbãtoare a neamului nostru? Ceea ce este mai
grav, oare putem noi sã dovedim autenticitatea unui act atât de important, dacã
el va fi tras la socotealã? Putem noi oare sã dezminþim miºcarea, care desigur se
va produce, cum cã decretarea Uniunii nu exprimã voinþa întregului popor, ci nu-
mai a câtorva persoane? Iatã, domnilor, pe scurt, motivele care ne determinã sã
nu urmãm apelul dvs. fãcut — nu mã îndoiesc — cu cel mai curat gând“.
Mai era ºi un alt motiv care-i susþinea raþionamentul. Eºuând negocierea, rã-

mãsese nerezolvatã problema menþinerii securitãþii populaþiei ºi evitãrii unor
evenimente sângeroase prin cooperarea celor douã consilii, român ºi maghiar.
Acum sarcina securitãþii Adunãrii de la Alba Iulia cãdea exclusiv pe umerii Gãr-
zii Naþionale, creatã cu o premoniþie a acestei situaþii pline de riscuri. Ea fusese
înfiinþatã tocmai pentru a umple vidul ce se va crea prin ostilitatea duºmanilor
sau terorismul la care s-ar preta ei.
Strategia ardelenilor apare în toatã coerenþa pieselor ei. Românii transilvã-

neni sunt subjugaþi de maghiari ºi vor sã înlãture suzeranitatea acestora. Ei pro-
cedeazã dupã toate conceptele acceptate de civilizaþia contemporanã: poporul
decide ºi îºi alege reprezentanþii ºi conducãtorii. Exact ceea ce face procesul pre-
gãtirilor întreprinse: consultarea populaþiei, formarea unei Adunãri Naþionale,
care astfel împuternicitã ia deciziile privind politica ºi cãile de dezvoltare a na-
þiunii în cauzã.

Dan Dungaciu: Este important sã subliniem asta: românii ardeleni au pro-
cedat gradual, întâi separare de Ungaria, apoi reunificarea teritoriilor româ-
neºti... Asta nu înseamnã cã unirea tuturor românilor a fost fortuitã, înseamnã
doar o coordonare mai profundã.
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Mircea Maliþa: Ce se urmãreºte prin coordonarea miºcãrilor românilor
transilvãneni? Separarea ºi desprinderea de statul maghiar. Independenþã totalã.
Odatã ce aceastã schiþã întocmitã cu toate exigenþele politico-juridice ºi ale
sistemului internaþional intrã în acþiune, ea poate decide singurã ce cale urmeazã,
rãmâne un stat de sine stãtãtor sau se uneºte cu altul? Iar rãspunsul unirii cu
România era dat de cãtre marea majoritate a unei populaþii care a rupt tãcerea ºi
supunerea ºi a început sã vorbeascã cu restul lumii.
Acest obiectiv nu trebuia ratat, în vederea ºcolii de gândire a românilor din

vest, dincoace de pãdure ºi nu dincolo de ea, prin nicio eroare. În aceastã ºcoalã
a ungurenilor circula dictonul: „Nu faci rãzboaie pe care nu le poþi câºtiga“ / „Nu
te apuci de o problemã pe care n-o poþi rezolva“. Deci toate situaþiile de inega-
litate de forþã erau scoase de pe agenda negocierilor. Asta nu însemna cã nu rã-
mâneau direcþii nerezolvate, cum ar fi tatonãrile unor parteneriate egale în
drepturi de gestiune a unor probleme sociale sau economice. Evident cã nicio
negociere de acest gen nu lãsa locul nici mãcar unei aluzii la unirea cu un stat ca
România. Trãim împreunã pe acest pãmânt transilvãnean ºi trebuie sã gãsim so-
luþii avantajoase printr-o conlucrare corectã, era o ipotezã de lucru. Un câºtig ar
fi fost desfiinþarea ierarhiei care ne plasa pe un teren mai jos decât al tuturor. Im-
plicit am fi fost „naþiune“, ca ºi ceilalþi, dacã nu ºi cu acte în regulã.
Iatã de ce aceºti oameni se comportau în pregãtirea Albei Iulia în termeni de

prudenþã extremã ºi de evitare a oricãrei asperitãþi ce ar fi putut zãdãrnici eveni-
mentul vizat.

Dan Dungaciu: Au existat însã ispite autonomiste venite chiar ºi din afarã.
Mircea Maliþa: Existã un moment înainte de izbucnirea rãzboiului mondial

când românii transilvãneni, ca ºi în România de altfel, au început sã fie curtaþi
de Puterile Centrale pentru a-i obþine de partea lor. Au început sã facã concesii
exprimate de cancelarul german Gottlieb von Jagow, care declara în 1915: „Gu-
vernul german dorind sã sprijine cererile României e de pãrere cã România ar
trebui sã ocupe Bucovina, iar Transilvania sã primeascã un statut ca cel al Croa-
þiei“. A fost organizatã o reuniune de tatonare a opiniei transilvãnenilor la care a
venit M. Ezbeger, consilierul lui von Jagow. Românii erau reprezentaþi de Aurel
Popovici, Vasile Goldiº ºi Iuliu Maniu.
Ce doleanþe aveau aceºtia: autonomia naþionalã pentru 23 de regiuni (judeþe)

cu majoritate de români ºi cu alte relaþii de tip confederalist cu alte provincii ale
imperiului ºi un guvern separat, o armatã naþionalã ºi o bancã. Unirea cu Ro-
mânia n-a figurat nici pe agendã, nici în discuþii. Românii voiau sã vadã ce avan-
taje ar putea obþine în situaþia de atunci. Nu s-au ales cu nimic, întrucât austro-
ungarii gãseau cererile ca fiind excesive. Formulând pretenþii limitate ºi ra-
þionale, transilvãnenii nu pãrãseau deloc obiectivul principal al unirii cu Ro-
mânia, devenit o temã mult dezbãtutã în alte locuri ºi împrejurãri, mai ales dupã
intrarea României în Rãzboi alãturi de Antantã.
Stilul reþinut ºi precaut al ardelenilor care au pregãtit 1 Decembrie explicã ºi

faptul cã douã oraºe ale lor fuseserã în acest timp sediul principal al elaborãrii ºi
executãrii strategiei de a câºtiga avantajul momentului prielnic. Oamenii din a-
ceastã regiune fuseserã crescuþi la ºcoala rãbdãrii ºi rezistenþei la presiuni con-
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tinue. Putem rãspunde mai complex la întrebarea pusã mai înainte. Ei îºi repetau
din generaþie în generaþie (numãrate ar fi 30 de generaþii succesive) rezumarea
situaþiei astfel: þara a fost a noastrã, ne-au luat-o alþii, ne calcã în picioare ºi ne
oropsesc, trebuie sã ne reluãm þara înapoi. O sã vinã ºi clipa aceea.
Înscrisã în cutele minþii ca o ºtafetã sacrã, cuvintele-cheie au cãlãuzit con-

tinuu pe români, dându-le puterea de a persista ºi a câºtiga maratonul, deºi fusese
învinsã la toate cursele de micã anvergurã.

Dan Dungaciu: Se pune ºi întrebarea dacã Unirea a avut doar sprijin în Transil-
vania sau au existat reþineri, obiecþii sau alte alternative în spaþiul ei.

Mircea Maliþa: Exemplul cel mai bun a fost unul din conducãtorii Partidului
Naþional Român. El este ºi unul din cãpeteniile miºcãrii din jurul Memo-
randumului, 1892-1897, Aurel Popovici. Om cultivat ºi bun cunoscãtor al pro-
blemelor politice ºi culturale, îmbrãþiºeazã curând teza „cu Viena împotriva Bu-
dapestei“. Dar militantismul sãu va fi de tip intelectual manifestat în scrieri. A
fost un maestru al duelurilor purtate prin articole de presã. În momentul în care
devine adept al formei de organizare federative, care ar fi oferit anumite avantaje
românilor, scrie o carte recomandând soluþia pentru modernizarea Imperiului
Austro-Ungar. Simpatia faþã de Viena îi câºtigã de prieteni. Ungurii în schimb se
considerã sprijinitori teoretici ai imperiului ºi rãmân surzi la conceptul de fe-
deraþie.
Fãrã sã vrea,A. Popovici se îndepãrteazã de ideea Unirii, promovând o eman-

cipare a românilor ardeleni prin intrarea în sânul imperiului, cu grad ridicat, fi-
reºte, prin statutul de componentã federativã, dar care elimina orice formã de
unire cu þara-mamã. Preocupaþi de o conlucrare posibilã, maghiarii întãreau, fie
ºi temporar, ideea ancorãrii în schema politicã existentã.
Iatã de ce, cu un om care comunicã oficial în 1910 austro-maghiarilor dorinþa

transilvãnenilor de a participa cu ei într-o formulã federativã, oricât de subþire ar
fi fost, un anume curent al reþinerii faþã de Unirea cu România putea sã se ma-
nifeste, chiar pe o scenã micã ºi neimportantã.

Dan Dungaciu: Da, însã Aurel Popovici avea mai degrabã o abordare tacticã
atunci când vorbea despre aceste chestiuni, pentru cã strategic tot la Unire þintea.
Nu întâmplãtor va sfârºi prin a scrie o pledoarie fierbinte pentru Unire în 1918,
deci devine, explicit, ceea ce fusese tacit la vremea scrierii faimoasei lui cãrþi...

Mircea Maliþa: Da, dar înainte puteau fi auzite la el argumente ca acestea:
numai Viena ar putea da românilor ºansa de a-ºi dezvolta industria ºi a trãi un
trai demn de vremurile noastre. Federaliºtii mai considerau cã românii ardeleni,
izolaþi, sãraci ºi neinformaþi, nu au nici imagine clarã ºi nici apel atrãgãtor din
partea „regãþenilor“, cum îi numeau ei pe cei din Vechiul Regat.
Eroare, zicem noi. Odatã cu emanciparea prin culturã au înflorit societãþile

româneºti, au apãrut revistele care ajungeau ºi în sate, se organizau festivaluri ºi
sãrbãtori cu cântece venite din România. Aurel Lazãr devine preºedintele socie-
tãþii Corale „Hilaria“ cu un cerc de lecturã în care se citeau Neamul Românesc
ºi Viaþa Româneascã. ASTRA (Asociaþia Transilvanã pentru Literatura ºi Cultura
Poporului Român), înfiinþatã la Sibiu în anul 1861, difuza începând cu anul 1868
periodicul Transilvania ºi organiza pe tot cuprinsul þãrii reuniuni ºi manifestãri.
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Astfel, în Beiuº, în 1898, ASTRA îºi þine adunarea generalã. ªefii din vest ai
miºcãrii transilvane sunt prezenþi: Nicolae Jiga, Aurel Lazãr, Pop Coriolan, Iosif
Vulcan. ªi din alte pãrþi musafiri se alãturã manifestãrii Astrei, Gh. Pop de Bã-
seºti. Nelipsit este Coriolan Pop, director al bãncii îndelung aºteptate de români,
care-ºi juca, pe mãsura posibilitãþilor, rolul de sponsor al culturii lor. În progra-
mul artistic sunt coruri ºi o comedie scrisã de I. Vulcan. Presa româneascã e
prezentã: Tribuna, Telegraful Român, Gazeta Transilvanã. Deputatul Nico ªer-
ban distribuie 1 000 de cãrþi þãranilor prezenþi la serbare.
La Oradea, o altã organizaþie, Reuniunea Femeilor Române, este respectatã,

activã în promovarea culturalã ºi economicã a femeii române, sprijinirea univer-
sitarã ºi a ºcolilor, a cursurilor profesionale.
Iatã o societate în mers, lucidã ºi informatã, sensibilã la toate semnalele de

solidaritate care provin din România.
Pe mãsurã ce se desfãºoarã rãzboiul, atracþia magnetului vienez descreºte.

Habsburgul Franz Iosif moare în 1916, iar imperiul se destramã în 1918. În cei
doi ani de domnie, noul împãrat, Carol, a manifestat interes pentru formula fe-
deralizãrii ºi „democratizarea“ imperiului. Sub el, rivalitatea deschisã între Aus-
tria ºi Ungaria ajunge la paroxism ºi ideea fixã a împãratului devine aceea de a
îndepãrta pe premierul maghiar Tisza. Acesta demisioneazã, dar nici urmaºii lui
nu-l ajutã pe împãrat sã salveze imperiul. El continuã sã adreseze naþionalitãþilor
promisiuni de largã autonomie.
Deºi tensiunea între Budapesta ºi Viena a permis românilor sã facã paºi mici

spre idealul independenþei lor, atât protectorii imperiali, cât ºi patronii regali au
ieºit cu o autoritate micºoratã din acest joc triunghiular, iar privirile s-au fixat,
aºa cum cerea marea tradiþie, cât ºi circumstanþele recente, înspre adevãr ºi spre
singura soluþie datã de patria-mamã.

Dan Dungaciu: Este bine cã am trecut în revistã aceste chestiuni foarte im-
portante, pentru cã astãzi, când asistãm la resurecþii ale autonomismelor transil-
vane, în România dar ºi în afara ei, existã tentaþia unei lecturi extrem de simpli-
ficatoare a dezbaterilor care au premers Unirea. De aici pânã la teza „artificiali-
tãþii“ Unirii de la 1918 nu este decât un pas, care a ºi fost fãcut deja de unii...
Domnule academician, dincolo însã de aceste abordãri livreºti ale evenimen-

tului, vã întreb acum, în ultima parte a discuþiei noastre, care sunt amintirile per-
sonale, de familie, ale lui Mircea Maliþa apropo de evenimentul pe care l-am
abordat? Cum a trãit sau perceput Mircea Maliþa fenomenul Unirii?

Mircea Maliþa: Existã împrejurãri pe care le-am trãit ca ºi copil, care m-au
atras spre acest subiect. Erau povestirile tatãlui meu, în plimbãrile noastre prin
oraº, în cãutarea unei cãrþi de educaþie moralã pentru copii, numitã Presa bunã
ºi în drum spre librãrie ne opream întotdeauna în faþa unei case. Era casa lui Au-
rel Lazãr. ªi îmi spunea: uite aici am venit eu. ªi atunci mereu îmi spunea
aceeaºi poveste dar cu date noi în aºa fel încât casa asta intrase în orizontul meu
de plimbare prin oraº.

Dan Dungaciu: Casa mai existã?
Mircea Maliþa: Sigur cã da ºi este muzeu.
Dan Dungaciu: Unde, pe ce stradã se aflã?
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Mircea Maliþa: Cred cã acum se numeºte Aurel Lazãr. ªi casa se afla vizavi
de subprefectura Bihor, care pe o laturã avea intrarea în parcul care dã spre Tri-
bunal. ªi aici tatãl meu chiar se oprea ca sã-ºi poatã aminti. Deci aici a venit du-
pã rãzboi, îºi gãsise o slujbã oarecare, nu ºtia ce va face ºi unde ar putea fi de fo-
los. Cineva i-a vorbit de Lazãr. Acesta l-a chemat la el ºi l-a întrebat ce face: „Vin
de pe front“. „Ce ai fost acolo?“ „Am fost sublocotenent“, i-a rãspuns tatãl meu.
„ªi ce pregãtire ai?“ „Pãi am început sã studiez dreptul.“ „Foarte bine, dar ai ter-
minat?“ „Nu, doar am început ºi aº vrea sã fac dreptul.“
Lazãr era avocat ºi era sensibil la o asemenea carierã. „Uite, pânã la Drept, ai

avea multe de fãcut ºi vei fi foarte folositor dacã termini Dreptul, dar, pânã
atunci“, i-a spus cã „avem o urgenþã. Experienþa dumitale de pe front de aproape
patru ani de zile este pentru noi foarte preþioasã. Noi am creat Garda. Vrem ca
sã fii în Gardã ºi te facem locotenent“.

Dan Dungaciu: Renumita Gardã Naþionalã.
Mircea Maliþa: Da. Garda Naþionalã. Nu era nicio hârtie, nicio numire, nicio

uniformã, dar l-a fãcut locotenent. ªi dupã aceastã chestiune, i-a zis: Acum docu-
menteazã-te, vezi, acum se numesc oamenii, dacã ai propuneri. Tu ocupã-te ca
sã o formãm. El îºi numise deja ºefii de echipe, care strângeau deja oameni. ªi
într-o zi, era în 1918, îl cheamã ºi îi spune: Uite, acum îþi dãm o misiune, dar sã
ºtii cã este grea ºi trebuie sã o duci la îndeplinire. Trebuie sã te strecori cum poþi
sã ajungi la Alba Iulia, sã nu-þi fure nimeni geanta asta, în care sunt semnãturile
ºi adeziunile celor de pe Criº, aproape o mie de oameni. ªi contau pentru cã se
fãcea dosarul Unirii, care nu se fãcea aºa uºor. Nu se fãcea o adunare jubiliarã,
ca sã zic aºa, era o construcþie juridicã. Se aduna un for care nu mai existase ºi
care atunci când se întruneºte îi reprezintã pe toþi românii, cu o hârtie bine
aranjatã, cu dosare bine fãcute.

Dan Dungaciu: Asta se întâmpla înainte de 1 decembrie 1918?
Mircea Maliþa: În zilele imediat premergãtoare, tatãl meu se grãbeºte ºi se

duce, ajunge în gara Arad, la cãderea nopþii, ºi stã ºi aºteaptã trenul de Deva, sau
de Alba Iulia, nu-mi mai amintesc bine, pentru cã de la Arad se schimba trenul.
ªi el îmi povestea întâmplarea asta. A ajuns acolo ºi stãtea pur ºi simplu. Se go-
lise gara, era târziu ºi vede o grupã de haidamaci, care se îndreaptã spre el ºi îl
trag în zona mai obscurã. Se duce dupã ei, erau înarmaþi, ºi intrã într-un cotlon
mai ascuns ºi îl întreabã: Cine eºti? Dar tatãl meu a înþeles cã este în pericol.
Aceste grupuri erau formate din secui, nu de unguri. În toatã aceastã perioadã
secuii s-au dovedit a fi pentru unguri, echipa mai violentã care se ocupa cu tero-
rizarea populaþiei ºi eliminarea personajelor nedorite.
Ei l-au întrebat pe tatãl meu dacã este român ºi ce cautã acolo. Tatãl meu le-a

rãspuns cã este român ºi cã trebuie sã se ducã la Deva cu treburi personale. No-
roc cã ãia nu i-au desfãcut geanta. L-au întrebat ce are acolo, iar el le-a zis cã
mâncare, din astea. ªi ei vorbeau în ungureºte ºi când i-a vãzut cã îºi fac semne
cã hai sã-l terminãm pe ãsta, cã avem treabã ºi sã mergem mai departe — el a
înþeles repede semnalele. Vãzându-i cã-ºi scot pistoalele, a început o diatribã
violentã, care nu era în firea lui sã o facã. Probabil a fost singura datã în viaþa lui
când s-a enervat — ºi a început sã le strige în ungureºte, nu sã-i roage sau ceva
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de genul ãsta: „Hai omorâþi-mã, nenorociþilor! Am luptat pentru voi pe front, am
fost rãnit pentru voi, dar am scãpat cu viaþã din toate. ªi eu am fost nemulþumit
cu acel rãzboi, dar am scãpat cu viaþã ºi acuma voi vreþi sã mã omorâþi. Termi-
naþi, dacã atâta vã duce capul. E singurul lucru pe care-l puteþi înþelege!“ Asta a
fost ieºirea tatãlui meu. ªi ãia au fost, nu impresionaþi, cã nu aveau sentimente
din acestea, ci uimiþi de ton ºi de ce le-a spus, iar unul a fãcut semn în sensul
„Lasã-l în pace ºi sã plecãm!“ A mai fost unul care se pare cã ar fi insistat dar
ceilalþi au zis: „Hai sã plecãm, cã pierdem timpul“ ºi au plecat.
ªi tata mi-a zis cã atunci a înþeles cã Dumnezeu l-a scãpat din nou. Prima datã

a fost de ºrapnelul care pe front a cãzut în capul lui. E o întâmplare pe care mi-o
povestise mereu. Tatãl meu era în tranºee, era bombardament cu ºrapneluri. ªi a
cãzut unul chiar deasupra capului lui, dar capul lui era sub o barã îngustã de
beton. ªrapnelul a explodat în sus, dar presiunea lui era aºa de mare încât l-a
zvârlit la câþiva metri ºi când s-a trezit nu era nici mãcar rãnit. A fost pur ºi sim-
plu aruncat fãrã a fi rãnit. Din noaptea aceea tatãl meu a devenit un credincios
creºtin. Era un habotnic total, nu în sensul ortodoxiei, ci într-o versiune popularã.
Aºa a intrat în Oastea Domnului, care a fost o organizaþie acuzatã ºi de legiona-
rism. Unul din ºefii ei a fost într-adevãr, la un moment dat, amestecat acolo. Pen-
tru tatãl meu nu conta politica, nu a fost în niciun partid, pentru el conta decis
învãþãtura creºtinã. ªi pe mine mã þinea cu predici multe. Citea Biblia de di-
mineaþã, mã lua la ºcoalã, ne opream la o bisericã greco-catolicã, care era în
drum, sã ne zicem rugãciunea. Eu toate acestea le rãbdam, nu le asimilam pentru
cã mi se pãreau groteºti în raport cu conduita celorlalþi. Bunicul meu era preot, dar
pe el îl înþelegeam, dar nu pricepeam de ce biserica este respectatã în casã. Noroc
cã el mai ºi povestea. Trei capitole avea de povestit: copilãria lui pânã la un mo-
ment dat, inclusiv ºcoala. A doua era armata, frontul ºi unirea, iar a treia era mi-
siunea pe care a primit-o la 1 decembrie ºi noua sa întâmplare provocatoare. Ei
bine, în felul ãsta la mine totul se lega, rãzboi, dupã rãzboi, unire, pentru acelaºi
personaj care trãieºte, umblã. M-a interesat întotdeauna ºi mã ºi întrebam: aici, în
cãsuþa asta la Oradea, se fãceau toate pregãtirile pentru Unire, de ce nu se fãceau
la Alba Iulia sau la Sibiu? Nu înþelegeam de ce Oradea era aºa de importantã.
Aceste seminþe de întrebãri mi-au rãmas. Iar apoi am vãzut ºi alte paradoxuri. ªi
ceea ce am putut vedea mai bine în cursul copilãriei a fost faptul cã în momentul
Unirii, în ciuda certurilor ºi chiar luptelor între ortodocºi ºi greco-catolici, a
populaþiei care se lua la harþã, a intervenit ceva. Pe planul bisericesc, al instituþi-
ilor ºi al preoþilor erau cunoscute resentimentele, dovadã era Petru Groza, care
am vãzut cât de mult i-a urât pe uniþi ºi cã nu l-a putut suferi niciodatã pe Iuliu
Maniu.
În momentul acela, unul dintre cele mai miraculoase lucruri a fost cã, criºanii

pregãteauAdunarea nu la nivelul episcopiilor, nu cu bisericile greco-catolice sau
ortodoxe, pânã la a nu menþiona dacã cineva este greco-catolic sau nu. Din toate
documentele ºi corespondenþele nu se vede religia. Au desfiinþat aceastã temã,
pentru cã altfel nu puteau lucra.

Dan Dungaciu: Sã ne întoarcem puþin. Deci tatãl dvs., dupã acel episod din
gara Arad, ce s-a întâmplat cu dânsul? A plecat la Alba Iulia?
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Mircea Maliþa: Da.
Dan Dungaciu: Deci înþeleg cã misiunea a fost îndeplinitã.
Mircea Maliþa: Da, dar el a fost unul din mulþime, nu a pãtruns în cercul de-

ciziilor, pentru cã foarte puþini au ajuns acolo, chiar din personaje mari care au
luptat pentru Unire. Nu au intrat decât cei aleºi de popor, cei care cãpãtaserã de-
legaþie de a veni la Adunare. El a rãmas pe dinafarã. Unul care a pãtruns a fost
fratele bunicii mele, care a avut înainte legãturi cu Partidul Naþional ºi a fost
foarte activ în cadrul PNR. El a votat la luarea hotãrârilor. Dupã aceea a fost ales
deputat de Bihor în Parlamentul României.
Am trãit în Beiuº, la un liceu greco-catolic, fãcut la 1821. Cine l-a fãcut? Uni-

þii l-au fãcut. Dar cum putea episcopul sã facã ºcoalã în limba românã? Pãi n-a
fãcut-o. A fãcut o ºcoalã a episcopiei lui, o ºcoalã episcopalã pentru treburile lui.
În domeniul religios avea dreptul sã-ºi formeze oameni. Deci aºa s-a strecurat
printre interdicþii ºi s-a fãcut ºi la Blaj la fel. Acestea au fost printre primele ma-
nifestãri ale greco-catolicilor români. Eu îi vedeam pe toþi profesorii mei, la
Beiuº, îmbrãcaþi în reverende negre. Toþi chiar de la gimnasticã. Asta se întâmpla
dupã 1940.

Dan Dungaciu: Este o idee foarte importantã care trebuie subliniatã.
MirceaMaliþa: Da. Pe lângã liceu erau douã internate, unul catolic, altul orto-

dox. Erau foarte mulþi ortodocºi la Beiuº, mai ales dupã refugiu. Ortodoxismul
se pãstra cumva, deºi liceul era catolic. ªi internatul ortodox avea o bisericuþã.
Era un fel de convieþuire, dar niciodatã în clasã nu se vedea diferenþa între noi,
care este greco-catolic ºi care este ortodox. ªi erau ºi români, ºi maghiari.

Dan Dungaciu: Maghiari greco-catolici?
MirceaMaliþa: Da, greco-catolici. Dar nu subliniau acest lucru, era numai doi

sau trei. Erau colegii noºtri, nici nu puteam sã ne gândim cã sunt diferenþe de genul
acesta: cã unul este ungur sau cã unul este catolic. Pe evrei i-am gãsit unde?
I-am gãsit în piaþã.Acolo ei vindeau, ca sã trãiascã, vindeau cãpestre. Nu erau pri-
miþi la ºcoalã. Îl vãd pe unul cu algebra pe care o învãþam eu. Am intrat în vorbã
cu el ºi am menþinut contactele. A început sã îmi spunã tot ce ºtia el de politicã.
În materie de politicã, era pentru Uniunea Sovieticã, numai Stalin îl poate dis-
truge pe Hitler, spunea el. Era o formulã simplã atunci. Pe Hitler nu îl distruge
nimeni din lume decât Stalin. Nutrea o mare simpatie pentru sovietici ºi deci ºi
pentru marxism-leninism. Dar mãrturisea cã vrea sã meargã în Israel.

Dan Dungaciu: El era sionist?
Mircea Maliþa: Da, era sionist. Dar pentru mine toate acestea erau ca ºi cum

s-ar fi povestit niºte legende. Nu mã priveau direct chestiunile astea. Mã cheamã
profesorul de istorie ºi îmi zice calm — eram premiant, ºi la matematicã eram
bine cotat — Ce este cu tine? Te plimbi noaptea cu persoane suspecte? Probabil
am fost vãzut cu el ºi în ce casã am intrat apoi ºi m-au spus la liceu. ªi profesorul
mi-a zis: Vezi ce faci, sã nu mai continui, cã nu este bine. A fost o greºealã, o
prostie, n-ai vrut sã faci asta, îmi mai spune el. Dar ce aþi discutat?, m-a mai în-
trebat. I-am rãspuns cã el face tot materia pe care o fac eu ºi cã am fost uluit cât
ºtie din ce învãþãm noi. Nu puteam sã cred, pânã nu l-am vãzut acolo în piaþã ºi
l-am cunoscut întâmplãtor. Învãþam dupã aceleaºi manuale, deci sigur cã puteam

15 1 DECEMBRIE 1918. MOMENTUL PORNIRII. ªANSA ISTORICÃ, MARE ªI UNICÃ 19



avea un dialog. Cam aºa i-am zis profesorului, care mi-a rãspuns: Uite ce e, eu
te ºtiu pe tine, dar închidem chestia asta, nu mai vorbim de ea, pentru cã þi se pot
întâmpla lucruri neplãcute.

Dan Dungaciu: Dar de ce era suspect? Pentru cã era comunist?
Mircea Maliþa: De ce-l urmãreau pe el? Nu ºtiu. Se distinsese înainte ºi cu

atitudini mai politice decât ceilalþi. Cine ºtie, poate a fãcut unele declaraþii. Ori,
o altã variantã, erau toþi urmãriþi, sã vadã cine se plimbã noaptea pe stradã.

Dan Dungaciu: Asta se întâmpla în timpul liceului?
Mircea Maliþa: Da. Toate acestea ºi problema evreiascã. Nu ºtiam de opinii,

de teorii, de doctrine, nu ºtiam decât ce am vãzut eu ºi am trãit. Nu simþeam acui-
tatea conflictelor. Dar pentru mine lucrurile erau clare. Nu poþi sã spui cã ungurii
i-au persecutat pe români. Mai bine spui cã nobilimea maghiarã i-a persecutat pe
þãranii români, pentru a-i exploata, pentru a-i avea ca mânã de lucru, pe gratis.
Nobilimea a avut aceastã atitudine. Nobilimea, de ce? Pentru cã erau grofi, erau
latifundiari. Iar nobilii s-au rãzboit cu noi ºi pe timpul lui Titulescu, grofii cu pre-
tenþii de la România pentru moºiile pe care le-au avut. ªi îþi dai seama ce era.
Cum se ridica o problemã cu români, nobilii spuneau: Nu mã priveºte, nu discut,
îi þin aºa. Românii sã rãmânã acolo, þãrani primitivi ce sunt.

Dan Dungaciu: Dispreþuindu-i în acelaºi timp.
Mircea Maliþa: Da, þinuþi la „nivelul“ culturii lor, ziceau cã sunt înapoiaþi ºi

cã nu meritãm altceva.
Dan Dungaciu: Lucrurile se leagã ºi se amestecã, era ºi motivaþie economicã,

ºi perspectivã etnorasialã, nu e clar care o determinã pe care... Una peste alta,
anul 1918 a fost, printre altele, ºi un rãspuns la acest tip de atitudine. Statul na-
þional devenise singurul refugiu unde naþiunile fãuritoare de stat se putea pro-
teja judicios de asemenea viziuni etnorasiale, care vor mai mãcina continentul
european mult timp dupã prãbuºirea imperiilor.
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