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D. Cicerone IONIłOIU 
 

Va prezenta ultima sa lucrare consacrată personalităŃii luptătorului naŃional 
 

Iuliu Maniu 

   Adversar al tuturor dictaturilor după ce Budapesta i-a dorit moartea şi Berlinul i-a cerut capul, 
exterminarea sa s-a petrecut în propria-i Ńară. Răsfoind cele 99 de volume, sute de mii de file, ale 
dosarului procesului ce i-a fost intentat, rămânem uimiŃi de armata de agenti care-l urmareau zi şi 
noapte, infiltraŃi la toate nivelele ; de cheltuielile antrenate de serviciile de informaŃii în goana lor de 
a descifra intenŃiile sale de salvare a democraŃiei şi a libertăŃii poporului român. 

   El în schimb nu căuta decât să se identifice cu nevoile adevărate ale neamului său, aşa cum a 
dovedit-o dealungul unei vieŃi închinate moralei creştine şi democraŃiei. El rămâne o pildă pentru 
generaŃiile viitoare confirmând şi prin tragicul său sfârşit prevederea sa testamentară : "Sufletul mi-l 
închin Atotputernicului Dumnezeu, tot devotamentul meu până chiar şi dincolo de mormânt, mult 
încercatului meu neam românesc". 

   Încă din tinereŃe Iuliu Maniu se impusese pe plan internaŃional ca o personalitate deosebită, 
recunoscută de diverse personalităŃi marcante ale epocii : "unul dintre creatorii NaŃiunii Române 
luptând întreaga sa viaŃă pentru libertatea popoarelor" (Paul Reynaud), "bărbat de Stat, netemător şi 
nepătat" (Georges Bidault), "În nici-o altă Ńară europeană AliaŃii nu negociaseră cu un lider atât de 
deplin îndreptăŃit să vorbească în numele poporului său, pe cât era Iuliu Maniu". (Reuben 
Markham), "....a întruchipat ani de-a rândul nădejdile, năzuinŃa şi voinŃa de rezistenŃă a neamului . 
Iuliu Maniu a fost conştiinŃa neamului românesc" (Grigore Gafencu), "Departamentul de Stat ştie 
prea bine că Maniu s-a remarcat cu îndrăzneală ca un campion al acŃiunilor şi sentimentelor pro-
aliate din România, chiar în zilele negre ale dictaturii" (Burton Berry). 

   Mărturiile documentare şi multe alte elemente despre care Ńin să readuc aminte cu ocazia acestei 
conferinŃe îl aşează pe Iuliu Maniu în galeria făuritorilor de istorie, şi se înscrie în seria de figuri 
eroice care fac onoare umanităŃii şi neamului nostru. 

C.I. 

 


