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Un pios act cultural-istoric, de restituire
justițiară și de reabilitare morală, s-a petrecut la
8 ianuarie 2019, prin dezvelirea primei statui a
celui mai mare om politic pe care l-a dat Ardealul
Marii Uniri și României Mari: Iuliu Maniu
(8 ianuarie 1873–5 februarie 1953). 

Inițiativa acestui act de dreptate istorică și de
memorie culturală românească a avut-o Filiala
Cluj-Napoca a Academiei Române, prin pre -
ședintele ei, academicianul Emil Burzo, sfătuit și

sprijinit de doi istorici și critici de artă, academi-
cianul Răzvan Theodorescu, vicepre ședinte al
Academiei Române, și academicianul Marius
Porumb, directorul Institutului de Arheologie și
Istoria Artei,  care au ales lucrarea atât de inspirată
și impunătoare a sculptorului băimărean Ioan
Marchiș. 

Amplasată lângă zidul vechii cetăți a Clujului,
în apropierea Catedralei Martirilor și Mărturisito-
rilor Credinței din secolul al XX-lea, statuia lui

Statuia lui Iuliu maniu la cluj-Napoca

Ion Cuceu*

* Profesor universitar dr., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca

Acad. Emil Burzo și dl Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, 
la ceremonia de dezvelire a statuii marelui om politic Iuliu Maniu

Evocare
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Înaltpreasfinţia Sa Andrei Andreicuț, acad. Emil Burzo, 
prof. Emil Constantinescu, acad. Răzvan Theodorescu

Iuliu Maniu eternizează amintirea marelui luptă-
tor pentru unirea românilor într-un stat european
unitar și indivizibil, democratic și apărător  al
libertăților cetățenești, așa cum l-au visat
generațiile de intelectuali ardeleni din des -
cendența Școlii Ardelene, până la „Sfinxul de la
Bădăcinul Sălajului”, nepotul lui Simion
Bărnuțiu.

Ceremonia dezvelirii acestui monument,
desfășurată pe un ger aspru ce amintea frigul
îndurat de martirii închisorilor comuniste, a debu-
tat printr-un scurt serviciu religios, oficiat de
Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop
Greco-Catolic de Cluj-Gherla, și de Înalt -
preasfinția Sa Andrei Andreicuț, Arhiepiscop și
Mitropolit Ortodox al Clujului. Au urmat
evocările emoționante și sobre ale academicieni-
lor Emil Burzo și Răzvan Theodorescu, cuvântul
expreședintelui României, Emil Constantinescu,
al primarului Emil Boc și al secretarului de stat

Alexandu Pugna. Au mai rostit cuvinte omagiale
un urmaș al familiei marelui om politic, dr. Ioan
Boilă, și reprezentanții celor două eparhii ale bise-
ricilor istorice românești: Înaltpreasfinţitul Andrei,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Mitropolitul
Clujului, Maramureșului și Sălajului și  Preasfinția
Sa Florentin Crihălmeanu, Episcopul Eparhiei
Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

Garda de onoare și fanfara militară care au
prezentat onorul, depunerile de coroane și frag-
mentele din discursul rostit de Iuliu Maniu la
Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie
1918, în interpretarea actorului Ruslan Bârlea, au
încheiat o ceremonie sobră, austeră și de certă
rezonanță sufletească, la care au participat câteva
sute de persoane: academicieni, universitari, cer-
cetători, profesori secundari, preoți, învățători,
scriitori și oameni de cultură din județele nord-
vestice ale României: Maramureș, Satu Mare,
Sălaj, Cluj, Oradea și Bistrița-Năsăud.


