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Rezumat: Bisericile dobândesc calități naționale atunci când contribuie la 
afirmarea națiunii în concertul universal și când contribuția lor este armonizată 
cu concepțiile despre timp și standardele sale. Aceste contribuții pot fi evalua-
te dintr-o perspectivă dublă. Ei dobândesc statutul de resortisanți atunci când 
conduc la fondarea, dezvoltarea, apărarea și sprijinul națiunii, pe plan intern. În 
exterior, merită același atribut atunci când conduc la recunoașterea sa externă.

Această lucrare propune un index pentru evaluarea acestor contribuții și ofe-
ră un exemplu de evaluat: Biserica Greco-Catolică Unită cu Roma.

Cuvinte cheie: contributivitate la dezvoltarea națiunii; Index de evaluare a 
contribuției; Biserica Greco Catolică Unită cu Roma, ca biserică minoritară.

MINORITY CHURCHES AND THEIR NATIONAL CONTRIBUTIONS 
WITHIN THE UNIVERSAL

Their ways in preventing fundamentalism, xenophobia,  
anti-Semitism, and racism

Abstract: The churches acquire national qualities when they contribute to 
the affirmation of the nation in the universal concert and when their contribu-
tion is harmonized with the conceptions of time and its standards. These con-
tributions can be assessed from a dual perspective. They acquire their status as 
nationals when they lead to the founding, development, defense, and support of 
the nation, internally. Externally, they deserve the same attribute when they lead 
to its external recognition.

This paper proposes an Index for evaluating these contributions and ofer an 
example to evaluate: the Greek Catholic Church United with Rome. 

Key words: contributing to the development of the nation; Contribution as-
sessment index; Greek Catholic Church United with Rome, as a minority church.
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Introducere 
Lucrarea de față este parte dintr-un studiu mai larg, care abordează proble-

ma: „Sunt naționale prin contribuții la dezvoltarea națiunii și bisericile ne-majo-
ritare?”

Ipoteza de studiu este că: discret, dar eficient bisericile ne-majoritare sunt 
și ele contributoare la procesul național, atât prin construcțiile instituționale, 
politice și culturale naționale, cât și prin câștigarea recunoașterii internaționale, 
datorită realizărilor de anvergură universală a personalităților din aceste biserici 
și a prestațiilor unor astfel de instituții și personalități în mediul internațional, și 
datorită câștigării de solidarități ”naturale”, în rețelele de solidarități pe care le 
creează bisericile universale. preluării soli . Cât și sunt și ele izvoare ale culturii 
naționale. 

Universul de studiu avut în vedere sunt contribuțiile naționale ale bisericilor 
ne-majoritare ale românilor din România, în istorie și în ultra-contemporaneita-
te. Studiul de ansamblu se mărginește doar la cultele care activează în România 
– conform legii cultelor22 – nu ia în considerare și asociațiile religioase; nu extinde 
analiza ca un context comparativ, urmărind aceiași indicatori și în alte țări. Par-
tea de față, se concentrează pe examinarea contribuțiilor naționale reprezintă

Tezele pe care se bazează perspectiva de analiză propusă sunt trei: a) con-
strucția națională este un proces continuu, cu două laturi complementare, con-
strucția internă și obținerea recunoașterii externe; b) construcția națională este 
o construcție de emancipare civilă și politică generală, fără privilegii etnice, de 
limbă, de rasă, rezidențiale, regionale, sociale, de gen etc; c) fiecare parte a na-
țiunii, fie ea partid politic, asociație civică, biserică, școală etc este națională în 
măsura în care contribuie simbolic, cultural și material la procesul construcției 
și emancipării naționale.

Partea teoretică pe care se bazează este sintetizată mai jos. (Vezi Capitolul 
I.) Procesul construcției naționale este unul creator și continuu. El cuprinde, 
atât construcția internă propriu- zisă (fondarea, edificarea, susținerea și între-
ținerea), cât și strădania de a obține necesarele recunoașteri și susțineri inter-
naționale, din partea actorilor globali. Construcția națională este un proces de 
emancipare politică și socială și un proces bazat pe regula politică a respectării 
egalității de șanse și pe imperativul religios al îmbrățișării fraternității universale 
între oameni.

Analiza de facto, în secțiunea generală referitoare la Biserica Greco Catoli-
că Unită cu Roma, analiză din care cea de față este un fragment s-a concentrat 
asupra a două aspecte: 1) contribuțiile istorice ale Bisericii Greco Catolice Unite 
cu Roma; 2) contribuțiile ultra-contemporane de acest tip proprii Episcopiei de 
Oradea a Bisericii Greco Catolice Unite cu Roma. 

Metodologia generală folosită se bazează pe doi piloni. Primul este o evocare a 
oamenilor, instituțiilor și faptelor de însemnătate pentru emanciparea națională 
22 Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în 

”Monitorul official”. Partea I, nr. 11/8.01.2007.
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și construirea națiunii inclusive. Al doilea este construirea unui Index de contri-
butivitate a bisericilor la: a) fondarea, edificarea, apărarea, și susținerea solida-
rității naționale; și b) recunoașterea internațională a acesteia. Pentru definirea 
unui Index al Contributivității Bisericilor la Fondarea și Dezvoltarea Națiunii, au 
fost luați ca indicatori elementele punctate în considerațiile teoretice de mai jos. 

Indexul a fost aplicat implicit în relatarea istorică a unor fapte ce pot fi consi-
derate contribuții ce pregătesc și astăzi cultura dezvoltării naționale, ce formează 
oameni și instituții menite să fie misionarii națiunii, ce produc resursele cultu-
rale acomodate și adecvate standardelor contemporane de dezvoltare a ei, adică 
a resurselor culturale promotoare a națiunii civice, inclusive opusă fundamenta-
lismului, etnic, rasist, anti-semit sau anti-roma. 

Rezultatele estimate sunt de validare a ipotezei. Respectiv, cele care arată că 
o biserică minoritară nu este prin minoranța ei numerică exclusă din principiu 
de la construcția unei națiuni. 

1. Un Index de evaluare a contributivității unei biserici la dezvoltarea națională 
Contributivitatea unei biserici sau unei personalități la emanciparea și dez-

voltarea națională depinde mai întâi de modul în care este gândită națiunea. O 
națiune gândită drept inclusivă – cu respectarea demnității altor națiuni și cu pro-
movarea principiului egalității între oameni – poate admite doar contribuții în 
această direcție. Apoi, poate fi socotită după forța – prestigiul național și internați-
onal – al contributorului. O idee generoasă poate fi compromisă și de un mesager 
rău famat; iar un mesager prestigios poate aduce credit unei idei periculoase. 

Astfel de contribuții la dezvoltarea națiunii inclusive sunt posibil de urmărit 
în două direcții: construcție internă și recunoaștere externă. 

A. CONSTRUCȚIA INTERNĂ A NAȚIUNII presupune strategii arhitecturale 
și eforturi sistematice și concertate de:

a. fondare a unor instituții dedicate națiunii; 
b. implicare a instituțiilor și personalităților în emanciparea națională, dez-

voltarea și susținerii ei;
c. afirmare și apărare politică a națiunii;
d. creare a culturii și conștiinței naționale – prin creație originală de orienta-

re universală, educație, limbă, conștiință de sine.
B. REPREZENTAREA EXTERNĂ A NAȚIUNII presupune eforturi sistematice 

și concertate ale elitelor de:
a. încredințare a cauzei exclusiv unor ambasadori de înaltă ținută morală și 

religioasă și de devotament patriotic inchestionabil;
b. miza pe ambasadori ai cauzei înalt calificați pentru reprezentarea cauzei 

naționale – adică formați în școli de același calibru cu cei spre care duc 
solia și deja integrați în rețele – religioase, profesionale sau relații de cole-
gialitate, prietenie, rudenie cu cei spre care duc solia;

c. apelul exclusiv la ambasadori excelenți cunoscători ai cauzei și a unor ca-
uze comparabile, multilingvi și cu bună formație politico-juridică; 

d. opțiunea, de câte ori este posibil, nu doar la astfel de ambasadori, ci și la 
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aceea dintre ei care sunt și spirite sofisticate – cu cunoștințe profunde de 
filosofie, cu rafinament cultură înaltă, cu prestigiul de spirite de acest tip; 

e. susținere subsidiară și cu prestigioși creatori. 
În măsura în care o biserică acoperă într-o perioadă istorică de cel puțin 50 

de ani ariile marcate ea poate fi considerată ca o biserică contributoare la dez-
voltarea națională, deci națională prin contribuție și nu prin atribuție. Gradul 
ei de contribuție poate fi măsurat dând valori fiecărui item, cumulând scorurile 
parțiale și comparându-le cu maximul posibil. 

2. Construcția națională în Biserica Greco-Catolică unită cu Roma, ca pro-
ces continuu orientat spre edificări interne și obținerea recunoașterii externe

Construcția internă este un proces de structurare instituțională, dezvoltare 
umană și ideatică a solidarității între membrii aceluiași corp.

Construcția solidarității ca solidaritate națională începe cu două procese: 
fondarea națiunii și obținerea recunoașterii internațională a identității ei. Fon-
darea solidarității naționale este concomitent: ideatică, instituțională și umană. 
Ea se desfășoară interdependent în eforturi de a fonda solidaritățile aferente în 
documentațiile, conștiințele, creațiile și predicile fondatorilor naționali, ( părinții 
reali ai patriei); în încercări repetate ( care prin statornicie reușesc) de a înte-
meia instituții care să asume misiunea ființării naționale. Construcția națională 
presupune și mari preparative pentru a comunica adecvat identitatea naționa-
lă dincolo de ”bula noastră” de auto-flatare”, în concertul general al națiunilor 
chemate s-o recunoască. Presupune: cunoașterea unor limbi de largă circulație, 
stăpânirea limbii care funcționează în epocă drept lingua franca; cunoașterea 
profundă a dimensiunilor problemei de comunicat – inclusiv a elementelor sale 
vulnerabile și atacabile -; cunoașterea principiilor și regulilor internaționale în 
funcție, care guvernează rezolvarea problemei, a cazurilor comparabile; cunoaș-
terea actorilor sensibili la problema identității noastre etc Presupune și accesul 
personalizat la rețelele reale de comunicare identității națiunii, conexiuni perso-
nale și la zone de întâlnire informală. 

Procesul construcției continuă cu edificarea unor piloni puternici – politici, 
educaționali, sociali, culturali – pe aceste temelii și crearea instituțiilor și habitu-
dinilor ziditoare ale realităților materiale și de conștiință pentru ființarea națio-
nală. Sunt de apărat continuu și profesional printr-o diplomație profesionalizată 
și devotată, dar și printr-o elită culturală respectabilă și respectată în mediile in-
ternaționale. 

În caz de cumpănă, solidaritatea națională și realizările ei materiale sunt de 
apărat cu arma în mână, dacă este nevoie, dacă amenințarea ia forme de agresi-
une militară. Sunt însă de apărat permanent și la toate nivelurile, prin rezistențe 
ferme la amenințările de tip ”soft”. Sunt de apărat continuu față de tentative-
le de destrămare prin instalarea dezamăgirii, scepticismului într-o parte și prin 
deschiderea căilor spre rute de carieră personală strălucită sau doar confortabilă 
dincolo de orizontul național. Sunt de apărat și de înecarea solidarității naționale 
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în declamații retorice, declarații patriotarde și în fapte ritualice golite de sens și 
de emoții. Sunt de apărat și de deturnări înspre exclusivism, rasism, xenofobie și 
agresiune barbară împotriva celor mai slabi dintre noi.

Procesul construcției naționale presupune și întreținerea, susținerea dez-
voltarea construcției naționale prin acomodare și adecvare la standardele con-
temporane ale ființării naționale. În contemporaneitate, această acomodare și 
adecvare înseamnă, la nivelul înțelegerii, înțelegerea realității politice ca reali-
tate interdependentă și într-o dinamică accelerată, în care un bătaia din aripi 
de azi a unui fluture de la celălalt capăt al lumii, poate produce, mâine, uragane 
la capătul opus; în care te miști mereu împreună cu alții și și pe cont propriu; 
înseamnă că relațiile cu fiecare dintre Ceilalți actori naționali te definesc, te in-
clud într-un anume cerc, te exclud din altele, ba chiar te pot transforma în țintă 
a unor atacuri devastatoare; în care fiecare oportunitate pierdută este pierdută 
pe veci, nu și invers, oportunitățile valorificate nu funcționează ca avantaje decât 
pentru o vreme, etc. Acomodare și adecvarea contemporană privind construcția 
națională și manifestarea sa înseamnă dobândirea – la nivel de elite și cât mai 
larg în societate – a sofisticării atitudinale și faptice în care mizezi pe creșterea 
doar împreună cu Ceilalți. Eu-l este oglinda lui Tu23. Deschiderea spre creșterea 
Celuilalt este o lege a creșterii simbolice și apoi și materiale a națiunii. Discursul 
de ură, rasismul, xenofobia, excluderea – exprimate și activate față de cei mai 
slabi, dar nu doar față de ei, sunt gesturi suicidare, de auto-excludere din civili-
zația interdependenței. 

Construcția națională este și un proces creator și continuu de emancipare 
civilă și politică generală, fără privilegii etnice, de limbă, de rasă, rezidențiale, re-
gionale, sociale, de gen etc. Evident, este un proces, care nu admite discursurile 
urii, rasismului și xenofobiei, cum nu admite atitudinile și faptele materiale de 
acest tip. Dimpotrivă, le consideră pe toate – vorbe, atitudini și fapte xenofobe 
– drept gesturi ostile împotriva membrilor națiunii ca persoane și ca părți ale 
unui organism comun. Le consideră și atacuri împotriva țintelor lor aparente și 
evidente și atentate împotriva procesului de afirmare și demonstrarea a capaci-
tății națiunii noastre de a face parte din concertul european. Instigările la astfel 
de manifestări și declamările lor publice par împingeri politice în capcanele au-
to-denunțării noastre ca barbari, ca oameni neînstare să aderăm la valorile tim-
pului: egalitatea de șanse și incluziunea și ca națiune ce trebuie izolată european 
sau chiar internațional, cum este Iranul.

Fiecare parte a națiunii, fie ea individuală sau colectivă, formală sau informa-
lă, este națională în măsura în care contribuie la susținerea și dezvoltarea națiu-
nii. Este națională atunci când simbolic, cultural și material ia parte la procesul 
construcției și emancipării naționale, libere de privilegieri etnice, de rasă, de gen, 
de avere etc, libere de excluziuni faptice și discursuri de ură, rasiste, antisemite și 
xenofobe; când nu expune națiunea deconstruirii prin afirmarea unor separatis-
me de tip clivaj sau prin mobilizări anti-semite, anti-rome, anti-UE, anti-străini 
23 Buber, Martin, (1923): Eu și Tu, versiune în limba română Ștefan Augustin Doinaș, Bucureș-

ti, Editura Humanitas, 1992.
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etc Nicio preeminență în ordine istorică și nicio apartenență prin naștere, alta 
decât cetățenia, nici preeminența prin rang, nici cea prin avere, nici cea prin fai-
mă nu se constituie prin sine vreo contribuție la susținerea și dezvoltarea nați-
unii; nu justifică reclamarea patriotismului ca trăsătură. Doar faptele pot valida 
patriotismul, și doar patriotismul consensual cu interesele națiunii sunt contri-
buții naționale. O lecție folositoare în acest sens poate fi învățată de la greco-ca-
tolicul Aron Florian din textul Patria, patriotul și patriotismul, datând din 1843, 
care ne spune că doar patriotismul nobil este adevărat: „... oricare om este o parte 
din totul societății unde se află.. și că după poziția, starea și averea sa, va trebui să 
lucreze pentru fericirea ei...”24

3. O analiză implicită de contributivitate națională în istoria unei biserici 
minoritare: Biserica Greco-Catolică Unită cu Roma

Istoria acestei biserici este legată de mișcarea de europeană de contrareformă 
catolică, mișcare sprijinită de Casa de Habsburg ca factor unificator al imperiului 
și împotrivitor tendințelor centripete reprezentate de mișcările reformiste. Con-
trareforma în ținuturile acestea a început25 cu privilegiul dat Leopold, Împăratul 
Habsburg, negustorilor aromâni, români și greci de a se stabili la Sătmar și Min-
tiu, orașe libere regale până în 1712. Mai mult a permis26 ridicarea unei biserici 
greco-catolice de către comunitatea «grecească», deși noua credință nu făcea 
parte dintre religiile recepte din zonă. Absența statutului de religie receptă nu 
permitea ca această confesiune să-și dezvolte propria sa ierarhie. ( Făcea biserica 
ortodoxă din Transilvania și Partium dependentă de superintendentul calvin.) 
Prin actul emis, Împăratul a condiționat stabilirea de o aderență organizațională 
la catolicism a preoților acestor comunități, supunerea lor jurisdicției episcopu-
lui de Muncaci.

Momentul necontestat al existenței unei biserici unite cu Roma, este cel în 
care mitropolitul ortodox de Bălgrad, Teofil Șeremi, rupe această regulă. În 1697 
– cu sprijinul tacit al călugărului iezuit, Baranyi – mitropolitul convoacă un sinod 
bisericesc, care decide unirea cu Roma. Era 21 martie 1697, într-o formulă care le 
garanta românilor egalitatea cu catolicii (latinii, în limbajul vremii), atât pentru 
clerici, cât și pentru credincioși. Ei urmau să aparțină ca și sătmărenii de episco-
pia greco-catolică de Muncaci. Proclamarea mai avea nevoie de recunoașterea 
Papei și de recunoașterea administrativă. Cererea episcopului Teofil a fost apro-
bată de Papă. Guvernatorul Transilvaniei a fost reticent Bánffy, dar la rezoluția 
imperială favorabilă nu au putut opri procesul. Actul de unire din 1697 a fost 
24 Florian, Aaron, (1843): Patria, patriotul și patriotismul, apud Cristian Bădiliță și Laura Stan 

(2019): Geniul Greco-Catolic Românesc, București, Editura Vremea, p. 115. 
25 Istoricul orădean, Blaga Mihoc argumentează că nu poate fi acceptat drept început al noii 

religii acest moment, pentru că logica istorică ar impune o acceptare de fondare a unei re-
ligii noi și pentru românii care au ajuns credincioși reformați. Mihoc, Blaga, (2004): Biserică 
și societate în Nord Vestul României, Oradea, Editura Logos 94, p. 9. 

26 Împăratul Leopold a trimis o circulară adresată conducerii comitatului Sătmar în care a 
susținut permisiunea inițială dată clerului și poporului de rit grec ridicarea bisericii pentru 
că sunt fideli persoanei sale «ca rege legitim al Ungariei, dar și făgăduinței de unire cu Sfân-
tul Scaun. 
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salutat în mediile politice și religioase din Transilvania, iar rectorii gimnaziilor 
săsești au înregistrat unirea. Mitropolitul Teofil Seremi moare subit în iulie 1697 
și aduce întreg procesul într-o stare de ambiguitate.

Astfel, în 2 iunie 1698, Biserica Catolică confirm privilegiile clerului greco-ca-
tolic prin cardinalul Kollonich de Esztergom (Strigoniu). Athanasie Anghel, după 
ezitări și pendulări între ortodoxia susținută de la București și promisiunile cato-
lice, convoacă un nou sinod în octombrie 1698, unde unirea religioasă cu Roma e 
recunoscută, prin actul emis la 7 octombrie 1698 și cunoscut drept: Manifestul de 
Unire. El este semnat de 38 de protopopi ai Bisericii românești din Transilvania. 
Urmarea era că Mitropolia nu mai era supusă celei din Bucuresti și patriarhilor 
ortodocși de Constatinopol și Ierusalim. În afară de susținerea Vienei și a Vati-
canului noua biserică nu mai avea alte susțineri. (Avea însă opoziții puternice 
printre reformați, care vedeau aici o ofensivă catolică în zona reformată. Avea de 
suportat un paternalism dur din partea teologului iezuit care sprijinea păstrarea 
unirii cu Roma. El avea din partea cardinalului puteri speciale: participa la sinoa-
dele anuale ale protopopilor ; îl tutela pe episcopul unit în vizitele canonice ; cen-
zura cărțile tipărite la Alba Iulia ; supraveghea corespondența episcopului, aviza 
candidații la hirotonie (viitorii preoți), verifica gestiunea episcopului, instruia pe 
episcop în chestiunile teologice și chiar avea drept de mustrare asupra acestuia. 
Nemulțumit, călugărul Samuil Micu, notează cu amărăciune: „vlădicul se putea 
zice a theologului vicareș”. După criza din 1707, se obține sprijin imperial, dar 
mult sub așteptările românilor. 

Organizarea oficială a Bisericii Române Unite ca parte a Bisericii Catolice 
s-a făcut în urma unui act papal „Indulgendum esse” emis în 6 iulie 1716, de că-
tre Papa Clement al XI-lea, pe care a încercat să-l pună în aplicare Ioan Giur-
giu Patachi. Organizarea efectivă o va face Inochentie Micu Klein, episcop între 
1732-1744. Numit epsicop în 1732, acesta a devenit în virtutea demnității eclezi-
aste și baron și membru al Dietei. El este primul parlamentar român și unul care 
și-a cucerit prin spiritul său și autoritatea în această demnitate. 

În aceasta calitate, Inocentiu Micu încearcă să obțină promisa egalitate și 
drepturi pentru românii uniți. Alexandru Lupeanu Merlin, redă prima intrare în 
Dietă a episcopului românilor. Calvinii cu aroganță și cu certitudinea că un ro-
mân este un om umil și neducat îl apostrofează, cu un citat din Biblie: „Ce cauți 
Saule în ocoalele noastre?” (Samuel, 1, 19,). Senin, arhiereul răspunde: „Caut mă-
garii pierduți ai tatălui meu.” (Samuel, 1, 9,).

De fapt, căuta respect și drepturi egale pentru români. Pentru a obține aces-
te drepturi, se bate în Dietă, cu curaj și fermitate. Trimite mai multe memorii. 
Le adresează atât curții din Viena, cât și Dietei transilvane. Le răspunde, într-un 
târziu, partea executivă a puterii din Ardeal. , care reproșează românilor că nu 
au devenit catolici din convingere, ci doar pentru avantaje. Episcopul ripostează 
intransigent: „Eu și clerul meu ne-am unit sub condiția de a obține acele beneficii 
și acele foloase de care se bucură romano-catolicii, altfel, dacă nu ni se dau, ne-am 
putea face orice”.
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El s-a opus și presiunilor de asimilare – prin ademenirea românilor să treacă 
la calvinism și, respectiv, a nobililor români să se maghiarizeze. Nobilii români 
uniți au fost recunoscuți, ca nobili, dar doar ca parte a națiunii recepte în terito-
riul locuit. Astfel, cei din zonele administrate de unguri erau declarați automat 
unguri, cei din zonele secuiești, secui, cei din zonele săsești, sași. 

Luptele, protestele și cerințele episcopului Inocențiu Micu l-au făcut greu de 
suportat de către colegii din dietă. El încălca reguli și cutume, aducea cereri inac-
ceptabile pentru cei obișnuiți să-i disprețuiască pe români și presa cu mișcările 
românilor . Din cauza fermității cu care a cerut drepturi pentru români, împo-
triva tradițiilor de oprimare. ceilalți membri ai Diete, au acționat pentru a scăpa 
de el. Au făcut chiar presiuni la curtea Mariei Tereza. Urmare, episcopul a fost 
chemat la Viena pentru a da explicații cu privire la tulburările din Transilvania, 
legate de întoarcerea unor comunități la legea grecească neunită («ortodoxism»). 

De la Viena a plecat însă la Roma, unde va muri după 24 de ani de exil impus 
de Curte imperială habsburgică ,care l-a amenințat cu închisoarea în caz că va 
reveni în Transilvania. 

Rămași fără episcop, și sub presiunea mitropolitului sârb din Karlowitz, o 
parte a românilor transilvăneni au decis să abandoneze ascultarea canonică față 
de episcopul român de la Blaj, primind preoți sârbi trimiși de la Karlowitz. Au loc 
mișcări de neascultare sub influența călugărului sârb Visarion Sarai, iar românii 
cer, mai ales, aducerea înapoi a lui Inocențiu Micu drept episcop al lor, așa cum 
a fost.

Alți români transilvăneni, ortodocșii, cer și ei, drepturi egale. După peste 10 
ani de obstrucționări, Maria Tereza dă în 13 iulie 1759 un edict de toleranță, prin 
care se recunoaște dreptul credincioșilor ortodocși din Transilvania de a avea un 
episcop al lor, punându-i politic pe același plan cu uniții. 

La sfârșitul lui 1759 a izbucnit între ordocșii din Ardeal conduși de Sofronie 
Krilovici prima răscoală împotriva unirii cu Biserica Romei. În 1760, țăranii răs-
culați au atacat Blajul, centrul Bisericii Române Unite, silindu-l pe episcopul Pe-
tru Pavel Aron să se refugieze la Sibiu. Manifestul de Unire a devenit subiect de 
controversă. Diferențele dintre textul românesc și cel latin al „Manifestului de 
unire“ din 7 octombrie 1698 sunt mari. În română se vorbește despre egalitatea 
românilor cu ceilalți catolici, în latină despre concilieri dogmatice.

Următorii 50 de ani au fost marcați de Edictul de toleranță din 8 noiembrie 
1781 al lui Iosif al II-lea, care stabilea egalitatea între catolici, protestanți, uniți 
și ortodocși; interzicea discriminarea pe motive de apartenență religioasă; per-
mitea zidirea de biserici în orice comunitate unde existau peste 100 de familii; și 
permitea să fie întreținuți preoți și învățători. Nu se permitea părăsirea religiei 
catolice decât în condiții foarte grele. 

Cea mai însemnată realizare din acest este stabilirea școlilor Blajului, în vre-
mea episcopatului lui Petru Pavel Aron, deschise în august 1754. Deschiderea 
s-a făcut în urma unui proces lung început de Micu Klein care a selectat tineri 
destoinici pe care i-a trimis la înalte școli ale vremii la Colegiul iezuit din Cluj, 



Conferința Științifică Internațională
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale (1) 91

apoi la Universitatea din Tărnovo (Slovacia), la Universitatea din Viena, la De 
Propaganda Fide, la Roma. Procesul de pregătire a profesorilor a fost încheiat în 
1754. Procesul a continuat cu reunirea lor la Blaj și asumarea misiunii de edu-
care. Conduși de arhimandritul Leonte Maschondas, fiecare și-a asumat sarcini 
(misiuni) specifice: Caliani – director al școlilor, arhivar diecezan și profesor de 
teologie, Maior profesor de limbi clasice ... etc 

Deci, în 1754, au fost înființat primul sistem de învățământ românesc prin în-
ființarea școlilor: Școala de obște, Școala Latină, Seminarul Diecezan, Seminarul 
Crăiesc toate menite „... să consoleze, pe cât posibil, această națiune deznădăjdu-
ită și incultă.”27 

Au fost școli românești și catolice în același timp. Monseniorul Octavian Bârle, 
subliniază28 că era pentru prima dată în istoria românilor când s-au adunat în ace-
lași loc atâția oameni învățați: Petru Aron, Silvestru Caliani, Gherontie Cotore, Gri-
gorie Maior, Atanasie Rednic. Aron, Caliani, maior au fost și absolvenți ai colegiului 
„De Propaganda Fide” de la Roma. ”... ei s-au pus cu entuziasm în slujba culturii 
românești, izbutind să dea Unirii însăși o covârșitoare importanță națională”29. 

Sub episcopatul stabil și lung al lui Ioan Bob – preot celib –, adică între 1784-
1830, se întărește biserica și se afirmă marii cărturari ai Școlii Ardelene, nu în-
totdeauna în acord cu episcopul. Exemplificând foarte sumar contribuțiile lor, 
cităm câteva din lucrările scrise de ei în spiritul afirmării romanității, latinității, 
și continuității românilor în Dacia. 

Samuil Micu (anul finalizării scrierii 1801), Istoria și lucrurile și întâmplările 
românilor, care cuprinde idei moderne, iluministe, și raportează sec evenimente 
și adună pasaje întregi din cronici; 

Gheorghe Șincai (tipărită la Iași în 1853), Hronica românilor și a mai multor 
neamuri, o carte realizată cu spirit critic și o informație bogată; (Gheorghe Șincai 
a fost și mare autor sau traducător de manuale școlare în limba română.) 

Samuil Micu și Gheorghe Șincai (1780), Elementa linguae daco-romanae sive 
valachicae, o carte tipărită la Viena; Cartea compară româna cu latina. Autorii pro-
pun eliminarea cuvintelor de altă origine și înlocuirea lor cu neologisme latinești.

Petru Maior (1812, publicată30), Istoria pentru începutul românilor în Dachia, 
o scriere polemică, la finalul căreia găsim o Disertație pentru începutul limbii ro-
mâne, în care afirmă că limba română provine din latina populară; o contribuție 
semnificativă la Lexiconul de la Buda (1825), un dicționar colectiv cvadrilingv – 
română, latină, maghiară, germană –, realizat în spirit purist latinist, eliminarea 
cuvintelor de altă origine și înlocuirea lor cu neologisme latinești sau cu cuvinte 
compuse31; 

27 Cristian Bădiliță și Laura Stan (2019): Geniul Greco-Catolic Românesc, București, Editura 
Vremea, p. 40.

28 Aron, Caliani, Cotore, Maior, Rednic, 
29 Bârle, Octavian, (1994): Descihiderea Școalelor Blajului (1754) în Cultura Creștină, Blaj, 

1994, pp. 36-40. 
30 Publicată la Tipografia Universității de la Buda.
31 Celebră între elevii de liceu era înlocuirea cuvântului cravata (croata), cu formula ”gâtlegău” 
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În beletristică rămâne importantă scrierea lui Ioan Budai Deleanu (anul fina-
lizării primei versiuni a scrierii 1790): Țiganiada. 

Ei încep mișcarea de construcție națională generală prin cultură, într-un spi-
rit acomodat și integrat iluminismului german, dar cu particularitatea că ilumi-
nismul românesc nu este anti-clerical32. 

Ei au redactat și au gestionat Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae33. 
Acesta a fost literal pregătit de episcopul unit al Oradiei, Ignatie Darabant, de 
către protopopul Năsăudului, Ioan Para, Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru 
Maior și ortodocșii Gherasim Adamovici, episcopul românilor ortodocși, medi-
cul Ioan Piuriu Molnar și alții. Memoriul a fost înmânat cancelariei imperiale de 
către episcopii Ioan Bob și Gherasie Adamovici, ortodox, în 1791 la Viena. Viena 
l-a socotit de competența autorităților Transilvaniei și l-a trimis Dietei de aici. A 
fost respins, cu excepția punctului „liberul exercițiu al cultului ortodox”, care era 
deja impus de edictele lui Iosif II, dar încă nerespectat îndeajuns în Transilvania.

Sensul național și universal al acestor împliniri este caracterizat de ??? 
În secolul următor al XIX-lea, sub episcopatul lui Ioan Lemni, (sfințit la 6 iu-

nie 1833, în Catedrala Sfântul Nicolae, episcop consacrator fiind Samuil Vulcan,) 
s-a reconfirmat politica de construcție creștină și națională prin a miza pe școli: 
fiecare parohie greco-catolică trebuia să înființeze și să întrețină o școală cu în-
vățător; ciclul universitar și-a dezvoltat programul extinzându-l la patru ani și l-a 
aprofundat înființând o catedră de istorie și filosofie universală, pe care a con-
dus-o Simion Bărnuțiu. 

În anul 1842 au reușit să blocheze un proiect de lege care prevedea introdu-
cerea limbii maghiare ca limbă de predare la școlile din Blaj.

Proiectul de emancipare națională și de câștigare a prestigiului în mediul 
cosmopolit al Imperiului Habsburgic și în mediile catolice a fost continuat cu 
strădaniile de zi cu zi ale de episcopului Ioan Lemni. Totuși, sătui de dificultățile 
cu care înainta procesul de emancipare, episcopul și alți intelectuali uniți s-au 
implicat în Revoluția de la 1848, ca într-o oportunitate de a obține prin luptă 
drepturile naturale ale românilor și a dezvolta națiunea. (Pentru această implica-
re episcopul a fost depus și a trăit mai departe în exil.) Implicarea a fost mai întâi 
petiționară, apoi, nemijlocit, armată, cu episoade de adevărat război. O genera-
ție de aur a uniților – a doua generație de aur – îi cuprinde pe Simion Bărnuțiu, 
Timotei Cipariu, Aron Pumnul, Andrei Mureșanu – autorul imnului național – 
Axente Sever, Aaron Florian, August Treboniu Laurean, Alexandru Papiu Ilarian, 
Vasile Aron. Faptele lor pro-emancipatoare sunt de rememorat cel puțin urmă-
rind frumoasa carte realizată de Cristian Bădiliță și Laura Stan34. 

Marile reușite culturale ale acestei generații sunt cooperările cu toți pașoptiș-

32 Faptul că Budai Deleanu îl face pe episcopul Bob ”nătărăul” nu este o formă de anticlerical-
ism, ci doar un atac particular la episcopul preferat de împărat, pentru că nu făcea probleme. 

33 Documentul este profund analizat de către David Prodan (1984): Supplex Libellus Valacho-
rum, București, Editura Științifică și Enciclopedică. 

34 Cristian Bădiliță și Laura Stan (2019): Geniul Greco-Catolic Românesc, București, Editura 
Vremea. 
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tii români și impunerea alfabetului latin, în locul celui chirilic; și transformarea 
ideilor cheie ale mișcării unite romanitate, latinitatea și continuitate în repere ale 
tuturor elitelor românești și ale conștiinței naționale.

Ca episcop lui Lemni i-a urmat Alexandru Șterca Șuluțiu(1850-1867). În plan 
eclesiastic, în timpul episcopatului său, are loc restaurarea mitropoliei de Alba 
Iulia și de Făgăraș. În 1853 – Papa Pius al IX-lea, prin bula Ecclesiam christi, dă o 
nouă anvergură bisericii unite din Transilvania. Odată cu restaurarea mitropoliei 
de Alba Iulia și Făgăraș, s-au înființat și eparhiile de Gherla și de Lugoj; iar cea 
de Făgăraș a fost ridicată la rangul de arhieparhie, devenind arhieparhia de Alba 
Iulia și Făgăraș. Prin acest act, episcopul Șuluțiu a devenit totodată arhiepiscop 
și mitropolit al Bisericii Române Unite.

În anul morții lui Șuluțiu, 1867, se instaurează dualismul austro ungar, care, 
, pe temeiuri etnice, îi lipsește pe români de drepturile lor naturale și de cele po-
litice. Dualismul ridică noi obstacole în calea afirmării națiunii române ; dar și 
întărește convingerile și voința de apropiere și unire cu România. 

O nouă generație de aur a greco-catolicilor – după formula propusă în cartea 
semnată de Cristian Bădiliță și Laura Stan – este cea a memorandiștilor. sem-
natarii Memorandumului. Fac parte din acest grup : Ioan Rațiu, președinte al 
Partidului Național Român ; Gheorghe Pop de Băsești și Eugen Brote, ca vicepre-
ședinți ai PNR; Vasile Lucaciu, ca secretar general, Septimiu Albini, secretar, D:P. 
Barcianu, Theodor Mihali, Vasile Ignat, Alexandru Filip, Ludovic Ciato, Patrichie 
Barbu, I. Tripon, Nicolae Christea, Gavril Manu, Dimitrie Comșa, Aurel Suciu, I. 
Nichita, Mihai Veliciu, Gavril Lazăr, Iuliu Mera, Gherasim Domide, A. Popovici, 
Rubin Patitia, Iuliu Coroianu, și Vasile Rațiu, ca membri. Dintre semnatari majo-
ritatea sunt greco-catolici. 

După 100 de ani de școală existau, deja, în rândurile greco-catolicilor, pe lân-
gă oamenii bisericii și ai școli; și politicieni de mare cultură, de mare demnitate 
personală și mare devotament național35 (vezi mai jos despre memorandum). 
Exista și o generație de intelectuali de mare forță creativă, pe care îi enumerăm 
în ordinea propusă de Bădiliță și Stan: Ioan Micu Moldovan; Iosif Vulcan; Ioan 
Bianu; Ion Petrovici, Iacob Mureșianu; Augustin Bunea; Vasile Lucaciu; dinastia 
Rațiu și dinastia Densușienilor (Aron, Nicolae și Ovidiu). 

Realizările de construcție națională ale acestora foarte succint redate sunt: a) 
fondarea Partidului Național Român ca instrumentul politic eficace în emanci-
parea națională; b) dezvoltarea unor proiecte jurnalistice precum: ”Foaia scolas-
tică: Unirea”; ”Gazeta Transilvaniei”, ”Telegraful român”; ”Tribuna”; ”Românul”, 
”Familia”, ”Luceafărul” ...; a unor proiecte culturale precum fondarea – împreună 
cu intelectualii ortodocși a ASTREI; c) fondarea unor mari instituții culturale ale 
românilor societățile de lectură ale elevilor, corurile, asociațiile de binefacere; d) 
contribuții majore la cultura română; e) probarea virtuții morale cardinale36 și a 

35 Soția lui Ion Rațiu – într-un interviu din 1913 – despre soțul său Ion Rațiu: „... sufletul său nu 
avea decât un singur gând: câștigarea drepturilor naționale, ridicarea prin cultură a popor-
ului românesc, la nivelul popoarelor culte și sporirea stării materiale pe cale economică.” 
Apud Bădițiță și Stan, (2019), p. 161.

36 Vezi în Ioan Ploscaru(1994): Scurtă istorie a Bisericii Române, Timișoara, Editura SiGnata, 
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celei politice supreme: acceptarea jertfei, fie ea și jertfa supremă, pentru principii 
și pentru cauza națională.

Împotriva abuzurilor transformate în regulă, după instalarea dualismului și 
instituirea unor noi surse de autoritate: autoritățile dualismului, s-a redactat, 
sub conducerea Partidului Național Român Memorandumul Transilvaniei. Actul 
era o petiție adresată împăratului Franz Iosef. Petiția cerea ca populația română 
să aibă drepturi etnice egale cu ale populației maghiare ; să înceteze persecuți-
ile împotriva românilor ; să se oprească încercările de maghiarizare. memoran-
dumul a fost prezentată împăratului la 28 mai 1892 de liderii românilor într-o 
delegație de 237 de persoane. Împăratul nu a primit petiția. politic, ea ținea de 
trebuirile interne ale Ungariei.

Următoarea generație de aur a greco-catolicilor este cea a Marii Uniri. Ge-
nerația Marii Unirii este reprezentată – conform aceleași surse Bădiliță și Stan 
– de ierarhi precum Vasile Suciu noul mitropolit greco-catolic, Demetru Radu, 
episcopul de Oradea, Iuliu Hossu, episcopul de Cluj, Valeriu Traian Frențiu, epi-
scopul de Lugoj. Cum observă Bădiliță și Stan, dediația pro-unionistă a bisericii 
greco catolie a făcut-o să acceptă o importantă jertfă politică: în Ardeal era bise-
rică majoritară, în Regat avea să ajungă minoritară. 

În plan politic generația era reprezentată de Alexandru Vaida Voievod, de Iu-
liu Maniu, și de mulți membri ai ”guvernului” Maniu. În politica de partid au fost 
greco-catolici mulți dintre miniștrii primului guvern Maniu: Consiliul Dirigent37. 

Ea acționat pe baza înțelepciunii și experiențelor dobândite în construcția 
națională și în recunoașterea europeană a drepturilor românilor.

Faptele redate după Florin Grecu38 sunt următoarele. În toamna lui 1918 s-au 
pus bazele colaborării între Comitetul Executiv al Partidului Național Român și 
conducătorii social-democrați și s-a instituționalizat Consiliul Național Român. 

Comitetul Executiv al Partidului Național Român, – adică Vasile Goldiș, Ște-
fan Cicio Pop, Ioan Suciu, Aurel Vlad, Alexandru Vaida-Voevod, Aurel Lazăr, Te-
odor Mihali, Ion Ciordaș și alții s-au reunit la 12 octombrie și au adoptat De-
clarația de la Oradea. Prin acest act – consonant cu principiul willsonian – că 
fiecare națiune poate dispune de soarta sa – s-a stipulat că „națiunea română din 
Ungaria și Ardeal dorește să facă acum uz de acest drept și reclamă în consecință și 
pentru ea dreptul ca, liberă de orice înrâurire străină, să hotărască singură printre 
națiunile libere”.

Un comitet de acțiune, cu sediul la Arad (alcătuit din Vasile Goldiș, Ștefan 
comentariile despre boscorodire, pp. 38-46. 

37 ”Guvernul” Maniu cuprindea următorii miniștri: Maniu la interne, Vasile Goldiș la Culte și 
Instrucțiune Publică, Alexandru Vaida-Voevod la Externe și Presă, Ștefan Cicio-Pop la Răz-
boi și Siguranță Publică, Aurel Vlad la Finanțe, Aurel Lazăr la Justiție, Victor Bontescu la Ag-
ricultură și Comerț, Romul Boilă la Comunicații, Ion Flueraș la Sănătate și Ocrotiri Sociale, 
Iosif Jumanca la Industrie, Emil Hațieganu la Codificare, Vasile Lucaciu – fără portofoliu, cu 
misiuni în străinătate, Ioan Suciu la organizarea și pregătirea Siguranței, Octavian Goga – 
fără portofoliu, Valeriu Braniște – fără portofoliu.

38 Grecu, Florin, (2018): Elitele politice din Transilvania în realizarea Marii Uniri de la 1 decem-
brie 1918, în Polis, nr. 1-20/2018, pp. 207-217.
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Cicio-Pop, Iuliu Maniu, Ioan Suciu, Alexandru Vaida-Voevod, Aurel Lazăr, Aurel 
Vlad, Teodor Mihali – și-a asumat misiunea faptelor.

Activitatea Consiliului Național Român Central a fost susținută de presa uni-
onistă: ”Românul”, care era condus de chiar de Vasile Goldiș, ”Drapelul”, ”Gla-
sul Ardealului”, ”Adevărul”, ”Gazeta Poporului”, ”Telegraful Român”, ”Unirea. 
”Românul” publica documentele programatice ale Consiliului Național Român 
Central, și comenta evenimentele în sensul pro-unionist. 

A fost susținută și de bisericile românilor: ortodoxă și greco-catolică, care 
putea folosi circularele episcopale ca moduri de comunicare în biserici și deci 
moduri de comunicare directe cu poporul. 

La 30 octombrie 1918 Iuliu Maniu a format și a condus Comitetul Național 
al Românilor din Transilvania de la Viena, care a adunat alături de el – în urma 
Manifestului din 6 noiembrie – și pe miliarii români aflați la Viena (50 000) și aflați 
sub comanda Senatului Central al Ofițerilor și Soldaților Români. 

În noiembrie, Maniu și-a asumat misiuni similare guvernării în teritoriile lo-
cuite de români.

La 18 decembrie, la Budapesta, s-a alcătuit Consiliul Național Român Ge-
neral, compus din 6 reprezentanți ai Partidului Național Român (Vasile Goldiș, 
Aurel Lazăr, Teodor Mihali, Ștefan Cicio-Pop, Alexandru Vaida-Voevod, Aurel 
Vlad) și 6 oameni ai socialiștilor (Tiron Albani, Ion Flueraș, Enea Grapini, Iosif 
Jumanca, Iosif Renoiu, Basiliu Surdu). Noul organism a fost recunoscut de Maniu 
și organismul din Viena. Consiliul Național Român Central și-a înființat și și-a 
asigurat sprijinul consiliilor și gărzile militare, numite și legiuni. 

Între 13 și 15 noiembrie, au avut loc la Arad tratativele între o delegație a Con-
siliului Național Român Central, compusă din Ștefan Cicio-Pop, Vasile Goldiș, 
Aurel Lazăr, Iosif Jumanca, Ioan Flueraș, Enea Grapini, Gheorghe Crișan, Aurel 
Vlad și bineînțeles Iuliu Maniu. Delegația, prin Vasile Goldiș, a declarat că pre-
tinde: ”deplina sa independență de stat, ... fără rezolvări provizorii”. S-a insistat 
asupra convocării Adunării Naționale, adunare reprezentativă, care să se adune 
fie la Blaj, ca în 1848, fie la fie la Sibiu, metropola culturală a românilor, fie la Alba 
Iulia, cetatea unirii sub Mihai Viteazul. Iuliu Maniu a formulat în acest context 
principiul guvernării inclusive, anti-xenofobe. „Noi nu voim să devenim din asu-
priți asupritori, dar nici nu putem admite o știrbire a teritoriului românesc”. 

Comitetul Național al Românilor din Transilvania a preluat guvernarea Ardea-
lului, care a publicat manifestul Către popoarele lumii, prin care a comunicat ho-
tărârea de a convoca o Mare Adunare Națională a românilor care să voteze unirea 
tuturor teritoriilor din Austro-Ungaria locuite de aceștia cu Regatul României.

„Comitetul Național Român Central a trecut la pregătirea adunării care să 
confirme, pe cale plebiscitară, voința românilor din Transilvania, Banat, Crișana 
și Maramureș. A fost întocmit un regulament pentru alegerea deputaților. 

A fost lansat, la 18 noiembrie manifestul Către popoarele lumii, tipărit în ro-
mână franceză și engleză, care era construit potrivit principiilor lumii democra-
tice – deci gândit ca admisibil și sustenabil de către acestea – și urma căile demo-
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cratice. Manifestul aducea la cunoștința opiniei publice internaționale proiectul 
românesc, principiul egalității între oameni care stătea la temelia lui. 

Tot atunci, 18 noiembrie s-a lansat Convocarea Adunării Naționale de la Alba 
Iulia, pentru 1 decembrie 1918. Desemnarea delegațiilor la Adunare s-a făcut pe 
principii democratice, în adunări deschise, fiind aleși țărani, învățători, preoți, 
avocați, studenți, ofițeri, soldați muncitori, meseriași. Deputații care formau Ma-
rea Adunare Națională au fost și ei democratic aleși, în adunări deschise. Iuliu 
Maniu a fost ales delegat în circumscripția electorală Vințul de Jos. Membrii Ma-
rii Adunări Naționale și-au desemnat drept președinți pe Gheorghe Pop de Bă-
sești și episcopii Ioan I. Pap și Demetriu Radu. La Marea Adunare de la Alba Iulia 
au sosit 1228 de delegați/deputați, de drept sau aleși, din toate ținuturile transil-
vane, peste 100.000 de români. În dimineața zilei de 18 noiembrie/1 decembrie, 
Președintele Consiliului Național Român Central, Ștefan Cicio-Pop, a rostit cu-
vântul de deschidere, subliniind importanța istorică a momentului și misiunea 
adunării. Discursul solemn a fost rostit de Vasile Goldiș. El s-a construit în jurul 
a două idei: Libertatea națională pentru români înseamnă unirea cu România ; 
iar a doua, egalitatea în drepturi și răspunderi este garantată pentru toate nea-
murile și indivizii conlocuitori pe pământul românesc, pentru că doar ea asigură 
soliditatea unirii. 

Iuliu Maniu în Proiectul de Rezoluție cerea „ … rog onorata Adunare Națională 
să primească Proiectul nostru de Rezoluție, pentru a întemeia pe veci România 
unitară și mare și de a se înstăpâni pentru totdeauna o adevărată democrație și 
deplină dreptate socială.” 

Rezoluția a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar Marea Adunare de la 
Alba Iulia a ales un organism numit Marele Sfat Național Român din Transil-
vania, pentru a reprezenta interesele românilor, până la convocarea viitoarei 
Adunări Constituante a României Mari, iar din sânul acestuia a luat naștere un 
organism executiv numit Consiliul Dirigent. 

Imediat, „a doua zi s-a întrunit Marele Sfat Național, (Parlamentul) care l-a 
ales ca președinte pe Gheorghe Pop de Băsești și ca vicepreședinți pe episcopii 
Miron Cristea și Iuliu Hossu, pe Teodor Mihali și Andrei Bârseanu. Parlamentul a 
aprobat componența unui guvern provizoriu, numit Consiliul Dirigent. Prim mi-
nistru era Iuliu Maniu, ceilalți 15 miniștri erau: Iuliu Maniu la Interne, Vasile Gol-
diș la Culte și Instrucțiune Publică, Alexandru Vaida-Voevod la Externe și Presă, 
Ștefan Cicio-Pop la Război și Siguranță Publică, Aurel Vlad la Finanțe, Aurel Lazăr 
la Justiție, Victor Bontescu la Agricultură și Comerț, Romul Boilă la Comunicații, 
Ion Flueraș la Sănătate și Ocrotiri Sociale, Iosif Jumanca la Industrie, Emil Ha-
țieganu la Codificare, Vasile Lucaciu – fără portofoliu, cu misiuni în străinătate, 
Ioan Suciu la organizarea și pregătirea Siguranței, Octavian Goga – fără portofo-
liu, Valeriu Braniște – fără portofoliu. 

Vasile Goldiș a prezentat Regelui Ferdinand actul unirii adoptat la Alba Iulia 
la 1 decembrie 1918. O delegație din care mai făceau parte Alexandru Vaida-Vo-
evod, Miron Cristea, Iuliu Hossu a sosit la București pentru a prezenta regelui și 
guvernului condus de Ionel C. Brătianu, Rezoluția Unirii.
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La 17 decembrie 1918 au fost numiți, ca miniștri de stat, în guvernul condus 
de Ion I. C. Brătianu, Alexandru Vaida-Voevod, Vasile Goldiș și Ștefan Cicio-Pop. 
Parlamentul reîntregit al României Mari a ratificat actul cu privire la Unirea Tran-
silvaniei și a celorlalte ținuturi din Ungaria locuite de români cu Regatul Româ-
niei, prin decretul-lege nr. 3631 din 11 decembrie 1918 și publicat în ”Monitorul 
Oficial al Regatului României din 13 decembrie 1918.

După Marea Unire, a început și lupta pentru recunoaștere. Alături de Ionel 
Brătianu, Președintele Consiliului de Miniștri, au luptat pentru recunoașterea 
unirii de către marile puteri și greco-catolicii. Au participat și greco-catolici la 
Conferința de Pace de la Versailles, începând cu anul 1919. Conferința păcii a 
recunoscut actele de unire votate de adunările reprezentative. Elitele și membrii 
Bisericii greco-catolice vor păstra aceleași principii și aceleași linii de acțiune na-
țională și în următoarele etape istorice: a momentului interbelic, a martirajelor 
din vremea comunismului și a renașterii post-comuniste. 

Concluzii 
Privind faptele evocate potrivit indexului contributivității bisericilor la solu-

ționarea problemei naționale a românilor și de soluționare a ei cu înțelepciunea 
de a preveni xenofobia, rasismul și antisemitismul, poate fi considerată Biserica 
Greco Catolică Unită cu Roma, contributoare la dezvoltarea națională? 

Istoria politică a României a răspuns de două ori negativ. Conștiința publică și ea, 
poate și pentru că nu avea destule cunoștințe despre fapte; poate și pentru că prelua 
judecăți prefabricate și gânduri gata gândite, de minți slujitoare unor interese. 

Cum stau de fapt lucrurile? 
Cititorul poate judeca singur, folosind și doar modestele resurse propuse mai 

sus. Mergând dincolo de ele, cu certitudine că evaluările sale vor fi și mai precise 
și mai folositoare tuturor. 
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