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GEORGE MOROIANU – APOSTOLUL UNIRII TUTUROR ROMÂNILOR

Ilustra personalitate a vãzut lumina zilei la 22 iulie 1870, în Satulung – Sãcele. Primele studii
le-a efectuat în localitatea natalã, dupã care a urmat ªcoala Comercialã din Braºov.1 Între 1889 ºi 1892
urmeazã Institutul Superior de Comerþ din Anvers, iar între 1892 ºi 1895, ªcoala Liberã de ªtiinþe Politice
din Paris. Dupã doi ani, în 1897, obþine doctoratul în ºtiinþe economice ºi financiare în cadrul Universitãþii
din Tûbingen, cu teza La loi agraire de 1864 et l’état du paysan en Roumanie.
Activitatea profesionalã ºi-a desfãºurat-o sub diferite ipostaze. Un tablou cronologic al
acesteia poate fi zugrãvit astfel: din 1898 activeazã la Ministerul de Industrie ºi Comerþ din Þarã,
între 1907 ºi 1909 este ataºat cu probleme economice pe lângã Consulatul General din Londra, iar din
aprilie 1908 devine consul al României la Londra. În perioada 1909-1916 este ataºat comercial al
României pentru Germania, Austro-Ungaria ºi Italia, cu sediul la Viena. De asemenea, în 1913-1914
ocupã aceeaºi funcþie pentru Elveþia, iar în 1917 este ataºat comercial al României în Rusia, cu
reºedinþa la Odessa.2
În cele ce urmeazã ne-am propus sã ne concentrãm atenþia în special asupra activitãþii sale
politice, care a avut drept obiectiv unirea tuturor românilor într-un singur stat. Aflat la Anvers, în
1891, înfiinþeazã o secþie a Ligii Culturale a tuturor românilor. În calitate de preºedinte al acestei
secþii publicã articole în ziare precum: „L’Indépendence Belge“, „La Réforme“ ºi „Le Précurseur“.
În acest timp el intrã în contact cu personalitãþi publicistice de la ziarele belgiene mai sus amintite,
precum Georges Lorrand sau Louis de Keymeuleau. La 23 decembrie 1891 trimite o telegramã din
partea Ligii la Roma, unde se desfãºura Conferinþa interparlamentarã europeanã, în cadrul cãreia
deputaþii italieni – printre care ºi Menotti Garibaldi, fiul marelui patriot Giuseppe Garibaldi – au
apãrat ºi susþinut cauza românilor asupriþi din Austro-Ungaria.
În 1892 apare „Replica“ studenþilor români de la universitãþile din Cluj, Budapesta, Viena ºi
Graz, acest memoriu avându-l drept principal autor pe Aurel C. Popovici.3 George Moroianu s-a aflat
în mijlocul acþiunii de difuzare a celebrei „Replici“, la sugestia sa fiind tradusã ºi în limba englezã, pe
lângã traducerile în francezã, italianã ºi germanã deja existente. Traducãtorul gãsit de Moroianu a
fost Mary Adams, o distinsã ºi cultã profesoarã din Anvers, care dãdea studenþilor români lecþii de
englezã. Tipãrirea s-a facut tot la Anvers, iar un exemplar a fost trimis lui W. E. Gladstone, lider al
Partidului Laburist, prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii de patru ori (ultima datã între 18
august 1892 ºi 3 martie 1894), care va remite mulþumiri pentru „Replicã“.
În octombrie 1892 George Moroianu va fi ales preºedinte al secþiei din Paris a Ligii
Culturale, în locul lui Stroe Brãtianu, decedat. În capitala Franþei a colaborat la ziarele franceze „La
République Française“ ºi „La Justice“. În iunie 1893, la Montpellier, Moroianu susþine o conferinþã
despre aspiraþiile românilor din Transilvania. Aflat într-o cãlãtorie la Londra, în vederea prezentãrii
miºcãrii memorandiste, este primit, în ianuarie 1894, de prim-ministrul britanic, lordul Gladstone.4
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Tot în aceastã lunã lordul E. G. Fitzmaurice, diplomat ºi om politic, îi acorda un interviu în care
condamna „politica strâmtã ºi egoistã a ungurilor faþã de români ºi faþã de celelalte naþionalitãþi
nemaghiare din Ungaria“, publicat la 22 ianuarie 1894 în „L’Indépendence Belge“.5 În Regatul
britanic Moroianu este primit ºi de lordul James Boyce, ministru de externe ºi fost ambasador al
Angliei în S.U.A., care, ca bun cunoscãtor al realitãþilor româneºti, ºi-a exprimat, în cadrul
întrevederii, pãrerea cã tactica pasivistã a P.N.R. nu este cea mai potrivitã pentru ca românii ardeleni
sã-ºi obþinã drepturile politice ºi naþionale. La 5 martie 1894 Colegiul St. John’s din Oxford
organizeazã un miting de susþinere a luptei naþionale a românilor ardeleni. În timpul celebrului proces
al memorandiºtilor, 7-25 mai 1894, George Moroianu organizeazã, la Paris, un miting la care
participã trei mii de persoane, miting prezidat de prof. Ernest Lavisse, membru al Academiei
Franceze, care îºi exprimã solidaritatea cu memorandiºtii.6
Tot în aceastã perioadã George Moroianu a fost corespondent de presã al mai multor ziare
din Franþa, organizând – alãturi de alþi membri ai Ligii de la Paris, precum Ovid Densuºianu sau
Mihai Ianculescu – un birou de informare cât mai complet spre a întregi în acest fel datele furnizate
diverselor agenþii diplomatice. În iunie 1894 – mutat în casa profesorului sãu de ºtiinþe politice,
Anatole Reroy Beaulieu –, în cadrul unei reuniuni numeroase, cere participanþilor susþinere în lupta
de eliberare naþionalã a românilor ardeleni, dând detalii despre desfãºurarea procesului.
În luna august a anului urmãtor, cu prilejul Congresului Naþionalitãþilor din Imperiul
Austro-Ungar, desfãºurat la Buda, trimite politicienilor din vestul Europei informaþii cu privire la
lucrãrile congresului, prilej cu care evocã din nou situaþia românilor transilvãneni.
Un moment important în activitatea sa – pentru ca problema Transilvaniei sã devinã o
problemã europeanã – este reprezentat de acþiunile din august 1897, din timpul Conferinþei interparlamentare de la Bruxelles. Astfel, Moroianu susþine faptul cã liberalismul ºi constituþionalismul
unguresc sunt faþete ale demagogiei politice, iar românii nu sunt reprezentaþi în numãr proporþional în
parlament, având în vedere cã erau majoritari în Transilvania.
Între 1907 ºi 1909 George Moroianu este diplomat la Londra, unde urmãreºte sã atragã de
partea cauzei sale importante personalitãþi politice ºi culturale – cum ar fi istoricul J. Watson sau
ziaristul W. Steed de la „Times“7, care vor publica articole în sprijinul românilor. În timpul Primului
Rãzboi Mondial, aflat la Odessa în calitate de consul comercial al României, alãturi de Ion Nistor ºi
alþi intelectuali ardeleni refugiaþi în Rusia, a solicitat prim-ministrului I. I. C. Brãtianu trimiterea în
Occident a unor oameni de culturã în vederea atragerii mai multor personalitãþi de partea cauzei
româneºti.
În mai 1918 ajunge din nou la Londra, unde îºi reia activitatea în cadrul Departamentului de
propagandã, ca ataºat al Ministerului de Externe englez pentru problemele românilor ºi, în special,
pentru teritoriile româneºti din monarhia bicefalã. Totodatã el îºi reia întrevederile cu influentele
personalitãþi ale statelor Antantei. De la Londra Moroianu s-a îndreptat spre Paris, unde va fi ales
membru al Consiliului Naþional al Unitãþii Române. Aici va colabora la ziarul „La Roumanie“,
condus de Take Ionescu, din redacþia cãruia mai fãceau parte Octavian Goga, pãrintele Vasile
Lucaciu ºi Nicolae Titulescu. Un rol important al acestui Consiliu a fost pregãtirea materialelor
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necesare Conferinþei de pace de la Paris, prin care sã se punã în evidenþã ºi sã se argumenteze
documentat drepturile ºi interesele poporului român.
Meritele sale în acþiunea propagandisticã din strãinãtate pentru dreptatea cauzei româneºti
l-au impus în conºtiinþa contemporanilor. Ca o recunoaºtere a eforturilor sale, Marele Sfat Naþional
l-a numit secretar general al Afacerilor Externe în Consiliul Dirigent al Transilvaniei (iunie 1919aprilie 1920).8 Din 1921 pânã în 1938 a fost profesor de economie politicã la Academia de Înalte
Studii Comerciale ºi Industriale din Cluj, al cãrei rector a fost între 1929 ºi 1936. De asemenea, el a
fondat revista „Observatorul social-economic“, care a apãrut între 1931 ºi 1947.9
Încheiem schiþa de portret cu aprecierea marelui ziarist W. Steed din prefaþa celei mai
importante lucrãri a ilustrului sãcelean, La lutte des Roumains transylvains pour la liberté et
l’opinion européenne (Paris, 1933): „Activitatea pe care a desfãºurat-o domnul Moroianu în Franþa,
în Belgia ºi în Anglia pentru a-i face pe oamenii de stat ºi publicul european sã înþeleagã situaþia
compatrioþilor sãi a fost demnã de un apostol“.
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