ASPECTE DIN ACTIVITATEA LUI VASILE GOLDIŞ
LA CONSOLIDAREA ŞI DEZVOLTAREA ROMÂNIEI
(1918-1934)
I.
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Unirea Transilvaniei cu România se înfăptuise deci. Se realizase
un deziderat istoric vital: desăvîrşirea unităţii statului naţional unitar român, visul „pentru care au luptat şi s-au jertfit numeroase generaţii de înaintaşi, împlinirea unei necesităţi obiective a însăşi dezvoltării istorice" 1 • Dar Vasile Goldiş considera cu deplină îndreptăţire,
că „un stat nu este numai o ţară şi un popor, el este şi munca, ce o
săvîrşeşte poporul în ţara sa, este societatea, care se produce prin
această muncă, şi în urmă este cultura, prin care statul contribuie la
civilizaţiunea umană" 2 • Acestei trei elemente, munca, societatea, cultura, după părerea lui sînt cele care determină vitalitatea oncarui
stat, dar în acelaşi timp, după felul cum sînt ele soluţionate, un popor
îşi va dobîndi sau nu un loc de cinste în lume între statele civilizate3. ,,Pentru România - scrie apoi, în acelaşi loc, Goldiş - aceste
probleme se pun abia acum în întreg complexul lor", ele „sînt deci
muzica viitorului". înainte de procesul desăvîrşirii unităţii naţionale
statul român nu putea realiza - afirmă Goldiş - progresul său, deoarece „era un stat ciung". El „cuprindea numai o parte din ţara şi poporul care er.au ale lui. Cu ;un picior legat de un stîlp, cu un braţ,
încătuşat de vecin, cu jumătate din plămîni cicatrizate, bietul om făcea
şi el ce putea. Numai acum, liber fiind va fi în situaţia de a face tot
ce poate în temeiul aptitudinilor sale fireşti " 4 • Totodată Goldiş atrage
atenţia că abordarea problemelor muncii, societăţii, culturii înseamnă
de fapt „întrarea în domeniul politicii sociale şi culturale" 5 •
Programul Partidului Comunist Român, Editura politică, Bucureşti, 1975, p. 20.
V a s i le G ol di ş, Ţard şi popor (mss.), în Biblioteca Municipiului Arad,
Acte şi scrisori privind pe Vasile Goldiş, Vol. I, dos. nr. 199499/D, fila 294.
3
Ibidem, fila 295.
4
Ibidem.
5 Ibidem.
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Cu alte cuvinte, Vasile Goldiş îşi exprima opm1a că actul unifinu rezolvă de la sine lotul, că el înseamnă, de fapt, doar începutul unei activităţi serioase şi multilaterale menită a asigura conditiile propăşirii ţării, a consolida continuu statul naţional român unitar, a-l democratiza radical. Ba mai mult: pentru intelectualul ardelean îndeplinirea idealurilor de dreptate socială făcea parte din însuşi actul unificării 0 •
•
1n vederea consolidării unirii, Goldiş va milita pe numeroase căi,
inclusiv ca preşedinte al „Astrei", calitate în care declara că în condiţiile României rostul fundamental al asociaţiei la cîrma căreia se
afla era tocmai acesta 7 • De asemenea, în calitate de vicepreşedinte
al Partidului Naţional Român, atunci cînd va sesiza că respectivul
partid politic sub conducerea şi influenţa nefastă a lui Iuliu Maniu,
cînd acesta „alunecă - cum se exprima un ziar - pe o pantă care
dă o înfăţişare ostilă faţă de fraţii din Vechiul regat" 8 (aceasta din
motive de ambiţii şi calcule personale), fapt care avea să diminueze realizarea unei mai strînse unităţi naţionale, Goldiş va părăsi
Partidul Naţional Român şi va demisiona din funcţia de preşedinte al
„Astrei", după ce o slujise anterior cu atîta devotament şi abnegaţie
peste trei decenii. Faptele au dovedit că ulterior gruparea lui Iuliu
Maniu, dincolo de luptele de partid uzuale, va pactiza, tot în spirit
egoist însă, cu liderii politici burghezi de peste Carpaţi.
Incă din anul 1919, pe cînd era ministru în guvernul central de la
Bucureşti, Goldiş va combate aşa cum o va face de altfel ş1 m
viitor - pretenţiile guvernului burghez maghiar cu privire la revizuirea graniţelor româneşti 9 • E un obiectiv de luptă strîns împletit la el,
în acea vreme, cu interesul pe care-l depune în vederea asigurării
independenţei României faţă de marile puteri. Căci Goldiş cere ieşirea
ţării de sub tutela acestora, suveranitate deplină, promovarea unei politici curajoase, active 10 • In faţa atitudinii indecise a unora dintre
statele Antantei în problema viitorului românilor ardeleni el îşi ridică
glasul de protest, acuzîndu-i pe aliaţi de lipsă de loialitate şi de exercitarea unor presiuni asupra oficialităţilor române în sens contrar
aspiraţiilor legitime ale poporului nostru şi îi îndemna pe conaţionalii
săi la susţinerea în mod neabătut a cauzei lor juste 11 • ,,Orice vor face
cu noi arbitrii de la Paris - proclamă, astfel Goldiş la o adunare din
septembrie 1919 - , noi ne vom cîştiga şi fără voia lor aceea ce este
cării

6

G o 1 di ş, Intrunirea Comitetului judeţean din Arad al Partidului
Român, în Românul, IX, 1920, nr. 82 (20 aprilie), p. 1-2.
Idem, Noi orizonturi, în Transilvania, 56, 1925, nr. 9-10, p. II.

V as i 1 e

Naţional
7

Ştirea, IV, 1934, nr. 565 (12 februarie), p. 1-5.
Dr. Ar p ad Le b 1, Vasile Goldiş şi problema naţional românească ( 1885--1918) în Lumina, nr. 4-5, 1968, Panciova (R.S.F. Jugoslavia), p. 268.
10 Românul, VIII, 1919, nr. 100 {2 septembrie), p. 1-2.
11 Ibidem, nr. 101 (3 septembrie), p. I.; Universul, XXXVII, 1919, nr. 234 (7 septembrie), p. I.
i i Universul, nr. cit.
8

9
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al nostru " 12 • În acelaşi sens într-un interviu acordat cu o lună mai
tîrziu ziarului „Aradi Kozlony" declară că românii vor subscrie la
pacea de la Saint Germain numai dacă ea va respecta independenţa,
suveranitatea şi integritatea teritorială a ţării noastre 13 •
Cînd în 1919 România a primit dispoziţii de la puterile Antantei
ca să nu trimită trupe în Transilvania dincolo de localitatea Zam
(lîngă Ilia, azi în judeţul Hunedoara), la Consiliul de coroană, convocat pentru discutarea acestei probleme la palatul de la Cotroceni,
Goldiş, aflat acolo în calitate de ministru al Transilvaniei, a cerut
răspicat neluarea în considerare a acestor dispoziţii. In cuvîntul său,
omul politic ardelean a arătat că adunarea naţională de la Alba Iulia,
votînd Unirea Transilvaniei, Banatului şi a părţilor Ungurene cu Ţara
Veche, trebuie să ofere posibilitatea reală ca românii să intre de drept
în posesia teritoriilor străbune. înaintarea trupelor române şi dincolo
de limita pretinsă de aliaţi, pînă la Arad şi la localităţile din judeţul
Arad, e pe deplin justificată şi legală. Ba mai mult, Goldiş cere să se
urgenteze această operaţie pentru a nu se ivi evenimente care să o
zădărnicească. Ferm pe poziţie, Goldiş declară, totodată, că dacă propunerea lui nu va fi acceptată îşi dă demisia din guvern. Nu a fost
însă nevoie să întreprindă un asemenea gest, deoarece Consiliul de
coroană, în cele din urmă, a fost nevoit să se situieze pe această
poziţie 14 • Pentru independenţa şi integritatea teritorială a României va
milita Goldiş şi ulterior. De pildă, la o întrunire a Partidului Naţional
Român, ţinută la Ineu, în noiembrie 1925, a vorbit în faţa a peste trei
mii de oameni despre necesitatea întăririi capacităţii de apărare a
ţării1 5 , iar prin intermediul presei va motiva această necesitate 16 •
Chiar şi în ultimii ani de viaţă - presimţind parcă vremurile grele ce
vor urma pentru ţară -, va continua să cheme neobosit la apărarea,
cu toată vigoarea, a unităţii şi suveranităţii ţării 17 •
*

In afară însă de această activitate a lui Goldiş, consacrată în mod
direct, explicit, problemelor apărării şi consolidării pe plan politic a
actului de la 1 decembrie 1918, cît şi celor referitoare la asigurarea
independenţei depline a statului român, atenţia lui s-a axat în mare
măsură asupra realizării, pe plan intern, a unor vaste şi multiple reforme democratice. El însuşi le preconizase ipe acestea încă înaintea
Aradi Kăzlăny, XXXIV, 1919, nr. 201 (7 octombrie), p. 1. ln problema acestei
atitu~ini a I1;1i yas_)le Goldiş vezi şi Românul, VIII, 1919, nr. 130 (9 octombrie), p. 3.
~ Arad, Kozlony, XLVI, 1931, 297 (29 decembrie), p. 3.
1, Adevărul, XXXVIII, 1925, nr. 12867 (24 noiembrie), p. 2.
16
Diminca/a, XXI, 1924, nr. 6529 (11 aprilie), p. 7.
17
.
_Ştirea, II, 1932, nr. 229, (4 decembrie), p. 1; Vasile Goldiş, Societatea Naţiunilor ş, Adunarea Naţională de la Alba-Iulia, în Hotarul I 1933 nr. 7 (noiembrie),
p. 1-2.
'
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unirii şi asemenea altora (a socialiştilor, în primul rind, ca şi a ma..,elor largi populare) le legase apoi strîns de semnificaţiile momentului
politic consfinţit de adunarea de la Alba-Iulia şi le aşeza"e la temelia
prowamului politico-social adoptat atunci.
Goldiş era convins deci că, pentru ca România după unire să
păşească cu paşi hotărîţi pe calea progresului şi a civilizaţiei, trebuie
să se ajungă la instaurarea unei autentice democraţii. ,.Democraţia este
singura politică în stare să consolideze o ţară" 18 , considera cel care
totdeauna afirma: ,,dezvoltarea societăţii înseamnă şi creşterea bunurilor materiale, uşurarea vieţii omului" 19 , să se slujească în mod consecvent idealurile de libertate şi dreptate, căci, arată el, ,.dacă libertatea şi dreptatea nu sînt principii de guvernare ale unui stat, acel
stat nu poate dura" 20 • Acum nu mai e nevoie - afirmă Goldiş hotărît,
într-o scrisoare din anul 1928 - de schimbarea guvernelor şi a partidelor, ci e necesară o schimbare radicală a societăţii, aşezarea fundamentelor unei lumi noi, de întronare a unei alte concepţii sociale, în
folosul tuturor cetăţenilor ţării, înlăturîndu-se din cale toate forţele
negative şi instaurîndu-se un stat democratic 21 • în aceste condiţii înflă
căratul patriot va fi şi cel dintîi care va milita pentru transformările
a căror importanţă o arătase, aceasta cu atît mai mult cu cit asemenea
aspiraţii i se păreau justificate chiar şi de stadiul atins în evoluţia
omenirii în ansamblu. ,.încetul cu încetul - scria el astfel. încă în
1917, într-un articol în limba maghiară şi intitulat „Antisemitismul" şi cu preţul unor asemenea suferinţe şi lupte, omenirea se trezeşte tot
mai mult la realitate şi cere o nouă organizare socială mai dreaptă " 22 •
După părerea lui Goldiş exprimată în acelaşi loc, ţelul, deci, spre care
trebuie să se tindă era statul democratic, care va schimba totul, va
face să dispară egoismul, lăcomia, interesele individului contopindu-se
cu cele ale colectivităţii, ale întregii societăţi, subordonîndu-se în mod
nemijlocit acestora.
Intelectualul ardelean vedea la conducerea unui asemenea stat, în
care va dispare necondiţionat exploatarea omului de către om, o guvernare populară, care să vegheze asupra drepturilor cetăţenilor, pentru a nu se mai reveni la „mecanismul grozav al asupririi " 23 • Doar
în acest mod, considera el, îmbunătăţindu-se condiţiile de trai pentru
toţi şi dindu-se personalităţii umane posibilităţile de afirmare multila18 Dimineaţa,

19

Arad, Acte
20

XXI, 1924, nr. 6332, (29 iunie), p. 3.
Gol di ş, Principiile sociologiei (mss.), în Biblioteca municipiului
scrisori privind pe Vasile Goldiş, voi. cit., dos. cit., fila 169.

V as i le
şi

Ibidem.

21 Biblioteca Municipiului Arad, Acte şi scrisori privind pe Vasile Goldiş, voi.
cit., dos. cit., fila 226.
22 Vasile Goldiş, Antisemitismul (mss.), în Biblioteca Municipiului Arad, A.ele
~i scrisori privi!'d pe Vasile Goldiş, voi. cit., dos. cit., fila 224-225.
23

Ibidem.

https://biblioteca-digitala.ro

Aspect" din aclivilalea lui V. Goldi.~

5

1-W

ferală,

se va putea ajunge şi la realizarea unui progres rapict al socieîn ansamblul ei2 4 •
Credinţa lui Goldiş în inevitabilitatea transformărilor sociale democratice e totală. Nu exbtă, consideră el, nici o putere lumească
care să împiedice acest pron's, pentru că în lume sînt mai mulţi săraci
decît bogaţi şi cei dintîi unindu-se şi luînd în ,propriile mîini rezolvarea
sorţii lor va înceta orice fel de exploatare 2'i.
Goldiş vedea cu clarviziune că în pragul încheierii primului război
mondial, condiţiile pentru o asemenea schimbare a lumii sînt foarte
favorabile, deoarece, constată el, ,,stîlpurile ordinei vechi se mişcă,
aşteptăm o lume nouă". Şi îşi exprima convingerea că transformări
radicale se vor petrece şi în ce-l priveşte pe poporul român 26 •
După desăvîrşirea unirii, Vasile Goldiş
în dezbaterile Marelui
Sfat Naţional şi ale Consiliului Dirigent va apăra cu fermitate principiile democratice proclamate la 1 decembrie 1918 (votul universal,
egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor, reformă agrară radicală
etc.), cerînd totodată traducerea lor în viaţă. Nu după mult timp Goldiş
,·a avea ocazia să remarce cu durere, în mod critic: ,,Constat că C.D.
(Consiliul Dirigent, n.n.) ca şi fiecare dintre membrii săi nu vor să
primească principiile enunţate de Alba Iulia" 27 • Pentru a da o anumită
tărie luptei sale ( aşa credea el), Goldiş ameninţă că, în cazul în care
nici guvernul de la Bucureşti nu va ţine cont de necesitatea înfăptuirii
reformelor democratice, respective „atunci eu nu voi mai face parte
din Constituantă " 28 (pentru care, de asemenea, cere reprezentarea
proporţională a tuturor partidelor, a femeilor ş.a.m.d.).
în august 1919, cînd părăsind pentru un timp Sibiul, Iuliu Maniu,
preşedintele Consiliului Dirigent, lucrările acestui organism sînt prezidate de către Goldiş. El obţine votarea legii electorale democratice pe
care o preconizase cuprinzînd prevederi ca: votul universal, egal, direct
şi secret29 •
În primăvara lui 1919 Vasile Goldiş pleacă la Bucureşti, însufleţit
de aceeaşi dorinţă de a contribui în cît mai mare măsură la o largă şi
grabnică democratizare a ţării. ,,Ştiu că mă aşteaptă acolo o muncă
aproape supraomenească"" - îi scria el episcopului Ioan I. Papp din
Arad la 28 februarie/I 3 martie 1919 - dar îmi voi da tot interesul în
serviciul cauzei ştiute şi nădăjduiesc (... ) că în Constituanta apropiată
ce se va succede să aşezăm pe temeiuri solide scumpa noastră
Românie" 30 • Ulterior, într-o scrisoare din iulie 1919, către acelaşi
tăţii

24
25

26
27

28
29
30

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Patria, l, 1919, nr. 136 (5 august), p. 3.
Ibidem.
Universul, XXXVIII, 1919, nr. 252 (6 august), p. 1.

Arhiva Episcopiei ortodoxe române din Arada, Grupa II, dos. 35/1914, act.
nr. 147/1919, Prezidenţiale.
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Vasile Goldiş - care deja cunoscuse şi unPl<> decepţii, continuă totu~i
să-şi exprime dorinţa „de a efectua toate bunele mele gînduri pentru
binele neamului nostru" 31 • Jar în septembrie 1921 îi scria episcopului,
referindu-se la perioada de la plecarea sa la Bucureşti: ,,Tot timpu I
de atunci am năzuit să contribui la unificarea sănătoasă a noului
nostru stat" 32 • Intelectualul ardelean era pe deplin convins de faptul că
prosperarea patriei se poate realiza în mod optim numai pe baza aplicării principiilor democratice. Aceasta pare a-l fi determinat, după cum
relatează unele organe de presă 33 , ca în perioada de pregătire a încoronării lui Ferdinand I la Alba Iulia, ca suveran al României, să participe la redactarea unui memoriu critic la adresa regelui, prin care se
cerea amînarea solemnităţii proiectate. O asemenea acţiune din partea
lui Goldiş pare verosimilă, ea înscriindu-se firesc în convingerile sale
şi în cerinţa pe care o exprimase alături de alţii înainte de 1 Decembrie
1918.
Ulterior el militează, ca atare, şi la Bucureşti, pentru transpunerea
în viaţă a tuturor principiilor adoptate la Alba-Iulia şi - de asemenea - preconizează încredinţarea destinelor ţării unor conducători
înţelepţi ca şi unirea tuturor cetăţenilor ei sub flamura idealurilor
democratice 34 •
Intr-un articol al său apărut la 25 decembrie 1921 în ziarul de
limbă maghiară „Aradi Hirlap", Vasile Goldiş scria că, în capitală fiind
„creionul meu (e) direcţionat pe o singură problemă" şi anume aceea
a rezolvării sarcinilor nobile faţă de popor în calitate de ministru pe
care o avea 35 • ,, ••• Autorul hotărîrilor de la Alba-Iulia - scria el în
acelaşi loc nu va fi niciodată infidel faţă de acele principii pe care
le-a susţinut în toată viaţa şi activitatea sa", deci faţă de principiile
patriotice şi democratice. Articolul afirmă totodată credinţa în idealul
prosperării poporului român şi mărturisea dragostea pentru adevăr şi
opoziţia faţă de nedreptăţile sociale. încrezător în posibilitatea realizării unor transformări substanţiale în viata ţării, Vasile Goldiş declarase încă din noiembrie 1919: ,,Am convingerea că în scurt timp
România va trăi o viaţă nouă" 36 .
Pe linia ideilor pe care le profesa, Goldiş considera că pentru a
ajunge la o stabilitate politică internă trebuie părăsită ambiţia sectară
a grupărilor politice 37 • De asemenea, pe un plan mai larg, cere cu
insistenţă adoptarea unei alte constituţii, corespunzătoare nu numai
31

Ibidem.
Ibidem, Dos. 4/1919, Actul nr. 2905/1921.
33 Vezi, de pildă, Pairia, VII, 1925, nr. 18 (24 ianuarie). p. 1.
34 Viitorul, XII, 1919, nr. 3513 (7 noiembrie),
p. 3; Aradi Hirlap, V. 1921.
nr. 1100 (6 noiembrie), p. 1.
35 V as i Ie
G o Idiş, Karcicsony es polilika (Crăciunul şi politica) în Aradi
Hirlap, V, 1921, nr. l 135 (25 decembrie), p. l.
38 Viitorul, XII, 1919, nr. 3513 (7 noiembrie), p. 3.
37 Aradi Hirlap, V, 1921, nr. 1100 (6 noiembrie) ,p. 1.
32
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noilor realităţi apărute odată cu unirea, dar şi „spiritului timpului"
schimbat, vechea constituţie reprezentînd, afirmă Goldiş, o frînă în
calea dezvoltării ţării 38 • Trebuie spus că o mare atenţie acordă Goldiş
problemei ţărăneşti, cu alte cuvinte, înfăptuirii reformei agrare (ale
cărui orientări în plan social le cunoaştem bine de acum), într-un
spirit radical, preciza el3 9 • Şi într-una dintre scrisorile amintite, adresate
episcopului Papp, el se arată profund neliniştit: ,.sufăr de nervi cînd
mă gîndesc la mizeria asta", de faptul că aceasta „s-a compromis prin
tărăgănarea fără sfîrşit a executării ei" 40 •
In aceeaşi măsură, însă, omul politic ardelean milita pentru acordarea de drepturi larg democratice şi emanciparea poporului, pentru
participarea la conducerea ţării a reprezentanţilor tuturor stărilor sociale, inclusiv a socialiştilor 41 • (Ţara întreagă trebuie să discute şi să
aprobe constituţia" - arată el dealtfel în 192242 • Şi - de asemenea-,
nu în mică măsură pentru apărarea intereselor muncitorilor 43 (Să rezolvăm problemele ţăranilor şi muncitorilor îndemna el - ca aceştia
să vadă „că-i iubim nu din gură", ci prin acţiuni concrete 44 ). Ca şi ale
altor categorii sociale, el cere, de pildă, îmbunătăţirea condiţiilor de
trai ale funcţionarilor 45 • De asemenea - pornind de la considerentul
că femeile deţin un procentaj ridicat în cadrul populaţiei ţării şi ca
atare e nedrept să fie ţinute departe de viaţa µolitică - milita pentru
egalitatea acestora cu bărbaţii, începînd de la dreptul de vot şi pînă
la ansamblul treburilor publice, egalitatea văzută de Goldiş de-a dreptul ca o necesitate pentru progresul patriei 46 •
Călăuzit de ideea că rolul hotărîtor în evoluţia societăţii îl au
masele populare, care, în „atelierul istoriei", plămădesc destinul fiecărui popor, că, deci, istoria este rezultatul capacităţii creatoare şi a
energiei, vigurozităţii acestor mase 47 , Goldiş va cere ca ele să fie pe
de-a-ntregul şi în mod deschis informate despre politica statului, care
le priveşte în mod direct, încă din faza proiectării unei acţiuni sau
alteia. ,,Nu mi-a plăcut niciodată - arăta el - atitudinea politicienilor, care ţineau în taină chestiunile mari pentru ca publicul să le afle
38

Ibidem.

39

Erdelyi Hirlap, X, 1926, nr. 2352 (7 aprilie), p. 1-2.
Arhiva Episcopiei ortodoxe române din Arad, Grupa II, Dos. 4/1919, Actul
nr. 2905/1921.
41
Adevărul, XXXV, 1922, nr. 11 641 (19 martie), p. 3; V as i Ie G o Idiş, Noui
orizonturi, în Transilvania, 56, 1925, nr. 9-10, p. II.
42
Aradi Hirlap, VI, 1922, nr. 1198 (17 martie), p. 1.
43
Erdelyi Hirlap, IX, 1925, nr. 2181 (5 septembrie), p. 1-2.
44
V as i Ie G o Idiş, Noui orizonturi, în Transilvania, 56, 1925, nr. 9-10, p. II.
45
Dimineaţa, XXI, 1925, nr. 6526 (15 ianuarie), p. 9.
46
Românul, IX, 1920, nr. 22 (3 februarie), p. 1-2 (,,Eu susţin că acordarea acestui drept este o necesitate imperioasă ... • ).
47
Pairia, VI, 1924, nr. 219 (14 octombrie), p. 1.
40
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doar atunoi cînd putea să vorbească despre ele ca de un fapt implinit "48 •
El cerea - de asemenea - într-un spirit aci încă mai apropiat
de cel marxist - aflarea legilor obiective de dezvoltare a societăţii
timpului şi folosirea lor plenară pentru a se asigura „evoluţia prosperă
a naţiunii române", crearea unei noi veritabile societăţi, la baza căreia
Goldiş proiecta, în ultima instanţă, desfiinţarea totală a exploatării
omului de către om 49 , absolut necesar, căci, - arată - exploatarea
produce ură, iar progresul omenesc nu poate rezulta din iubire" 50 •
Pentru a se ajunge la acel moment el considera că e necesar să
fie neapărat rezolvată „contradicţia" (acesta e termenul pe care îl
foloseşte) dintre muncă şi capital, produsă de secolul al XIX-iea, deci
să se înlăture asuprirea de tip capitalist. Trebuie să se renunţe la toate
metodele vechi. la vechiul sistem, consideră intelectualul ardelean 51 •
Indignat de starea actuală precară a poporului. el crede că trebuie să
înceteze „dictaturile economice sau formele noi ale exploatării oamenilor de către oameni"; să se asigure „circulaţia şi distribuirea bunurilor materiale între toţi oamenii". Astfel - arată Goldiş - vom
ajunge la „o nouă treaptă a idealului omenirii "52 • Iată opţiuni ideologice-sociale care merită toată atenţia şi preţuirea, chiar dacă - nefiind
un autentic revoluţionar - el concepe de fapt, realizarea desfiinţării
exploatării pe calea unei evoluţii treptate. Astfel de idei, ca cele de
mai sus, merită apoi a fi luate neapărat în considerare la aprecierea
personalităţii lui Goldiş chiar dacă, în forme radicale, categorice, apar
mai mult în manuscrise rămase în sertar. Fără îndoială aceasta ne dovedeşte încă o dată că intelectualul şi omul politic ardelean, nu a fost
cu adevărat un revoluţionar, că el a şovăit să înfrunte societatea vremii total, rpînă la ultimele consecinţe. Nu e mai puţin adevărat însă
că pînă la un punct sau oarecum atenuate nu toate şi întotdeauna
însă la acest mod, ideile respective au fost împărtăşite şi difuzate de
către Gol1diş în mod public. Ele au stat însă, întotdeauna, la baza
activităţii sale politice concrete. Sînt elemente pe care nu trebuie să le
uităm nici o ·clipă, pentru a defini corect personalitatea luptătorului
democrat ardelean.
La adunarea generală a „Astrei" ţinută la 9 noiembrie 1924 în
Arad, Goldiş, în cuvîntul său de deschddere, exprimîndu-şi speranţa
într-o lume mai dreaptă şi mai bună, în care includea nemijlocit şi
patria sa, critica deschis, totodată faptul că poporul român, singurul
48 Universul, XXXVII, 1919, nr. 234 (7 septembrie), p. 1; Românu/, VIII, 1919,
nr. 101 (3 septembrie), p. 1.
49 V as i Ie
G o Idiş, Societatea de mJine, în Societatea de mJine, I, 1924,
nr. 3 (27 aprilie), p. 57.
50 Idem, Asociatiunea, în Societatea de miine, II, 1925, nr. 34-35 (23 şi 30 august), p. 592.
51 Biblioteca Municipiului Arad, Acte şi scrisori privind pe Vasile Go/diş, voi.
cit., dos. cit., fila 349.
52 Ibidem, fila 350.

https://biblioteca-digitala.ro

Aspecte din oe/iv ii alea lui V. Gol ci iş

!)

153

care are „1mma iubitoare", (se arată în cuvîntare) este supus unei
munci istovitoare, al cărui rod nu îi aparţine şi declara că această
stare de lucruri (la care mai adaugă şi „robia politică") e „cel mai
mare rău din lume", căci „orice nedreptate săvîrşită altuia - arată
Goldiş cu acelaşi prilej orice hrăpeală, orice cîştig nemuncit, cea
mai minimală exploatare a deaproapelui constituie cîte o crimă la
adresa solidarităţii umane" 33 •
Dorind o pace eternă între clase (despre această idee a sa, cu
aspectele pozitive şi negative, vom avea ocazia să vorbim mai pe larg
puţin mai tîrziu) şi naţiuni nu va putea fi realizată decît în condiţiile
în care omul va primi „rodul integral al muncii sale", cu alte cuvinte
cînd exploatarea socială va înceta, cînd va triumfa dreptatea săra
cului54.
Totodată Vasile Goldiş leagă însăşi prosperarea ţării de desfiinţarea
exploatării, de apariţia acelor timpuri „cînd va stăpîni
dreptatea,
cinstea, morala şi omenia". O asemenea societate trebuie să fie, de
fapt - arată el - ţelul tuturor popoarelor, ea va însemna „atmosfera
înviorătoare a lumii întregi" şi numai atunci „va putea să încolţească
adevărata civilizaţie" 55 •
Interesantă e participarea intelectualului ardelean la suferinţele
pe care le aveau de îndurat moţii şi la revendicările lor juste. Astfel
într-un manuscris datînd din anul 1924 (deci cînd Goldiş a organizat
în calitate de preşedinte al „Astrei", sărbătoarea centenarului lui
Avram Iancu) şi care trebuia să fie discursul celui ce l-a redactat la
adunarea populară din Cîmpeni consacrată „craiului munţilor" (nu ştim
din ce motive, poate tonul lui incendiar, n-a fost totuşi ţinut) se arată:
,,Moţii au rămas pînă astăzi robi ca în 1874, ca în 1848". Şi în continuare: ,,Ei trăiesc astăzi în Ţara Românească, Ţara aceasta e datoare
să le dea dreptate şi libertate. Toate legile şi constituţia şi regulamentele şi cărţile funduare şi sentinţele judecătoreşti sînt petice de
hîrlie, sînt fleacuri, pot să piară, pot :să ardă. Moţii trebuie să trăiască,
fiindcă ei sînt cea mai scumpă podoabă a naţiunii româneşti".
Şi manuscrisul se încheie pe un ton ameninţător: ,,Nu aşteptaţi
a trf.(la revo1uţie a moţilor! Nu aşteptaţi ca acolo lîngă bisericu.ţa
albă de la Ţebea să se scoale Iancu, din umbra gorunului lui Horea
şi să repete în fruntea legiunilor de moţi vorba lui:
Gata mă?
Gata ... I
No, hai ... f " 56
a Tribuna nouă, I, 1924, nr. 118 (11 noiembrie), p. 1; C.f. Societatea de miine,
I, 1924, nr. 31 (16 noiembrie), p. 612-613.
54
Ibidem.
55
Ibidem.
5
Acte şi scrisori privind pe Vasile Goldiş,
~ Bibliote~a r-.:iunicipiului Arad,
voi. _cit., ?os. cit., fila 338-342; Gheorghe Ş or a, Moţii - un manuscris inedit
a lw Vasile Goldiş, în Vatra, II, 1972, nr. 17 (20 august), p. 13-14.
5
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Goldiş cunoştea bine starea în care se aflau masele, nc>cesitatil~
lor - în special ale ţărănimii - căci vizitase numeroase sate din
toate provinciile româneştfi 7 •
Cu neobosită dăruire el îndemna: ,,Trebuiesc oamenii obişnuiţi ca
să nu aibă în vedere numai situaţiunea lor particulară în societale
atunci cînd discută drepturile şi datorinţele lor, ci transpunînclu-se
dornici dimpotrivă în situaţiunea celorlalţi. mai vîrtos în situaţiunea
acelor care sînt mai rău (plină de lipsuri, n.n.) decît <linşii "" 8 • ,.Astfel
- subliniază Goldiş - se naşte conştiinţa, dreptatea »actul social«.
Şi aceasta este primul obiect al educaţiunii sociale"" 9 •
„Natura lucrurilor - atrage atenţia intelectualului ardelean - arată
că e o greşeală a declara, ori a crede că singurul instrument al progresului omenesc este lupta pentru existenţă, concurenţa". ,,Există evidenţiază el o altă putere progresivă a procesului: emulaţiunea",
ceea ce înseamnă „a avea un scop comun şi a ne asocia pentru ajungerea acestui scop comun". Or, ,,a face pe oameni să înţeleagă puterea
binefăcătoare a asocierii, a-i face să prefere emulaţiunea fecundă în
unirea pentru viaţa comună în locul luptei egoismelor, unde cei slabi
sînt striviţi, unde adeseori chiar şi cei tari sucombă în urma rănilor
primite în ciocnire" . .,Acesta este al doilea obiect al educaţiunii sociale"60.
Iată, extrase din nişte însemnări manuscrise ale lui Goldiş, cîteva
dintre principalele idei generale de ordin social (cu laturile lor pozitive
numeroase şi anumite opţiuni criticabile) pe care le-a slujit el cu consecvenţă în perioada de după 1918 şi care vizau în primul rînd o radicală schimbare a situaţiei maselor populare. Acelaşi manuscris conţine
şi alte observaţii demne de interes, circumscriindu-se aceleiaşi sfere
problematice şi axîndu-se pe acelaşi profund democratism. Libertatea
individului - notează, astfel Goldiş - este prima condiţiune a vieţii
şi a progresului". Şi precizează: adică, ,,libertatea vieţii materiale, a
muncii, a cîştigului, a cumpătării, a credinţei, a conştiinţei" 61 . Totodată,
însă, intelectualul ardelean ţine să noteze că „libertatea unuia nu poate
fi folosită ca armă în contra libertăţii altuia". (,,Libertatea egoistă este
contrară libertăţii tuturor" scrie el) 62 •
De asemenea Goldiş se opreşte la problema egalităţii între oameni,
noţiune pe care o socoteşte a fi sinonimă din punct de vedere al conţinutului cu cea de dreptate. Şi notează, referindu-se fireşte, la con07 Erdelyi Hirlap, X, 1926, nr. 2380, (13 mai), p. 1-4; Transilvania, 59,
1927,
nr. 12, p. 585-590; V as i le Gol di ş, Noui orizonturi, in Transilvania, 56, 1925,
nr. 9-10, P. III; Universul, XLIV, 1926, nr. 66 (28 martie), p. 7, nr. 93 (2 aprilie), p. 7.
58 Biblioteca Municipiului Arad, Acte .şi scrisori privind pe Vasile Goldi.ş, voi.
cit., dos. cit., fila 300.

59

60
61
62

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, fila 301.
Ibidem.
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diţiile vremii sale:

,,în societate oamenii nu sînt egali între ei. De
aceea pentru a face dreptate trebuie să restabilim înainte egalitatea,
echivalenţa "6:i.
Nu-i scapă lui Goldiş nici ideea fraternităţii, ceea ce înseamnă
opinează el ,,solidaritatea, asocierea pentru binele tuturor" 64 • In
continuare autorul manuscrisului, trecînd la alte aspecte sociologice 1ş1
exprimă opinia că „progresul omenesc nu poate rezulta din intoleranţă şi ură" 65 şi în acelaşi timp „nu este politică într-adevăr naţio
nală ... decît politica dreptăţii şi a solidarităţii, căci numai a'ceasta
crează pacea şi buna înţelegere între oameni", şi în acelaşi timp,
„înalţă neamurile" ( ,,Ceea ce întăreşte organismul este reciprocitatea
între părţi", e de părere el, pe urmele lui Rousseau). Or, ,,societatea
nu poate trăi fără echilibru " 66 • Şi dacă ne întrebăm - scrie Goldiş cari sînt obligaţiile pe care trebuie să le satisfacă o societate omenească pentru ca să se susţină în echilibru, trebuie să recunoaşlem
că există un singur cuvînt care exprimă toate aceste condiţiuni: dreptatea"6î. Totodată fiind „un organism contractual" (aici Goldiş pr0ia
din nou o idee rousseauistă, dar prin intermediul lui Fourllee, societatea „are nevoie de asentimentul acelora care o compun", care
"trebuie să recunoască necesitatea şi dreptatea "68 .
Oprindu-se apoi la ideea solidarităţii sociale ca trăsătură sine qua
non a condiţiei umane, Goldiş relevă faptul că „omenirea nu este un
arhipeleag de insule avînd fiecare pe Robinsonul său", că „orice grupare de oameni este un tot solidar" 69 . Altcîndva Goldiş arătase, de
asemenea, că oamenii sînt ca particulele mici, nu pot trăi izolaţi, ci
numai în societate, unde ei muncesc, se cunosc mai bine şi se înalţă
pe treptele civilizaţiei, care - sublinia el - nu e produsul insului izolat, ci al indivizilor uniţi în obşte 70 • De asemenea, în spiritul convingerii care i-a caracterizat ,permanent propria sa viaţă, el e de părere că
„libertatea omului se începe deodată cu plătirea datoriei sale faţă de
societate"il.
Fără îndoială, nu trebuie să vedem în aceste consemnări, făcute
la Arad în perioada 1927-1933, neapărat o mare originali ta te de
gîndire. De altfel, Goldiş însuşi notează în manuscris numele a o
serie de gînditori care l-au inspirat şi influenţat, mai mult sau mai
puţin, adesea substanţial, în meditaţiile sale. Printre aceştia pe lîngă
Rousseau şi Fourllee, despre care am amintit deja, se înscrie şi Leon
63

Ibidem, fila 300.
Ibidem.
65 Ibidem, fila 302.
66 Ibidem.
67
Ibidem, fila 303.
68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Românul, IX, 1920, nr. 242 (12 noiembrie}, p. 1-2.
71 Biblioteca Municipiului Arad, Acte şi scrisori privind pe Vasile Goldiş, vol.
cit., dos. cit., fila 305.
64
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Bourgeois (cu a sa lucrare Solidarite), M. Gide, Spencer etc. Importante ni se par două lucruri: pe de o parte că intelectualul ardelean
a reţinut din scrisul respectivilor autori, în gc:>neral, elementelP cPlr
mai valoroase, ca poziţie progresistă, şi obiectivitate ştiinţifică. Iar pP
de altă parte, că le-a subsumat unui tot organic, le-a pus sub un
numitor comun, care însemna interesul pentru propăşirea patriei şi
schimbarea condiţiilor de existenţă ale maselor. Nu trebuie să uităm
apoi faptul că Vasile Goldiş nu s-a rezumat la a aborda teorPlic problemefe respective, ci a fost şi neobosit luptător pentru soluţionarea lor,
în sensul aspiraţiilor sale democratice.
Se poate spune că din dorinţa lui de a putea contribui în cît mai
mare măsură la înfăptuirea unor transformări substanţiale în viata
ţării, aşa cum de fapt el însuşi o arăta, a acceptat, .alături de prietenii
săi Ion Lupaş şi Alexandru Lapedatu, să facă parte în 1926, din guvernul lui Averescu. El era convins că în acest fel, participînd la conducerea treburilor statului, va putea aduce servicii patriei şi poporului
pe linia crezurilor ce îl însufleţeau. Pe de altă parte, constatase cu
îngrijorare că Partidul Naţional Român, prin tactica pe care i-o imprimase preşedintele său, Iuliu Maniu, îşi diminuase continuu şansele
de a .guvernai2. Or, opinia lui Goldiş fusese tot timpul că Partidul
Naţional Român trebuie să tindă spre a lua cît mai grabnic conducerea ţării, pentru ca apoi deţinînd această poziţie, să poată impune
reformele aşteptate de popor. A sta în opoziţie - arăta el - înseamnă
a fi reduşi la reclamarea unor revendicărF 3 •
Intrînd în guvernul Averescu, Goldiş va declara de la bun început
că va lucra în spiritul principiilor şi dezideratelor democratice adoptate la Alba-Iulia şi anume: respectarea drepturilor şi libertăţilor
maselor, a naţionalităţilor conlocuitoare, realizarea unei guvernări în
spirit democratici 4 , împroprietărirea ţăranilor cu pămîntul pe care-l
muncesc 75 , etc. De asemenea mai declarase că nu-l interesează altceva
decît să lupte activ pentru uşurarea situaţiei poporuluF 6 •
E adevărat: strădaniile lui Goldiş, concrete în aceste direcţii, ca şi
singurele în interiorul şi în climatul vieţii politice burgheze, au dus
la rezultate insignifiante. Şi nici nu se putea întîmpla altfel în condiţiile date. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să-l suspectăm pe omul
72 Despre toate acestea vezi: Erdelyi Hlrlap, X, 1926, nr. 2329, (9 martie), p. I,
nr. 2349 (4 aprilie), p. 11; nr. 2352 (7 aprilie), p. 1-2; nr. 2385 (21 mai), p. 3--4;
Adevărul, XXXIX, 1926, nr. 12981 (10 aprilie), p. 2; nr. 12999 (4 mai); nr. 13086
(15 august), p. 1., Dimineaţa, XXII, 1926, nr. 6981 (5 mai), p. 5; Pairia, VIII, 1926.
nr. 75 (8 aprilie), p. 1-2; Cuvintul poporului, VIII, 1926, nr. 21 (6 mai), p. 1; nr. 22
(8 mai), p. 1-2; Tribuna nouă, III, 1926, nr. 71 (31 martie), p. 1.
73
Ibidem.
74
Ibidem.
75
Ibidem; C.f. Erdelyi Hirlap, X, 1926, nr. 2393 (l iunie), p. 2.
76 Adevărul, XXXIX, 1926, nr. 13104, (5 septembrie), p. 4, nr. 13105 (7 septembrie),
p. 4; Iirdel)fi J-tlrlcip, X, 1926, nr. 2349 l2 aprilie), p. 1-2; nr. 2305 (3 ciprilie),
p. 1-2; nr. 2552 (7 aprilie), p. 1-2.
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respectiv de demagogie, de nesinceritate. Împiedicat de o serie de
factori şi în primul rînd de limitele concepţiilor sale ideologice nu s-a
ataşat cu totul în mod consecvent, revoluţionar, luptei clasei muncitoare, a partidului ei. Merită însă însemnat faptul că ulterior, în 1931,
la venirea la putere a guvernului prezidat de Nicolae Iorga (din care
nu făcea parte), Goldiş, în spiritul aspiraţiilor pe care le slujise, îi
rlorea acestuia să găsească cele mai bune mijloace pentru prosperarea
tării (inclusiv pentru rezolvarea în condiţii echitabile a situaţiei naţionalităţilor conlocuitoare) 77 •
Se poate spune deci, că intelectualul ardelean aspira spre o ţară
într-adevăr a tuturorî 8 , exemplară ca organizare demorcatică. ,,Din
nednicia neamului nostru - arăta el în 1926, evocînd actul unirii din
rlecembrie ·1918 - a răsărit România nouă, ca un scut desăvîrşit al
fiiţei noastre româneşti, ca un far de lumină şi nădejde al dreptăţii
şi libertăţii înspre soare apune şi răsărit " 79 •
Să reţinem şi faptul ( descifrabil, de altfel, ca manifestare implicată
şi în citatul reprodus mai sus) că aşa cum se întîmplaseră lucrurile
şi înainte de 1918 Goldiş leagă strîns idealurile sociale de cele naţionale. Vizînd în permanenţă o serie de transformări democratice, el
fixează totodată ca ţel fundamental spre mai bine al tuturor cetăţe
nilor ţării, înflorirea patriei lor. Iar pe de altă parte, după cum am
văzut deja, e pe deplin conştient de realitatea că patria ideală va fi
cea a deplinei solidarităţi a fiilor ei, prin democratizarea totală a vieţii
publice şi înlăturarea exploatării omului de către om. în acest sens
trebuie citată şi o afirmaţie a lui Goldiş ca cea potrivit căreia patria
este un singur popor, unit prin comunitate.a de interese, de idei, afecţiuni, aduceri aminte şi nădejdi spre mai bine, ca şi îndemnul său la
o împreună lucrare .şi luptă pentru binele ţării, la o existenţă lipsită
de egoism, fiecare trăind şi fiind gata să moară pentru fericirea concetăţenilor lui 80 •
77

Kăzlăny,

VI, 1931, nr. 89 (21 aprilie), p. 2.
XXII, 1926, nr. 7112 (15 septembrie), p. 3.
79 Deşteptarea Banatului, I, 1926, nr. 29 (5 decembrie), p. 2.
80 V as i le Gol di ş, ,,Discursuri rostite în preajma unirii şi la Asociatiunea
culturală „Astra", Bucureşti, Cultura naţională, 1928, p. 46. In acest sens Vasile Goldiş îi scria, la data de 30 octombrie 1933, lui Ioan Leric, din Dumbrăviţa, judetut
Arad: ,.Să ştii că totdeauna mă gîndesc cu drag şi multă iubire la dumneata şi la
familia cinstită a dumitale şi pînă la sfîrşitul vieţii mele nu voi uita niciodată luptele ce le-am purtat împreună nu pentru binele nostru, ci pentru fericirea neamului
nostru românesc. Noi am rămas tot săraci, dar bogăţie mare sufletească ne-am adunat ştiind că am făcut totdeauna tot ce am putut să facem în vremile vechi luptînd
cu neclintită credinţă împotriva duşmanilor de moarte ai românilor şi acum în vremile din urmă pentru Ţara Românească, cea dulce, pe care mila lui Dumnezeu ne-a
învrednicit s-o vedem mare şi tare şi pe care am dori s-o vedem şi mulţămită şi
fericită. Eu am mare nădejde că aşa va fi ( ... ) Odată şi
odată copiii şi nepotii
dumitale vor fi fericiţi (.. . t (Muzeul judeţean Arad, fond Muzeul oraşului, nr. 1042t
scrisoare inedită a lui Vasile Goldiş către Ioan Leric, ţăran român din Dumbrăviţil,
maltratat de jandarmii austro-ungari în 1904).
Aradi

78 Dimineaţa,
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pe el însuşi, Vasile Goldiş, a rămas preocupat de
pe linia convingerilor sale democratice pinci la
Astfel nu cu mult timp înainte de a muri, in Yara
anului 1933 - deci încă în perioada violentei crize economice insoţite de puternice lupte ale proletariatului şi in general ale maselor
populare - el declară redactorului unui ziar că organizarc>a internă
trebuie schimbată grabnic, esenţial, că se cere îmbunătăţite puterea
economică, traiul păturilor populare 81 •
Am privi foarte simplist lucrurile, însă, dacă am considera că pe
parcurs, însufleţirea şi dăruirea faţă de problemele social-politice care
l-au caracterizat pe Goldiş n-au cunoscut şi momente de criză. Astfel,
în 1931, bolnav fiind, el se destăinuia cuiva: ,,Iţi mărturisesc că sînt
foarte sceptic în descifrarea viitorului. Asistăm zilnic la un faliment
dureros şi aproape ireconciliabil, la un divorţ tragic, între mase şi
pătura intelectuală ( citeşte mai mult: politicieni, n.n.). Şi mă întreb
deseori cine e de vină: poporul sau conducătorii lui?" Şi Goldiş î5i
răspundea singur, imediat, la întrebare pe acelaşi ton pesimist: ,,Eu
cred că ,pătura conducătoare, care n-a ajuns să se ridice la înţelegerea
vremurilor", reprezentanţii acesteia continuînd „să rămîie preocupaţi
de stabilirea ierarhiei "82 •
Trebuie remarcat însă că entuziastul patriot democrat a reuşit să
treacă peste asemenea momente de descurajare şi să le depăşească.
Şi că totodată nici chiar clipele de oboseală şi deprimarea nu au
ţională înainte şi în timpul Marii Adunări de la Alba-Iulia. Incă în
articolul său Antisemitismul, redactat în 1917 şi despre care am mai
sus) numai pe calea criticării unor stări de lucruri condamnabile.
obşteşti
sfîrşitul vieţii sale.

*

Nu putem vorbi de ideile ce l-au caracterizat pe Vasile Goldiş
1918 fără a ne referi şi la problema naţionalităţilor conlocuitoare.
de acum prea bine care au fost poziţiile lui în problematica natională înainte şi în timpul Marii adunări de la Alba-Iulia. încă în
articolul său Antisemitismul, redactat în 1917 şi despre care am mai
avut ocazia să vorbim, Goldiş meditînd asupra lumii postbelice, o
vedea eliberată de asuprirea unei naţiuni de către alta 83 • Mai tîrziu,
în septembrie 1918, în studiul său publicat în limba maghiară „Alkotmany reforrn Ausztriaban" 84 (Reforma constituţională în Austria), el
după
Ştim

81 Adevărul,

XXXXVII, 1933, nr. 15161 (10 iunie), p. 6.
V. Munteanu, lnlerview cu d. Vasile Goldiş, în
1931, nr. 14665 (22 octombrie), p. 6.
83 Biblioteca Municipiului Arad, Acle şi scrisori privind
cit, dos. cit., fila 221-229 (.,Acel care urăşte pe alt om (... )
mele de om"), fila 229.
84 V as i Ie G o Idiş,
Alkalmciny relorm Auszlriciban,
1918, nr. 256 (29 septembrie), p. 1-2.
82
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combătea cultivarea de către capitalismul monopolist a asuprim naţio
nale în vederea realizării propriilor interese economice şi politice
(.,Din această subjugare natural, nu trage foloase acel popor, ci a_cee_a
clasă, care domină"). Goldiş atrăgea atenţia asupra caracterulm diversionist şi dăunător pentru mase a unei asemenea politici (.,s-a adeverit că clasa dominantă foloseşte puterea materială cîştigată <lin exploatarea altor popoare pentru a putea întări dominaţia şi asuprirea
propriului său popor", deci „dominaţia unui popor peste alt popor este
izvorul propriei servituţi") şi îndemna chiar ca popoarele „asupritoare"
(am arătat mai sus accepţiunea ce trebuie dată acestui termen) să treacă
la „răsturnarea de la puterea politică" a conducătorilor clasei ce le
asupreşte în fond şi pe ele însele.
Apoi cum bine ştim, în cuvîntarea sa de la 1 Decembrie 1918,
precum şi în proiectul de rezoluţie a Adunării Naţionale, Goldiş cerea
ca să fie asigurate naţionalităţilor conlocuitoare din România, după
unire, aceleaşi drepturi integrale pe care le va avea şi poporul român 85 •
In discursul rostit la 14 decembrie 1918 cu prilejul predării actului
unirii la Bucureşti, îmbinînd obiectivele general democratice cu cele
privind problema naţională el arată: ,.Această unire a românilor pe
de o parte va trebui gradat să înfăptuiască egalitatea condiţiunilor de
viaţă pentru toţi indivizii, care o alcătuiesc, pe ,de altă parte ea va
trebui să se întemeieze pe principiul libertăţii şi egalei îndreptăţiri a
neamurilor" 86 •
Spre cinstea sa, ulterior, Vasile Goldiş n-a părăsit aceste poziţii,
ci a rămas pe ele, ducînd o luptă susţinută ,pentru apărarea şi afirmarea lor. Probabil că, în bună măsură, experienţa pe care a acumulat-o în timpul luptelor parlamentare de dinainte de 1918, a fost cea
care i-a imprimat pentru totdeauna an cuget adevărul exprimat
limpede de către clasicii marxismului - că nu poate fi liber un popor
care asupreşte alte popoare.
Ca atare, în 1918, cerind reprezentarea proporţională în adunarea
constituantă, a tuturor păturilor şi categoriilor sociale, el nu uită să
arate necesitatea luării în considerare din acest punct de vedere şi a
naţionalităţilor conlocuitoare87 • Poziţia sa în problema respectivă şi-o
va expune Goldiş şi în cadrul lucrărilor Consiliului Dirigent, atunci
cînd acesta, în august 1919, va lua ,în dezbatere şi va vota noua lege
electorală 88 •
85

Marca Unire dela 1 decembrie 1918, Bucureşti, 1943, p. 95-109. L. Bănyai,

făgaşul tradiţiilor lrăţeşli, Bucureşti,

1971, p. 118.
V as i le Gol di ş, Societatea Naţiunilor
Alba-Iulia, în Hotarul, I, 1933, nr. 7, 1933, nr. 7, p. 2.
87 Patria, I, 1919, nr. 136 (5 august), p. 3.
88 Ibidem.
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Intr-o declaraţie acordată în octombrie acelaşi an ziarului ,.,\radi
Hirlap" 89 omul politic ardelean preciza că populaţia maghiară de pe
teritoriul României va avea dreptul de a-şi alege fie deputaţi români.
fie de o naţionalitate cu ea, după .cum va dori. Şi cu acelaşi prilej,
făcînd o profesiune de credinţă, mărturisea că în ce îl priveşte a apărat
întotdeauna cererile juste şi drepte ale naţionalităţilor maghiare, nefiind şovinist, ci, din contră, un partizan al apropierii româno-maghiare.
(Despre faptul că el a militat pentru drepturile naţionalităţilor conlocuitoare - pe care le-a respectat şi pentru armonia dintre
acestea şi români, va vorbi Goldiş cu îndreptăţire şi într-un interviu
din 192590 , ca şi în 1927 91 •
La 28 octombrie 1919 Vasile Goldiş va declara aceluiaşi ziar, de
data aceasta însă, cu referire la toate naţionalităţile conlocuitoare, că
acestea se vor bucura de toate drepturile şi libertăţile democratice.
Totodată Goldiş îi îndemna atît pe români cît şi pe maghiari la buna
înţelegere 92 •

Apelurile lui la colaborarea din partea populaţiei maghiare şi la
participarea acesteia în opera de dezvoltare a ţării, sînt destul de numeroase. Asemenea chemări frăţeşti sînt adresate de către Goldiş,
astfel, şi la 2 octombrie 1919, într-o declaraţie afirmînd că românii şi
maghiarii trebuie să trăiască în pace, pe baza respectului reciproc şi
a intereselor comune 93 • De asemenea şi la 7 mai 1920, cînd, adresîndu-se populaţiei maghiare, el îi cerea să respingă propaganda cercurilor naţionaliste revizioniste din mijlocul ei, să privească în moci
obiectiv necesitatea şi legitimitatea actului unirii cu România şi să le
sprijine pe acele partide care îi vor asigura mai multe drepturi şi
libertăţi în spiritul rezoluţiei de la Alba-Iulia 9 ~. In felul acesta, e
limpede, Goldiş pleda, totodată, în favoarea P.N.R., dar nu de pe o
platformă meschină, egoistă.

Lupta lui Goldiş pentru asigurarea de drepturi egale, larg democratice naţionalităţilor conlocuitoare va continua şi ulterior ( ca
dealtfel şi chemările lui adresate naţionalităţilor conlocuitoare de a
pune umărul, alături de poporul român, cu care convieţuieşte de secole, astfel ca, prin efort colectiv, să i se smulgă naturii bogăţiile, în
vederea ridicării nivelului de trai şi civilizaţie al tuturor, a înfloririi
României!.> 5 •
69

Aradi Hirlap, III, 1919, nr. 528 (2 octombrie), p.
Erdelyi Hirlap, VIII, 1925, nr. 1990 (9 ianuarie),
91 Ibidem, XI, 1927, nr. 2727 (21 iulie), p. 7---8.
92
Ibidem, III, 1919, nr. 551 (29 octombrie); p.
nia pe drumul desdvîrşirii construcţiei socialismului,
90

reşti,

1-2.
p. 1-2.
1; Nicolae Ceauşescu, Româvoi. 3, Editura politică, Bucu-

1969, p. 700-701.
Aradi Hirlap, III, 1913, nr. 528.(2 omtombrie), p. 1-2.
94 Ibidem, IV, 1920, nr. 685 (7 mai), p. 1.
95
Erdelyi Hirlap, XII, 1928, nr. 2861 (1 ianuarie), p. 3.
93
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Toate acestea în ciuda faptului că burghezo-moşierimea română,
cum bine se ştie, n-a rezolvat nicicînd această problemă, aşa cum
ea n-a fost rezolvată niciunde altundeva în condiţiile orînduirii capitaliste.
În 1922 Vasile Goldiş cere, în repetate rînduri, respectarea intetereselor şi drepturilor acestor naţionalităţi, arătînd că este în interesul
naţional, să nu se creeze animozităţi, ci, din contră, populaţia din rîndul naţionalităţilor conlocuitoare să fie atrasă total şi integral pentru
cauza propăşirii statului român, încrederea ei urmînd a fi obţinută
prin luarea în considerare a intereselor .sale juste şi cinstite, a drepturilor legitimate de condiţia de cetăţeni ai României 96 . La fel şi în
1924 Goldiş pretinde din nou: ,,Dreptate 1 şi libertate dar şi faţă de
români şi faţă de celelalte naţionalităţi" 97 • In ,acest sens, el se declară
de acord cu fuzionarea Partidului naţional român cu Partidul naţional
ţărănesc a lui Mihalache numai în condiţiile în care noul partid astfel
creat va milita, ,pe lingă alte revendicări democratice, pentru drepturile minorităţilor şi se va strădui să asigure buna convieţuire a
acestora cu poporul român 98 •
De asemenea, la o adunare a P.N.R. ţinută în noiembrie 1925 la
Ineu (judeţul Arad) şi la care au participat peste trei mii de oameni,
el revendică iarăşi ca „minorităţile să se bucure de aceleaşi drepturi
ca şi membrii naţiunii dominante" 9 fl.
Foarte interesante sînt opiniile exprimate de omul politic ardelean în februarie 1926, prin intermediul ziarului „Adevărul" 100 • Astfel,
Goldiş atrage atenţia că, dacă nu li se vor respecta drepturile conform
hotărîrii luate la 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia, naţionalităţile conlocuitoare „nu vor putea .să aibă nici o înţelegere luminoasă a situaţiei lor în statul român şi nici siguranţa drepturilor la care pot aspira "101. Pe de altă parte adresîndu-se acestor naţionalităţi, Vasile
Goldiş le îndemna să nu ·se încreadă în acele partide „naţionale" reacţionare, care nu le reprezintă de fapt interesele. Din contră arată
cel .în cauză - acestea se unesc cu organizaţii politice româneşti
reacţionare, ca să-şi apere interesele comune de clasă. In această situaţie, Goldiş opina, în mod just, că masele populare aparţinînd naţionalităţilor conlocuitoare trebuie .să-şi afle „altă orientare în politica ţării" şi anume, apropierea de forţele şi partidele democratice.
În cursul anului 1926 Vasile Goldiş va mai face şi alte declaraţii
în sprijinul doleanţelor juste ale naţionalităţilor conlocuitoare (totodată cerînd ataşamentul acestora faţă de 1statul român), accentuînd
de fiecare dată faptul că în ceea ce îl priveşte el se situează cu condupă

6

Aradi Hirlap, VI, 1922, nr. 1275 (27 iunie), p. 1-2; nr. 1334 (12 septembrie), p. I.
Dimincata, XXI, 1924, nr. 6332 (29 iunie), p. 3.
~A Erdelyi Hirlap, VIII, 1924, nr. 1828 (14 iunie), p. 1-2.
!l~ Adevărul, XXXVIII, 1925, nr. 12867 (24 noiembrie), p. 2.
100
Ibidem, XXXIX, 1926, nr. 12933 (12 februarie), p. 2.
101 Ibidem.
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secvenţă pe platforma hotărîrilor luate la Alba-Iulia . (Aceeaşi poziţie
o reflectă 102 şi rezoluţia adoptată la 2 mai 1926 la Sibiu de către partizanii lui Goldiş întruniţi în acel congres, ,despre care am mai vorbit.
menit a da naştere unui nou Partid naţional, ca şi discursul rostit cu
acel prilej de cel la care ne referim 103 ). ln spiritul a,cestor hotăriri Goldiş considera că „minorităţile" au dreptul de a vorbi, scrie, a se cultiva în limba lor, de a dispune în mod liber de cultul pe care-l doresc,
deziderate pentru respectarea cărora neobositul democrat se obligă a
lupta fără încetare 104 .
Intrînd, în acelaşi an, în guvernul Averescu, intelectualul ardelean îşi exprima speranţa că va fi lichidat şovinismul şi antisemitismul105. Nu vrem să asuprim pe nimeni ~ declara el - ci să trăim în
pace cu minorităţile. ,,V rem ca să fie înscris în istorie că a fost o naţiune

care nu a vrut să asuprească un alt popor şi această naţiune este

naţiunea română" 106 •

în cursul .anului 1926 - convins că rezolvarea acestei chestiuni
„nu mai poate întîrzia" 10 i, intenţiona chiar să elaboreze un program
care să rezolve integral şi maximal - în concepţia lui - problema
naţionalităţilor conlocuitoare 108 , pe care o privea, cu îndreptăţire, ca
problemă de stat 109 . în acest scop el şi-a propus să se sfătuiască cu
toate partidele, şi desigur cu reprezentanţii naţionalităţilor respective110.
Declaraţii în sprijinul drepturilor celorlalte naţionalităţi Ya face
omul politic ardelean şi în anul 1929 111 . De asemenea în 1930, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de către Barabaş Bela, preşedintele Partidului
maghiar din Arad, Goldiş îi trimite acestuia o scrisoare prin care-l felicită şi chemîndu-1 să desfăşoare şi pe mai departe activitate în
slujba patriei comune, România - îşi exprimă încă o dată sentimentele de stimă şi respect pentru naţionalitatea maghiară, căreia îi recunoaşte indiscutabilele virtuţi 112 • în 1931, la venirea la putere a guvernului Iorga, fruntaşul politic ardelean îi recomanda acestuia, prin
intermediul presei, găsirea celor mai eficace metode pentru antrenarea
minorităţilor în munca de edificare a ţării 113 •
102 Adevărul,
103
104

XXXIX, 1926, nr. 12999 (4 mai), p. 4.
Cuvîntul poporului, VIII, 1926, nr. 22 (6 mai), p. 1-2.
Ibidem, XXXIX, 1926, nr. 12933 ( 12 februarie), p. 2.

brie), p. 1-3; nr. 2513 (22 octombrie), p. 1-3.
105 Ibidem, nr. 2360 (13 mai), p. 4.
106 Ibidem, nr. 2384 (20 mai), p. 5.
107 Deşteptarea Banatului, I, 1926, nr. 6 (27 iunie), p. I.
108 Adevărul, XXXIX, 1926, nr. 13040 (23 iunie), p. 3.
109 Deşteptarea Banatului, I, 1926, nr. 6 (27 iunie), p. 1.
110

111
112
113

Ibidem.
Aradi Kăzlăny, XXXXIV, 1929, nr. 290 (20 decembrie), p. 4.
Ibidem, XXXXV, 1930, nr. 282 (11 decembrie), p. 3.
Ibidem, VI, 1931, nr. 89 (21 aprilie), p. 2.
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Trebuie, fără îndoială, să-i dăm dreptate lui Vasile Goldiş, atunci
cînd declara unui ziarist maghiar că el susţine drepturile „minorită
ţilor" (Goldiş se referea în cazul dat, în special la cel de a-şi putea
folosi limba maternă în oficiile publice şi în consiliile municipale) nu
numai cu vorba ci şi cu fapta şi că la fel va proceda şi în viitor. Reamintind cu aceeaşi ocazie că pe poziţii favorabile naţionalităţilor conlocuitoare s-a situat şi la 1 Decembrie 1918, la Alba-Iulia, politicianul
ardelean arăta că, în asemenea condiţii, adoptarea din parte-i a unei
alte atitudini ar însemna negarea integrală a propriului trecut 114 .
Este important de relevat faptul că Vasile Goldiş nu a avut în vedere numai problemele naţionalităţii maghiare. Fără îndoială că
acestea au constituit în preocupările sale un loc de seamă, dat fiind
faptul că era vorba de minoritatea naţională cea mai numeroasă şi în
rîndul căreia propaganda naţionalistă reacţionară-revizionistă acţiona
cu o intensitate de loc neglijabil5..
În intenţia lui Vasile Goldiş au stat şi celelalte naţionalităţi conlocuitoare. Cea germană, de pildă, la care se referea el şi în discursul
său ca preşedinte al „Astrei", ţinut în 1928 (lectura a aparţinut însă
vicepreşedintelui societăţii, Gh. Preda, Goldiş fiind bolnav), ca şi în
faţa participanţilor la Congresul al X-lea internaţional al profesorilor
secundari din Bucureşti, care se aflau în vizită la Sibiu. în acest
discurs se vorbea despre viaţa şi munca comună a românilor şi germanilor, care, se arăta cu satisfacţie, ,,îşi împletesc rosturile vieţii
spre a-şi găsi bunăstarea şi mulţumirea" 115 •
Desprindem de aici încă un element de mare importanţă: a1cela
prin care Vasile Goldiş constata şi evidenţia faptul că dincolo de manevrele naţionaliste ale reprezentanţilor claselor exploatatoare (fie ei
români, maghiari, saşi etc.) masele populare trăiau în general înfră
ţite, în bune raporturi de colaborare.
Românii sînt în majoritate - va afirma el, astfel, în acest sens
şi într-un discurs din 1922 dar ei respectă celelalte naţionalităţi,
ctorinţele lor ca şi principiile de egalitate şi libertate. Cu un an înainte,
deci în 1921, Goldiş îşi exprima într-un articol convingerea că poporul român, de-acum liber în întregime, va şti preţui dreptatea şi liber~atea _şi nic~odat~ nu _va îmbrăţişa ideea asupririi altor popoare, nu va
mrobi pe cineva 16 • Şi cu aceeaşi ocazie, el preciza - lucru foarte important - că tr~buie să se facă o categorică deosebire între greşelile
m proble1!1a ~aţ10nală pe care le săvîrşesc guvernanţii şi - în general - toţi cei care se opun progresului şi „bunele intenţii ale românilor" 117, (adică ale maselor populare româneşti).
114

Erdelyi Hirlap, XI, 1927, nr. 2824 (16 noiembrie) p. 2.

115

Transilvania, 59, 1928, nr. 7---8, p. 689.
V as i Ie G o Idiş, Karcicsony es politika în Aradi Hirlap, V., 1921, nr. 1135

116

(25 decembrie), p. I.
117

Aradi Hir/ap, VI, 1922, nr. 1275 (27 iunie), p. 1-2.
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In spiritul acestei atitudini a poporului, de egalitate ~i frăţietate,
sub influenţa ei se constituiseră, de fapt, putem afirma, şi modu I în
care privea Goldiş însuşi problematica respectivă, obiectivele de luptd
în această direcţie pe care şi le fixase înflăcăratul patriot.
Activitatea lui Goldiş, după 1918, pe linia strîn9erii legăturilor de
prietenie şi stimă reciprocă între poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare precum şi în sensul acordării de drepturi şi libertăţi democratice, egale acestora din urmă şi-au găsit aprecieri binemeritate
în epocă. Unul dintre cei ce au evidenţiat, astfel, meritele luptătorului
democrat în a-ce-a·stă direcţie a fost ziaristul şi publicistul ardelean
Ion Clopoţel1 18 •
Ca şi în perioada precedentă orientările pe care le putem numi
ale lui Vasile Goldiş s-au îmbinat în permanenţă cu un fierbinte patriotism. Atrăgînd mereu atenţia asupra angajamentelor solemne în
privinţa naţionalităţilor conlocuitoare luate la Alba-Iulia şi asupra
necesităţii ca ele să fie respectate în întregime, Vasile Goldiş nu uita
niciodată să sublinieze că „ţara noastră este un stat naţional unitar"
şi aceasta, .arăta el, nu din dorinţe arbitrare, ci pentru că din cele
17 milioane de locuitori doar trei milioane de locuitori nu erau d('
şi

naţionalitate română 119 •

De asemenea, în 1927, Goldiş se va ridica împotriva unor deputaţi
maghiari care, în temeiul dreptului de a folosi limba maternă, propagau de fapt naţionalismul şi şovinismul, îndemnîndu-şi conaţionalii la
boi-cotarea limbii române 120 .
Atitudinea sa se exprimă însă şi invers. De pildă, într-un discurs
parlamentar, arătînd că „statul român este un stat naţional deci prima
grijă a lui este de a se îngriji de soarta românilor", atrăgea imediat
atenţia că acest lucru .să se facă fără şovinism, fără discriminări naţionale. La baza guvernării ţării, consideră Goldiş, trebuie să stea
libertatea şi dreptatea „şi faţă de români şi faţă de celelalte naţio
nalităţi", care trebuie să se simtă şi ele bine în cadrul României. Pe
„minoritari" - afirmă el cu acelaşi prilej - trebuie să-i protejăm, nu
să-i persecutăm". Şi Goldiş lansa un sincer apel (lucrurile se petreceau în 1924): ,.să ne dezbrăcăm deci de atmosfera aceasta şovinistă
~are în timpul din urmă a apucat să arunce nori asupra sufletului
nostru" 121 •
118
Aradi Kăzlăny, XLVI, 1931, nr. 290 (18 decembrie), p. 5; Cf. I o n CI op o te I, Amintiri şi portrete, Editura „Facla", Timişoara, 1973, p. 53.
119 Universul, XXXVII, 1919, nr. 234 (7 septembrie), p. I.
120
Erdelyi Hirlap, IX, 1927, nr. 2819 (10 noiembrie), p. I.
121
Dimineaţa, XXI, 1924, nr. 6332 (29 iunie), p. 3; Patria, VI, 1924, nr. 13G
(1 iulie), p. 1; nr. 192 (10 septembrie), p. l; nr. 193 (11 septembrie), p. 1-2; nr. 194
(13 septembrie), p. 1; nr. 195 (14 septembrie), p, 1-2 (ln discursul său, Goldiş
critica proiectul de reformă a invăţămintului primar a\'ansat de liberali in 1924,
care a pus in practică, pe lingă alte daune, ar duce la jignirc>a populaţiei de dlle
naţionalităţi şi la invrăjbire intre acestea şi români).
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In condiţiile de astăzi, cînd drepturile naţionalităţilor conlocuitoare din ţara noastră sînt cu adevărat şi pe deplin respectate, ideile
generoase în problema naţională ale lui Vasile Goldiş reprezintă un
patrimoniu de mare interes şi Yaloare.
*

O

bună

parte din activitatea politicianului ardelean pe linia asiunor transformări democratice în ,-iaţa ţării s-a îndreptat - inclusiv în ceea ce priveşte drepturile naţionalităţilor - spre problemele culturale.
Cum era şi firesc, în primul rînd, după încheierea războiului, Goldiş s-a arătat prC'oc1pat de reconstruirea a ceea ce existase în perioada
antebelică, pe acest plan, desi9ur, ţinîndu-se cont de noile condiţii
create acum şi în primul rînd în domeniul învăţămîntului. Astfel, în
calitatea sa de şef al resortului cultelor şi instrucţiunii publice în Consiliul Dirigent el adresează, deja la 30 decembrie 1918, o scrisoare
oficială consistorului ortodox român din Arad, prin care cere să se
ia măsuri urgente în ,·ederea funcţionării normale a şcolilor inclusiv
a celor săteşti (,,Venindu-ne la cunoştinţă faptul regretabil, că în multe
comune şcolile nu funcţionează fie că îm-ăţătorii au fost alungaţi fie
că însăşi (sic!) au părăsit posturile ocupînd alte slujbe, ne luăm voie
a vă ruga cu toată străduinţa, să întrebuinţaţ.i şi în afara D-voastră
oficială toate mijloacele pentru curmarea acestei stări anarhice" se
spune în respectiva adresă 122 ).
Incă din această perioadă Goldiş se arată preocupat şi pe plan
cultural, inclusiv de realizarea unor schimări în spiritul ideilor care-l
însufleţeau. El colaborează de pildă în 1919, la un proiect de sistematizare (îmbunătăţire, n.n.) a salariilor învăţătorilor, gîndindu-1 totodată
pe acesta doar .ca pe un „început modest" şi exprimîndu-şi speranţa
că „în Constituantă se va succeda să asigurăm şi mai efectiv starea
învăţătorilor". Intr-o altă scrisoare din 5 iulie 1919, adresată episcopului din Arad, Vasile Goldiş se angaja ca, dacă va ajunge ministru al
cultelor şi instrucţiunii publice în guvernul de la Bucureşti, să majoreze salariile profesorilor şi învăţătorilor şi să ia măsuri ca acestea să
fie plătite cu regularitate 123 •
Concentrarea interesului lui Goldiş în mare măsură asupra învă
ţămîntului {dintre ele cele de ordin cultural) este pe deplin explicabilă, ţinînd cont de formaţia sa iniţială de dascăl. în acest domeniu
prezenţa lui va fi activă şi în anii ce au urmat. Astfel, după cum am
mai arătat şi în acest context, el va lua parte, în mod energic, la discutarea în Cameră, în 1924, a proiectului de reformă a învăţămîntului
gurării

122

Arhiva Episcopiei ortodoxe din Arad, Adresa nr. 10/1918.
Ibidem; Scrisoarea lui V as i 1 e G o 1 di ş, din 5 iulie 1919, către episcopul
Aradului, Grupa I. dosar Prezidenţial, act. nr. 236/1919.
123
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primar, prezentat de către guvernarea liberală a lui Ion Brătianu şi
în legătură cu care Goldiş va rosti un memorabil discurs de orientare
critică. Să amintim şi aci cîteva dintre ideile fundamentale cuprinse
în această cuvîntare 124 •
Goldiş considera legea supusă discuţiei ca nesatisfăcătoare pe mă
sura marei importanţe a problemei pe care îşi propusese s-o soluţio
neze. Aducînd soluţii lipsite de realism şi eficacitate legea nu corespunde intereselor poporului şi în primul rînd - subliniază Goldiş celor ale ţărănimii (de unde şi posibilitatea ca să provoace la revoltă).
în discursul său fruntaşul politic democrat arăta că nu e suficient să
se prevadă „cu atîta străşnicie" obligativitatea învăţămîntului primar.
ci „e nevoie ca obligativitatea să poată fi aplicabilă, de posibilitatea
săteanului de a-şi trimite copii la şcoală" 125 • Ceea ce înseamnă a avea
unde să-i trimită ( deci local de şcoală, existenţa învăţătorilor calificaţi) şi cu ce să-i trimită (rechizite şcolare, cărţi, haine, încălţăminte
etc.).
Aprobînd apoi ideea gratuităţii învăţămîntului primar: ,.învăţă
mîntul pentru popor trebuie să fie gratuit, pentru că instrucţiunea poporului este un interes de stat, este interesul nostru al tuturor, este
interesul cu deosebire al neamului nostru românesc, ca poporul de la
ţară, masele largi populare, acest izvor nesecat al tuturor energiilor
naţionale, în sfîrşit să ajungă odată la lumină" 126 , Goldiş constată imediat în continuare că de fapt, prin proiectul în cauză „învăţămîntul
nu-i gratis", căci toate cărţile, rechizitele etc. costă scump, o adevă
rată avere pentru omul sărac. Or, ,,gratuit arată el este învăţă
mîntul atunci cînd părinţii şcolarilor nu trebuie să contribuie în mod
direct, absolut cu nimic la spesele necesare instruirii copiilor lor". Şi
Goldiş propune: ,,Să ne îngrijim ca toţi copiii să aibă gratuit, la indemînă toate cărţile, toate rechizitele"l:!i_
Democratul ardelean constată apoi cu indignare că instrucţia copilului de ţăran se opreşte oricum, la şcoala primară, ceea ce nu e
bine. Absolventul acestei prime trepte - opina el cu dreptate - trebuie să aibă acces spre cultură. Numai astfel se poate realiza acea
continuitate necesară în educarea şi instruirea cetăţenilor, .. numai astfel cu adevărat un popor poate spune că e un popor cultural". Căci,
„dacă absolventul nu mai poate pune mina pe carte uită totul şi se
poate considera ca analfabet" 128 •
Vasile Goldiş, critică, de asemenea, obligativitatea la care urmau
să fie supuşi ţăranii de a-şi zidi singuri şcoala şi de a o întreţine, din
m Patria, VI, 1924, nr. 136 (I iulie), p. l; nr. 192 (10 septembrie). p. l; nr. 193
(11 septembrie), p. 1-2; nr. 194 (13 septembrie), p. l; nr. 195 (14 septembrie), p. 1-:2;
ve:zi şi Dimineaţa, XXI. 1924, nr. 6332 (29 iunie), p. 3.
125
A<levăn:l, XXXVII, 1924, nr. 12397 (30 iunie), p. 2.
126
Putria, VI, 1924, nr. 193 (11 decembrie), p. l.
121
Ibidem, JJ. ?.
128

Ibidem.
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puţinele
arăta el

lor venituri. Intr-un stat democratic, cum ne pretindem
- nu este aidmis ca un guvern şi ministrul învăţă:mîntului să
impună asemenea cheltuieli arbitrare, samavolnice, pe seama populaţiei de la sate obligînd-o pe aceasta prin forţa împrejurărilor să-şi
vîndă şi ceea ce mai au (vile, păsări, cereale etc.). Se calcă în picioare,
în acest fel - afirma în mod deschis Goldiş - cele mai elementare
drepturi ale maselor. Şi exclamă: pînă cînd ţăranul va fi batjocorit?
Nu locuitorii - consideră el - ci „statul e dator să întreţină
şcoala, căci ea nu e de folos numai cetăţenilor ci statului în general 1112 n, iar contribuţia prin impozite în acest scop trebuie să-i vizeze
pe toţi proporţional în funcţie de venit şi avere. .,Este de mirat s-a adresat Goldiş membrilor guvernului - că dumneavoastră, în faţa
acestei lumi noi, cutezaţi a ne prezenta un proiect de lege, care aruncă
toată sarcina învăţămîntului primar în circa săracilor şi scutiţi de
aceste sarcini pe arhimilionari, pe cei îmbogăţiţi din munca altora,
care îşi plimbă lenevia şi nemernicia în automobilele lor noi şi încăpătoare11130. De asemenea este criticată intenţia guvernului de a
lăsa în seama comitetelor şcolare lipsite în realitate de fonduri rezolvarea problemelor privitoare la ajutorarea copiilor săraci, sarcină ce, consideră vorbitorul revine tot statului1 31 .
în continuare, Goldiş se referea în discursul său la viaţa de mizerie şi privaţiuni a învăţătorilor, identică - arată el - cu a ţăranu
lui sărac, la tratamentul ce li se ecordă acestor veritabili apostoli ai
neamului dedicaţi unei nobile cariere. Dascălul e prost plătit, trăieşte
în condiţii nesatisfăcătoare, e lipsit de cele mai elementare necesităţi
pentru trai (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă etc.). Obligaţiile sale, .,se
cuprind în pagini întregi, iar în ce priveşte drepturile sale, un rînd 11 . Proiectul noii legi de-a dreptul îl dispreţuieşte - consideră Goldiş. Pentru
orice fleac e sever pedepsit, iar judecarea lui urmează să se facă cu uşile
închise, ca în Evul Mediu, fără posibilitatea unui apărător. De asemenea e pus la discreţia şi batjocura a tot felul de organe care n-au
nimic cu învăţămîntul şi obligat să facă propagandă partidului aflat
la putere. Acest tratament - afirmă vorbitorul - e degradant, înjoseşte personalitatea umană, e „în contrazicere cu dreptatea şi mai vîrtos cu demnitatea corpului profesoral 11 , didactic. Şi, pornind de aci,
în discurs se propunea, introducerea, ca şi în ţările apusene dezvoltate, a autonomiei şcolare 132 .
Critici vehemente conţinea discursul la adresa prea puţinei importanţe pe care o acorda Camera dezbaterii acestui proiect (,,biată
lege batjocorită 11 - care arată ironic Goldiş - .,prevede numai viitoDimineaţa, XXI, 1924, nr. 6332 (29 iunie), p. 3.
Patria, VI. 1924, nr. 194 (13 septembrie), p. 1.
131
Ibidem, nr. 193 ( 11 septembrie), p. 1.
132
Dimineaţa, XXI, 1924, nr. 6332 (29 iunie), p. 3; Adevărul,
nr. 12397 (30 iunie), p. 2; Patria, VI, 1924, nr. 194 (13 septembrie), p. 1.
1 9
~
130
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rul unui neam", di<icutii le asupra lui fiind veşnic aminate, iar apoi
acordîndu-li-se ca planificare in timp, un climat ingrat de grabă şi
superficialitate. Prin contrast Vasile Goldiş simţea nevoia să aducă,
cu acel prilej, elogii pentru opera lor de organiz,Jre a învăţămînlului
primar, pentru dăruirea cu care au înţeles să se consacre acestei probleme lui Spiru Haret şi Simion Mehedinţi, foşti la vremea lor miniştri
ai instrucţiunilor publice.
Jmportanţa discursului rostit de Vasile Goldiş în Camera deputaţilor, are o înaltă semnificaţie: spiritul său democratic, clarviziunea
ce-l caracterizează, faptul că intuieşte necesităţile ţării şi mai ales a
ţărănimii, corelate cu dezvoltarea societăţii contemporane în întreaga
lume etc. Prin poziţia adoptată în parlamentul ţării faţă de acest
proiect de reformă şcolară, Vasile Goldiş se face exponentul marii
mase a poporului, în special al ţărănimii, el dovedind mai degrabă o
atitudine de opoziţie faţă de poliUca oficială <lecit de adeziune la
această politică.

In perioada aceasta, cînd Partidul Comunist Român se afla în ilegalitate, cînd forţele progresiste în general nu aveau posibilitatea să
desfăşoare o activitate politică, atitudinea lui Vasile Goldiş
demonstrează curajul şi onestitatea în înaltul simţ cetăţenesc şi patriotic,
apropiindu-I pe autorul ei de militantismul revoluţionar caracteristic
proletariatului, clasei noastre muncitoare 133 •
1n paralel discursul aducea în discuţie, după cum ştim şi alte
probleme de ordin cui tur al. De pildă, construirea din banii statului,
de biblioteci săteşti. De asemenea înfiinţarea, în mediul rural, de că
mine şi societăţi culturale, care să aibă la bază tradiţiile şi preocupă
rile locale mai vechi ale locuitorilor de aici. Cu alte cuvinte, Goldiş
cerea ca fiecare sat să dispună de toate mijloacele necesare ridicării
spirituale a locuitorilor săi, aici incluzîndu-se creşterea gradului de
cultură şi civilizaţie, precum şi nivelului lor politic tot mai combativ.
Preocupările de ordin cultural din afara celor legate în mod direct de învăţămînt sînt prezente la Goldiş şi în alte ocazii. El sesizează de pildă, necesitatea unui program naţional de culturalizare a
maselor 134 , care să aibă drept ţeluri educaţia în spirit patriotic şi scoatere.a poporului din incultură. De asemenea într-un articol publicat în
1925, în „Societatea de mîine" revine asupra necesităţii înfiinţării de
biblioteci în mediul rural - acţiune gîndită de către Goldiş la pro133 lncă din perioada studentiei, Goldiş a
imbrătişat cauza celor asupriţi şi
-exploataţi. Acest interes a fost la el constant pină la sfirşitul vieţii (,,M-a durut
inima, văzindu-i pe săracii liamali care din zori pină-n seard card la saci şi nu
primesc nici măcar at1ta ca să se sature. Doamne, ce egoistă e lumea şi ce imperfect i
este"). Vasile Goldiş, Jegyzetek, 1880 (VII osztaly), însemnarea din 1886, p. 99).
134 Vezi pentru comparaţie Programul Partidului Comunist Român, Editura politică, Bucureşti, 1975, p. 45-90.
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porţiile

unei largi campanii; şi în general asupra importantei care treîn plan cultural satului românesc 135 •
Sînt obiective pentru realizarea cărora, mai ales în calitatea sa
de preşedinte al „Astrei", Vasile Goldiş a acti\-at în mod foarte susţinut în ciuda greutăţilor şi adversităţilor întimpinate - şi nu fără
rezultate demne de a fi consemnate. Dar despre aceasta am vorbit
destul de pe larg într-un articol precedent şi nu credem că e necesar
să repetăm cele spuse acolo. Ceea ce Yrem totuşi să mai subliniem
încă o dată aici e că Vasile Goldiş concepea activitatea asociaţiei pe
care a condus-o ani la rînd nu numai pe planul emancipării culturale
a poporului, dar şi pe cel al emancipării sociale, deci - cum el însuşi spunea a eliberării „în aceeaşi măsură a omului de sub exploatarea prin semenii săi" 136 • De fapt, o permanentă orientare spre obiective şi ţeluri social-politice a caracterizat şi fertilizat în întregime
ideile şi acţiunile în plan cultural ale lui Vasile Goldiş 137 •

buie

acordată

AUS OEM WIRKEN VON VASILE GOLDIŞ UM DIE FESTIGUNG
UND DIE ENTWICKLUNG RUMĂNIENS (1918-1934)

Zusamme niassung
Vasile Goldiş (1862-1934) ist einer der hervorragenden Fuhrer der Generation
von 1918, welche fur die am 1. Dezember 1918 geschehene Vereinigung Siebenbi.irgens mit Rumănien eingetreten ist.
Der Verfasser hebt die Bemuhungen Goldiş' nach 1918 um die Festigung und
Entwicklung Rumăniens hervor. Goldiş war fur die Verteidigung der Staatsunabhăngigkeit und der Integrităt des Landes, fur die soziale und nationale Emanzipation
des rumănischen Volkes, fi.ir Frieden und Zusammenarbeit mit den Nachbarlăndern
un<t mit allen Staaten der Welt aufgrund der Respektierung der nationalen
Unabhăngigkeit und Souveranităt und des gegenseitigen Voteils bestrebt.

135

(23

şi

V as i Ie G o 1 di ş, Asociaţiunea, în Societatea de mHne, /1, 1925, nr. 34-35

30 august), p. 592.
136
Transilvania, 59, 1928, nr. 7-8, p. 690.

ln acest sens a se vedea lucrarea Vasile Goldiş, Scrieri social-politice şi
Jil~rare (Ediţie îngr_ijită, studiu introductiv, tabel cronologic şi bibliografie de
M 1 r ce a P o Pa ş1 Gheorghe Ş or a.
Cuvint înainte de acad. prof. Ştefan
Pascu), Editura „Facla", Timişoara, 1976.
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