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Revizuindu-şi, în 1930, arhiva şi biblioteca, Vasile Golcliş d ilVUt
buna inspirdtie de a-şi nota într-un Cdiet tillurile dosarelor, cărlilor şi
periodicelor pe care întelegea să le lase posteritătii. Este interesant de
remarcat, în le~Jătură cu acest fapt, că între dosare nu figureazci. niLi
unul cu informaţii despre viaţa sa. Aceasta nu înseamnă că Vasile Cioldiş voia să fie iqnorat ele viitorime, pentru că, deja în 1919. pe cinci
făcea parte din primul guvern al României între·gite, atrăsese atenţit1
contemporanilor asupra vieţii sale, cu motivarea că „e interes obştesc
să-i cunoaştem ( ... ) pe bărbaţii care vin din Ardeal, cu atmosfera ră
coritoare a mun ~ilor lui, cu voinţa oţelită în luptele dîrze pentru viaţd
naţională, cu concepţia lor de moralilc:1le ausler8 ... " 1•
In acest sens. între c1nii 1922--1932, Vasile Cioldiş şi-a scris a11tobioqrafic1 în diverse vc1ric1nte, dintre cam una u încredinlat-o tiparului
sub semncitura lui Ion Jelecutecrnu~. La scurt timp după apariţie, bro•
şura respectivii a fost retrasă clin circulaţie şi depozitată în pivni(a editurii „Concordia" de către însuşi Vasile Golcliş, care îşi pierduse încrederea în aparentul autor al broşurii.
Cunoaştem patru vari·ante ale autobiografiei lui Vasile Goldiş, care
uu multe usemănări cu biografia apărută în 1932, sub semnătura lui
Ion Jelecuteanu: 1•
în lucrarcu ele faţă, nu ne vom servi de variantele biografice pe
care le-am amintit, ci de alte izvoare, şi anume jurnalul din tinereţe 4

Arhivele Statului Araci, Colecţia mnnuscrisc, dosar nr. 168, 130
ineclit[1 se arlr"1 în posesia Arhivelor Statului din Araci, Colecţia
monuscrisc, dosar, nr. 168, f. 130-150
a Trei variante din biografia lui Vasile Goldiş s-au pierdut.
1
•
Jurnalul lui Vasile Golcliş poartli titlul: Vasile Golcli5, Jcgyzc/Pk, 1880 (VII
osztu/y) (Îns0mn,iri, 1880, clasa, a VII-a licealii), p. 1-390
1

~ O variantii
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al lui Vasile Goldiş, de corespondenţa sa cu Elena Goldiş şi de alte
dele cu caracler hiogrnfic sau autobiogrnfic.
După cum bine se poate observa, în aulobiografiile sale, Vasile
Golcliş nu aminteşte de originea familiei sale, de greutăiile vieiii sale
de student. de viaţa sa de familie şi de şubrezenia sănătăţii sale. Credem că informaiiile ce le vom aduce cu privire la aceste i:!Specte ale
vieţii sale, ar ,pulea suscita interesul acelora cdl"e în viilor se vor ocupa
de viaţi:! şi dclivilatea mcirelui patriot transilv[111edn.
*

Vasile Goldiş s-a născut în satul Mocirla, la 12 noiembrie 1862, în
casa bunicului său Teodor Goldiş. Toţi biografii lui au susţinut, bazaţi
şi pe proprii mărlurii eronate, că viitorul pedagog, publicist şi om politic ar fi văzut lumina zilei la 25 noiembrie 1862, la Seleuş, judeţul
Arad, unde domicilia în acel timp tatăl său. Registrul de stare civilă
pentru născuţi. pe anul 1862, al oficiului parohial ortodox român din
Mocirla;; este însă concludent din acest punct de vedere. Naşterea copilului Vasile este specificată pe fila 16 a acestuia, chiar dacă înregistrarea respeclivă - probabil datorită bucuriei preotului Teodor în
faţa evenimentului, sentiment care l-a făcut să-şi uite pentru moment
unele obligaţii oficiale - nu e cuprinsă la locul cuvenit, ea figurînd ca
poziţia nr. 25, inlercalală ulterior tocmai între poziţiile nr. 245 şi 246,
din regislrul în cauză. Nu se ştie, desigur, cînd a fost făcută de către
bunicul lui Vasile Goldiş completarea ce ne interesează aici. Cert este
însă că tuşul cu care a fos,t scrisă e de un negru pronunţat, în timp ce
înregistrările învecinate sînt realizate cu un tuş mai decolorat. ceea ce,
oricum, dovedeşte timpul diferit în care au fost ele aşternute în re•
gistru şi faptul că, dindu-şi seama, la un moment dat, de omisiunea comisă, preotul Teodor a specifica,t ulterior, în s,cris, momentul naşterii
nepotului.
ln registrul respectiv, pe lingă data naşterii, sînt trecute, printre
alte elemente, numele părinţilor (Isaia Goldiş şi Floarea Goldiş), domiciliul aceslora în Seleuş, ocupaţia tatălui. precum şi specificarna că
băiatul a fost botezat la 13 noiembrie 1862, fireşte tot aici, la Mocirla,
de către bunicul său, Teodor Goldiş.
Vasile Goldiş a cunoscut de mic greutăţile vietii. Au fost în total
3 copii la casa părintească, dintre care numai cel care ne interesează
aici în mod deosebH a putut să studiezer,. Referindu-se la această stare
de lucruri, Silviu Dragomir, în lucrarea sa „Vasile Goldiş, luptătorul şi
" Arhivele Statului Arncl, Co/cc/ia Rcgi.~tre ele stare ci\'ilă, Oficiul piHohiill orloclox Mocirla, Registru pPnlru născuţi pe anul 1862, f. 16
u Silviu Dragomir, \lasi/c Goldiş, luptătorul şi realizatorul politic, Sibiu, 1!}3G,
p. 4. Se afirmZI greşit că Vasile Golcliş ar fi avut şase froţi. FI a avut numai dou:1
surori: Elena, ciislttoritZ1 cu Vasile Jurca in comuna Cerrnei. şi Julian,1, cJs,-1lorilZI cu
un Opreo !;ii stabilită în Socodor. Amlwle localiliili în judeţul Arad.
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realizatorul politic", (Sibiu, 1936), scria, fctcîncl totoddli:i. elogiul dîrzenie1 şi rezistenţei unor asemenea oameni: .,existenţa era o luptă aspră
în această familie veche de preoti. înzestrati cu o vigoare puţin obiş1rnită şi capabili să înfrunte fiecare cîte un veac"•. Teodor Goldiş a
trăit 94 de ani, iar fiul acestuia, Isaia, 93 8 •
Foarte important se arată faptul că atît bunicul. cit şi tatăl l-au
crescut şi educat pe Vasile, înc[1 ele mic, în spiritul celor mai nobile
traditii nalionale ale românilor ardeleni!'. Toloclc1tă, ci se va simti în
permanenţă legat sufleteşte de ţăranii în mijlocul căram şi-a pelrccul
primii ani ai vielii. Este semnificativă în acest sens urmcttoarea înlîmplare: ca elev, venind o dată în vacantă la părinţii săi, află că unui
vecin i-a ars casa. Impresionat de durerea ţăranului respectiv, care nu
avea bani ca să iasă clin impas, Vasile nu şovăie şi îi dăruieşte acesluia
toate cele 20 de coroane care reprezentau economiile pe care reuşise
să le facă pe parcursul unui întreg an 10 .
Dintr-o notiţă 11 întocmită de un membru al familiei Golcliş, după
spusele preotului Isaia, tatăl celui ce constituie subiectul lucrării de
faţă, Coldişeştii îşi au locul de obîrşie în comuna Chişcău, judeţul Bihor, (lingă Beiuş), unde s-au ocupat cu băieşitul, lucrînd la minele clin
Băi ta Bihor. în 187 5, jude în Chişcău era un oarecare Oneş Golcliş.
dar prin 1740 deja, un Toderica Goldiş părăseşte această comună şi
după cum se scrie în notita mai sus pomenită, şi-a „bătut cociubul" în
Mocirla (azi Lunca Teuz), judeţul Arad, unde va rămîne, ca agricultor,
pînă la sfîrşitul vieţii.
Acest Toderica a avut patru băieţi: Ioan, Gavrilă, Sonu şi Ţiorică.
Primul dintre aceştia a rămas în Mocirla, ocupîndu-se tot cu agricultura. A avut, la rîndu-i, un copil, Mitru, str8.bunicul lui Vasile Coldiş,
al cărui urmaş, Teodor, bunicul dinspre tată, deci al aceluiaşi, a ajuns
preot în Mocirla şi a avut şi el doi fii: pe Isaia, părintele viitorului pe•
da gog şi om poli tic, şi pe Petru, ambii ajunşi ei înşişi preoţi, primul în
Mocirla, Ineu, Seleuş şi în cele din urmă Cermei, unde va rămîne pînă
la moarte, iar al doilea în Mocirla.
Revenind la ceila·Jţi copii ai lui Todericea Goldiş, Gavrilă a avut ca
urmaş pe un Ioan, c•are rămînînd de mic orfan, a pă-răsit Mocirla şi s-a
stabilit ca argat în Socodor, tot judeţul Arad. Acest Ioan a avut şi el
trei copii: din nou un Ioan, cel care călugărindu-se, va deveni, în 1899,
1

Silviu Dragomir, op. cit.

8

Ibidem
Ibidem
10
Erdelyi Hirlap, 1926, nr. 2385, p. 3-4

9

11
Originalul notiţei cuprinde arborele genealogic al familiei Goldiş şi a fost
povestit de parohul emerit Isaia Goldiş din Cermei, în anul 1899, cînd vărul său,
Ioan Iosif Goldiş, devine episcop al Aradului. Manuscrisul original (fără dată) se află
in stare bună şi il fost pus la dispoziţia noastră cu amabilitate de Eugenia Pinliliescu,
nliscută Cornea, nepoata lui Vasile Goldiş şi descendentă din neamul Corneştilor
Barb de llieni. Informa\ji preţioase ne-au furnizat şi Maria Lutai, Adriana şi Costică
Blănaru clin Arnd, nepo\i ai lui Vasile Golcli~.
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Ppiscopul Iosif Goldiş al Aradului, pe Pelru, rJmas agricultor în Sococtor, şi o fată, viitoarea mamă a preotului Muscan din :'Jădab (judetul
/\rad). ajuns apoi consilier la Comisarul din Oradea.
Sonu a avut doi copii, Gheorghe şi Ioan pe nume, care rămînînd
orfani, au plecat şi ei din Mocirla pentru a-şi încerca norocul la cîmpie. Cel dintîi s-a aşezat ca argat, în Şimand, iar al doilea tot ca argat.
în Nădab (ambele localităti în judeţul Arad).
In c:eed ce îl pri\'eşte pe Ţiorică, acesta a trăit în Mocirla, neavînd
urmaşi.

Revenind acum la tatăl lui Vasile Goldiş, Isaia, acesta a terminat
[nstitulul Teologic din Arad şi prin 1846-1847 s-a căsătorit cu Floarea,
fiica preotului Ioan Cornea din Răpsig (judeţul Arad). al cărui bunic
dinspre lată fusese tot preot în acelaşi sat. Neamul Corneştilor era originar din Ţara Făgăraşului, unde în vechime se bucuraseră de privilegii
(la 20 aprilie 1628, principele ardelean Gabriel Bethlen confirma, printr-o diplomă dată în Alba-Iulia, tillul de nobil al boierului Oprea Cornea de Ilieni, jurat asesor al scaunului de judecată din Ţara Făgăra. e t C. ) I''•.
ŞU 1Ul,

Ajungînd l,a vîrsta învăţăturii, Vasile este dat la şcoala românească
din Cermei, un.de era cu slujba tatăl său. Aici el urmează prima clasă
primară, avînd ca dascăl pe un român inimos, pe nume Nicolae Albu,
care ca şi el i-a insuflat dragostea pentru meleagurile natale şi pentru
poporul căruia îi aparţinea. Despre atmosfera din şcoală din acei ani
îşi va aminti mai tîrziu în discursurile şi evocările sale. Iată una dintre
acestea: ,.Cea dintîi lecţiune am primit-o în căsuţa acoperită cu paie.
O cameră la stradă, o mică bucătărie la mijloc: de aci intrai în camera
spre grădină: era şcoala conf.esională ortodoxă română. In curte un şo
pron, în grădină o capră, hrana învăţătorului. El avea 40 de zloţi plată
pe an, asta am aflat-o mai tîrziu. Dar ce bine era în acea şcoală.
Invătam carte românească şi moş Nicolae Albu, cu faţa roşcovană, cu
ochii mărunţi şi părul cărunt, bunul Dumnezeu să-l ierte, ne învăţa
az-buche, apoi cetitul cu litere latine, socoata - lucru mare - , răspun
surile liturghice şi aşa toate cele de învăţat, dar el umbla vara fără
ciorapi, postea toate posturile şi numai capra îi îndulcea viaţa. Acolo
a luat fiinţă sufletul meu, care a rămas acelaşi de atunci şi pînă astăzi.
!n braţele mamei. în scincitul leagănului, în fumul pătruns de mirosul
12 Copiii dup8 diploma de nobilitate este legnlizntd şi transcrisă tot în limba
latinii, dup.1 original. Această copie a fost tradusă in limba românt'l într-un caiet de
un descendent al Corneştilor, inginerul Ioan Cornea, Barb de llieni, din Bucureşti, in
ajunul primului război mondial. Copia ln limba latină şi traducerea in ramâneşte se
află intacte in posesia Euqenlei Pintiliescu, 11.:isculd Cornea, Barb de Ilienl. Ambele
exemplare nu fost puse cu amabilitate la dispoziţia noastră.
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tămîiei, în primele învăţături
căruia dintre noi" 13 .

Clasa a doua

primară

ale

dascălului

se

plămădeşte
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sufletul fie-

o face tot în comuna Cermei, dar la

şcoala

romano-catoli,că de aici, unde învaţă şi ungureşte. Apoi, în anul 1871,
trece şi ca urmare a sfatului fostului său învăţător Albu ( care îi va stimula apoi paşii spre liceu şi facultate'~). în clasa a treia la şcoala germană din Panatul-Nou (azi Horea), ceea ce îl face ca să înceupă a pă

trunde de timpuriu şi tainele limbii lui Schiller şi Goethe. ln sfîrşit,
clasu a patra primară o face la Arad, din nou la şcoala română 15 •
Tot la Arad urmează Vasile Goldiş şi cursurile liceale, Ia liceu]
maghiar din a,cest oraş 16 , unde un unchi al său, Iosif Goldiş, deţinea catedra de limba română 17 • Părinţii neputîndu-i oferi mijloacele necesare
pentru studii, tînărul licean s-a văzut silit să se susţină la şcoală dînd
meditaţii1 8 , aşa cum c1u fost nevoiţi s-o facă mulţi dintre cărtur,arii români transilvăneni, din trecut. de la Şincai încoace, în tinereţea lor.
ln ciuda acestor greutăţi, Goldiş se dovedeşte un elev eminent, cu
aptitudini deosebite pentru istorie, litera,tură şi filozofie, terminînd, în
anul 1881, cele opt clase de liceu ca şef de promoţie 19 , cu notă excepţională20 şi luîndu-şi ba,calaureatul cu distincţia „eximio-modo" 21 •
Singurul lucru negativ care se poate spune despre această perioadă, a anilor de liceu, e că, învăţînd la o şcoală maghiară, tînărul ardelean a fost ţinut, fără voia lui, departe de cultura neamului său 22 •
Din fericire, însă, ulterior, Goldiş va şti să elimine comipletamente, cu
deplin succes această lacună din instrucţia şi educaţia sa.
Din 188l23 , el intră ca student la facultatea de litere şi filozofie a
Universităţii din Budapesta, trecînd apoi, în 1882, să îşi continue studiile la facultatea similară a Universităţii din Viena, ca să se reîntoarcă
apoi, în 1884, în capitala Ungariei, spre a le termina aici, în 1886. Zbă13
1~

15
16

Patria, 1924, nr. 195, p. 1
Aradul, 1932, nr. 49-50, µ. 2-4
Ibidem
Dimineaţa, 1934, nr. 9745, p. 11

Date biografice despre viata şi activitatea lui Ioan Iosif Golcliş, vezi la Eugen
Contribu/ii cu privire la activitatea şliinţifico-lilerară a lui Ioan-Iosif Goldiş legală de războiul pentru independentă din 1877-1878, în Mitropolia Banatului,
1977, nr. 4-6, p. 294-296
18 Vasile Goldiş, Jegyzelek, 1880, (VII osztaly) (lnsemnctri, 1880, clasa a VII-a
liceală), p. 65; 105, 111; Apud Virgil Molin, Vasile Goldiş dascăl Ia Preparandia
din Caransebeş, 1n, Mitropolia Banatului, 1967 ,nr. 10-12, p. 699-700
19
Dimineaţa, 1934, nr. 9745, p. 11
20
Vezi Diploma de bacalaureat a elevului Vasile Goldiş, nr. 6, eliberată la 12
iulie 1881 de către direcţiunea liceului maghiar din Arnd cu calificativul „eminentla toate materiile. Diploma se află în posesia lui Costică şi Adriana Blănaru din
Arad ţnepo\ii lui Vasile Goldiş)
2
Ibidem, Apud Arndul, 1932, nr. 4!l-50, p. 2-3; Virgil Molin, op. cit., p. 700
22
Virgil Molin, op. cit., p. 700
23
Arhivele Statului Arad, Colecţia manuscrise, dosar nr. 168, 1-6; 18-22; C.f.
Aradul, 1932 ,nr. 49-50, p. 2-3
17

Arădeanul,

14°
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materiale, îşi poate totuşi desăvîrşi preunei burse primite, pentru hărnicia şi
capacitatea sa, din partea Episcopiei ortodoxe român8 din Arad 2 4. Banii
aceş,tia nu îi vor putea asigura totuşi decît un trai foarte precar. ln
toamna anului 1886, după absolvirea facultăţii, cînd pleacă cu treburi
la Budapesta, Goldiş era plin de datorii şi cu sănătatea şubrezită din
cauza lipsurilor materiale 25 . În vremea cît stătuse la Viena - după cum
mărturiseşte un prieten al său 2 G nu mînca dimineaţa, săptămîni întregi, decît o franzelu~ă, iar la prînz lua masa, contra 8 coroane, la o
bucătărie populară. în mod firesc, date fiind aceste condiţii, cel în cauză nota, la 9 mai 1886, în jurnalul său intim: ,.O, Doamne, dă-mi sănă
tate, căci mă tem să nu ajung şi eu prea de cu grabă în mormînt (... )
din cauza lipsei materiale" 2 i. în ciuda acestor grele condiţii de existenţă
şi ca student, Vasile Goldiş, care era excepţional înzestrat spiritualiceşte28, va fi foarte apreciat de către profesorii şi colegii săF!I.
Terminîndu-şi studiile universitare, obţine diploma de profesor în
istorie şi limba latină 30 • Satisface apoi şi stagiul militar, ajungînd ofiter (sublocotenent) de rezervă 31 .
Tatăl său, preotul Isaia, ar fi dorit ca fiul lui să îşi dea şi doctoratuF12, dar condiţiile materiale nefavorabile l-au împiedicat pe tînărul
absolvent să realizeze acest lucru. Spre mîhnirea părinţilor săi, el SP
întoarce acasă fără a deţine titlul de doctor. ln schimb, românii din
Transilvania cîştigaseră de pe acum, aşa după cum arăta un cercetător
lîndu-se cu

gătirea

aceleaşi dificultăţi

intelectuală

mulţumită

Arhiva Episcopiei Ortodoxe române din Arad, Protocolul sC'IWlului şcolar pe
onii 1881-1889, nr. 121 1885 (Şedinta senatului din 28 iunie 1885) şi nr. 194.'1885 (şe
24

dinţa

senatului din 14 26 august 1889), documente clin care rezultii şi faptul cii însăşi
acordarea acestei burse nu a fost lipsit[1 pentru solicitant de umilitate şi dificu!Ui\i;
C.f. Arac/ul, 1932 ,nr. 49-50, p. 2-3
2
:, Vasile Goldiş, Jegyzetek, 1880, (\'II osztaly), (lnsemniiri, 1880, clilSil a ,•11-a
licealZ1), p. 63
2

i;

27

Ibiclem
1/Jic/('m, p. 63, 124

2
s Miron Consluntinescu şi Alexandru Por\ean11, \'alC'riu Brani.5/e. Epoca şi memoriile ~ale', în Valeriu Branişte, A.minliri clin închisoare, Editura J\lin0r,·a, Bucure'lti,

1972, p.

xv

21

Virgil Molin, op. cil. p. 700
ao Arhivele Statului Araci, Co/cc/ir, nwnu~crisC', dosar nr. !GB, f. 131 Diploma
de licent[i a fost eliberati'i la Budapesta în data de 7 decembrie 1887 şi poarlct nr
987. Ea se află în posesia lui Costică şi Adriana Blănaru, din Arad. Vasile Goldiş a
~luclial cinci ani şi nu patru, cum greşit se afirma pînă acum (1881-1882 şi 18841886 la Budapesta, primul şi ullimii noi ani, şi 1882-1884 la ViPnu)
:u Biblioteca Academiei R.S.R., CorC'sponclcn/a lui Glicorglw Rari/iu cu Vasile
Golcliş, manuscrise române, dosar nr. 1012, f. 94-97. Apud \'irgil Molin, op. cil. p.
698-699
2
~ ln anul 1886 Vasile Coldiş se pregctl<?a să-şi ia doctoralul Ia Budapesta. O
neînlelegere ivită intre el şi conducerea universitrtlii a Clicul imposibilt, riimînerea
sa pe mai departe la Budapeslu. Neînţelegerile erau de natur,i politic;1 (Vezi Vasile
Goldiş, Jegyzctek, 1880, (Vil osztaly) (lnsemniiri, 1880, clasa a \'li-a licealii), p. 126-134
!
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al activităţii lui Goldiş, .,un tînă.r cu viilor de n8dejde
cu dîrzenie aluatul unei structuri de luptător ... ":n_

ce-şi plămădea

7

*

Sinl interesante, credem, ele trecut în revistd, cursurile şi sominariile pe care le-a urmat, cit şi rezultatele dobînclite:1~. Astfel, în semestrul I, anul universitar 1881-1882, a audiat la Budapesta, următoa
rele materii: pedagogie generală, istoria pedagogiei antice, etica, analiza algebrică, ştiinţe naturale eXJperimentale (acestea cu profesorul
Eotvăs L6rand). .,metoda negaţiei în limba română", şi istoria li ternturii române ( 1 oră şi respectiv 2 ore pe săptărnînă., cu profesorul Alexandru Roman), .,teoria generală a forţelor" şi astronomie. ln semestrul
II al aceluiaşi an universitar: pedagogie genera 18, "filosofia 0pocii moderne, începînd cu Descartes" (profesor: Alexandru Bernat), etic-a lui
Kant şi dezvoltarea principiilor etice, epoca lui Ludovic al XIV-iea,
,.ura faţă de femei a lui Aristofan", .,continuarea cărţii J. a lui Herodot", istoria literaturii române (acum 3 ore pe săptămînă, cu profesorul
Emil Thewrewh), grnmatica română (3 ore pe săptămînă, cu Alexandru
Roman şi cu ac:claşi: .,Operele lui Bolintineanu, analizate principial,
precum şi decăderea treptată a limbii lc1tine şi dezvoltarea limbilor romanice", cîtc 1 oră pc săptămînă). Printre profesorii de prestigiu, pc
lîn~Jă Alexandru Roman, Alexandru Bernat, Emil Thewrewk, tllnintiţi
deja, se numărau şi alţii, ca Aladar Ballayi, Ioan Telfy sau Augustin
Lubrich. La colocvii, tînărul român ardelean a obţinut în general men\iune·a ,,eminent" şi doar în cîteva cazuri, extrem de rare, pe cca de
.,sîrguincios".
La Viena, în primul semestru al anului II ( 1882-1883), Vasile Goldiş a studiat următoarele materii: .,filosofia enciclopedică" ( cu profesorul Teodor Vogt), istoria universală (intre anii 9-919 e.n.). sintaxa
latină, istoria literaturii cline. în semestrul II: sfîrşitul Evului mediu,
istoria austria,că din secolele al XIV-le a şi al X V-lea, antichităţi romane private (.,Romische Priva,ta'lthertiimer", cu profesorul Michael
Gittbauer), .,poeziile adunate ale lui Catulie" (cu profesorul Carol
Schenke), lectura fabulelor lui Phedrus (cu profesorul \V. Hartel).
In primul semestru al anului III, 1883-1884, el frecventează materiile: .,Declararea (Erklărung, ceea ce înseamnă, de fapt, explicare n.n.) şi discutarea" . .,Critica scrierilor filozofice reunite (adunate)" (cu
profesorul Francisc Brentano, şi tot cu acesta „Filosofia transcendentală"), istoria universală (.,epoca nouă pînă la 1865), statistica austroungară, .,istori'a piesei comice romane şi Andria lui Terentius" (cu profesorul Har tel), .,Cicero: De finHms, Cartea I-II" (cu profesorul Karl
1

a:, Virgil Molin, op. cil. p. 700 ln jurnalul si'tu clin tinere\e Golciiş nota: ,,Un
gînd îmi lrămîntă crc(ic)rii. Cheia lumii s-o ghicesc (Vasile Goldiş, Jcgyzctcfr, 1880
( ... ), p. 293)
11
'
Arhivele Sti1l11lui Arud, Colec/i<t mwiu.\cri.\l', dosar nr. 168, f. 1-6; 18-22
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Schenke). ln seme,strul II: imperiul Atenei, la anul 425 (î.e.n.), .,istoria
imperia'le germane", istoria grecească de la Xenofragmente din Eneida lui Virgiliu ( comentarii), inlcrprclarca elegiilor lui Propertius (seminar filologic), introducerea în
epigr,ama greacă.
Revenind, în anul IV, la universitatea din Budapesta, Goldiş va
urma aici, în anul 1884-1885, cursuri şi seminarii pe teme cum ar fi:
istoria Franţei sub Ludovic al X V-lea, metodele cercetării istorice (ambele ţinute de Ballayi Aladar), ,,Georgica" lui Virgiliu, Marţial ca izvor pentru antichitate (acestea două susţinute de profesorul Emil Thewrewk), elegiile romane etc. Ulterior, în semestrul II al anului universitar 1884-1885, el va audia materiile: istoria Ungariei în epoca modernă, ,.i'storia civilizaţiei din Ungaria în epoca mixtă (a regilor proveniţi
din diverse dina·stii), istoria colonizării spaniole ( cu profesorul Ballayi
Aladar), ,,lucrări de izvoare, •cu privire specia'lă la istoria ungară" (la
această materie profesorul Henrik Marczali, renumit istoric cu vederi
liberale, îi va acorda lui Goldiş calificativul „foarte sîrguincios, cu
progres eminent"), comentarii despre Germania lui Tacit (cu profesorul
Emil Thewrewk).
In sfîrşit, în anul V, primul şi ultimul semestru al studenţiei sale,
din 1885-1886, tînărul ardelean audiază istoria Ungariei (epoca modernă: 1840-1848), istoria lui Don Carlos (cu profesorul Ballayi Aladar), Germania antică (cu profesorul Emil Thewrewk), geografia antică
a Europei (cu profesorul Alois Heinrich) şi participă la seminarii cum
ar fi „lucrări de izvo,are" (ţinute de acelaşi profesor Henrik Marczali,
care de data aceasta îl notează: ,,Foarte sîrguincios. A făcut lucrări
eminente"), practica diplomatică ( e vorba de ştiinţa auxiliară a diplomatidi), ,,practica de critică de texte eline şi latine (sub îndrumarea
profesorului Emil Thewrewk).
Şi în a·ceşti ani, eforturile depuse de harnicul student primesc numeroase calificative de „eminent". Ceea ce se mai poate remarca totodată e interesul ·cu care s-a consacrat 5tudiului istoriei (pasiunea pentru aceasta i-o va fi stimulat şi orientat în bună măsură tocmai şi in
primul rînd, profesorul Henrik Marcza'li), pe care o va practica apoi ca
dascăl şi autor de manuale foarte valoroase pentru vremea în care au
apărut, de largă şi temeinică informaţie, de luptător şi de învăţat educator al neamului său 15 •
universală a epocii
fon pînă la Di oelor,

Deşi trăind încă

din anii de liceu şi apoi în cei de facultate printre
chiar în familii aristocratice ca aceea a baronului Lipthay din
Lovrin, unde era stimat şi respectat „pentru destoinicia excepţională şi
străini,

a,
precum
1887

lbiclem. Vezi şi Indexul de note al studentului Vasile Goldiş pe anii 1881)886
şi

diploma de

licenţă

nr. 978,

eliberată

la Budapesta !n data de 7 decembrie
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iubit pentru atîtea însuşiri alese" 36 , din perioada studiilor universitare
Goldiş se arată interesat de soarta românilor din Transilvania (şi a
românităţii în general), dornic întotdeauna să aducă un aport social cît
mai activ în favorul lor. Aşa se explică faptul că. în vremea cît a studiat la Budapesta, Goldiş va fi alături de un Iuliu Maniu. Alexandru
Lapedatu, Virgil Oniţiu, etc., în fruntea activităţii desfăşurată de societatea „Petru Maior", a studenţilor români de aici. ca membru al acesteia:iî. lntrunindu-se seară de seară şi duminica la sediul societăţii lor,
studenţii români din capita1a Ungariei foiletau zime, discutau probleme
de actualitate, citeau lucrări literare sau politice. Aici îşi mărturiseau
ei unu1 altuia gîndurile, greutăţile pe care le în tîmpinau, discutau despre cei de acasă, despre meleagurile natale, despre suferinţele românilor ardeleni. Comentau de asemenea cu aprindere şi indignare, insultele la adresa neamu'lui lor, proferate de profesorul de istorie, atunci
cînd le vorbea despre trecutul şi viitorul Ungariei3 8 •
Astfel. treptat, în aceşti tineri, printre care se afla şi Vasile Goldiş,
se vor contura tot mai muH direcţiile unor aspiraţii politico-naţionale.
Creştea în ei mereu revolta, dar şi speranţa în izbînda, pînă la urmă,
a poporului din care făceau parte:J!1_ Deja ca student la Budapesta, ca
membru al societăţii „Petru Maior", de aici. Vasile Goldiş va face propagandă pentru răspîndirea culturii româneşti, pentru strîngerea legă
turUor dintre românii ardeleni şi fraţii lor de peste Carpaţi şi va sprijini ulterior ideile memorandiştilor 40 •
Şi în perioada studiilor la Viena, el va fi o prezenţă foarte activă
în viaţa obşteas1că a tinerimii studioase române din capitala Austriei. La
13 decembrie 1882, studentul în litere şi filozofie, Vasile Goldiş este
primit ca membru al societăţii academice a acesteia, ,,România jună " 41 •
Atît în cadrul comisiei literare a acestei societăţi, din care făcea
parte 42 , cit şi în afara ei, cel în cauză va desfăşura o muncă susţinută.
El sprijină di·feritele acţiuni organizate (serbări, aniversări. etc.) şi prin
dinamismul său reuşeşte să constituie un veritabil punct de atracţie
către societatea pentru cei care încă nu erau membri 43 •
Că Vasile Go'ldiş, în perioada studenţiei sale, a ajuns chiar
da·că nu cu suficientă clarviziune politică la înţelegerea aspiraţiilor
şi justificatelor doleanţe ale românimii ardelene, a problematkii ce se
36

Silviu Dragomir, Vasile

Goldiş,

luptătorul şi

realizatorul politic, Sibiu, 1936,

p. 4

~, Octavian F. Popa, Carmen Saeculore, ln Almanahul Socictătii Academice
„Petru Maior", Cluj, 1929, p. 113
38 Ibidem
39 Ibidem
40
Vasile Goldiş, Jcgyzetek, 1880 ( ... ), p. 72; 117; V. Curlicăpcanu, Mişcarea
culturală românească pentru unirea din 1918, Editura Ştiintificfi, Bucureşti, 1968, p.
145
41
Lumindlorul, 1882, nr. 99, p. 3
2
'
Ibidem
3
'
V. Curticăpeanu, op. cil., p. 160-161
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ridica în faţa Transilvaniei acelei vremi, ne-o dovedeşte, convingător,
credem, şi aceste cîteva rînduri de jurnal intim pe care le-a aşternut
pe hîrtie la 11 martie 1886, pe cînd era student în ultimul an la Budapesta: .. ar treimi să ne iertăm erorile individuale unul altuia şi să
lucrăm umăr lu umăr pentru vc.1loare,1 n<l~ionalitaţii noastre, fiind ată
caţi de toată lumea. Rău faci, domnule Mureşan, cînd dai năvală asupra
lui Sldvici şi rău faci, domnule Slavid, cînd dai năvală asupra lui
Meţianu, Roman (Alexandru), Goldiş (e vorba de Iosif Goldiş, viitorul
episcop al Aradului - n.n.) şi alţii. Aceştia sînt români buni ca şi dta
şi rău facem cînd ne înstrăinăm unii de alţii prin personalilăti (ches1.iuni personale - n.n.) urîcioase''H. Concluzia la care ajunge Goldiş cu
privire la posibilitatea obţinerii de către poporul român a drepturilor
naţionale şi sociale este lupta revoluţionară: .,A încetat lupta cu dreptul în mînă, provocarea la simţul de dreptate, a început lupta cu focul
şi cu pumnul " 45 •
Tînărul student, considerînd deci că vremea petiţiilor, a memoriilor şi poate şi a luptelor parlamentare a încetat şi că a sosit timpul
pentru utilizarea cu totul a altor mijloace ca cele insurecţionale, dorea
în acelaşi timp, pentru a se putea obţine victoria unirea tuturor forţelor naţionale ( 0 o idee care va apărea constant la el, inclusiv, după
cum vom vedea în alt capitol, în perioada conflictului 1910-1911 dintre
conducerea Partidului Naţional Român din Transilvania şi grupul „tinerilor oţeliţi" din care făcea parte şi Goga). Aceasta însă fără a vedea in
conflictele existente la acea oră între diferiţi intelectuali şi politicieni
români transilvăneni efectul. în primul rînd, al unor diferenţe de optică
social-politică cum, în realitate şi era - , ci punîndu-le în exclusivitate pe seama unor „personalităţi urîcioa·se".
Tot din anii studenţiei sale, Vasile Goldiş se arăta preocupat şi de
stările de lucruri de peste Carpaţi, de viaţa politică din Vechea Românie, totul privit de către tînărul ardelean prin prisma intereselor comune şi a năzuinţelor de eliberare naţională a populaţiei româneşti
din Transilvania. ln acelaşi jurnal intim, din care am citat şi mc1i sus
(şi anume la 12 martie 1886), Goldiş nota, aslfPI: .,Vorbirea lui M. Kogălniceanu ... a făcut o impresie straşnică asupra tuturor tinerilor de
aici ... S-a făcut drept acea propunere din partea mea şi a lui Ţepe
neag să o traducem în ungureşte, să o tipărim şi sa o trimitem prin
toată ţara ca să (se) audă ... odată un sunet al adevărului" 4 i;.
Evocînd peste decenii activitat0a sa obştească din vr0mea studenţiei şi rolul acestei perioade în formarea sa politico-ideologică, Goldiş
va scrie: ,,îmi aduc aminte cu drag de zilele petrecute în societatea
colegilor de atunci, doi ani la „Petru Maior" în Budapesta şi doi ani
la „România Jună" în Viena. în sufletele noastre tinere de atunci s-a
H
1
''
iG

Vasile

Goldiş,

Jegyzctc/{, 1880 ( ... )

Ibidem
//Jic/cm
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plămădit

intensificarea luptei pentru a grăbi r<>alizmea sfîntului ideal
ce ne îndulcea viaţa şi ne întărea sufletele"'' (e vorba de emanciparea
naţională a românilor ardel0ni şi unin'a lor cu Tara). In acelaşi arlicol
el va mărturisi că alunei, în timpul cit a fost sludent la Budapesta şi
Viena, s-a format - ca şi colegii săi - din punct de vedere politic 48
Astfel, la terminarea studiilor universitare, Vasile Goldiş era conştient de menirea sa, iar crezul său politic era încă de pe acum foarte
limpede. Cu atît mai mult cu cit citise pînă alunei în afară de o bogată
literatură istorică, şi o sumedenie de tratate politice, pe care le adnotase cu grijă şi la obiect~!).
După l0rminarea studiilor universitare, în toamna anului 1886, Vasile Goldiş îşi începe cariera didactică la Caransc>beş ca profesor la
Preparandie, unde va sta în total 3 ani (din 1886 pînă _în 1889), şi unde
se va şi căsători cu o talentată profesoară de pian. Incă din primele
luni, el se va bucura de aprecierea înaltului prelat şi în acelaşi timp
de direcţiunea Preparandiei, căci va şti să cultive relaţii excelente cu
colegii săi, iar prin preocupările sale, prin orizontul cultural, politic,
prin orientare şi concepţii el era cunoscut ca unul dintre cele mai culte
şi avansate figuri în cadrul generaţiei sale:; 0 • De asemenea, Goldiş se
17 Vasile Goldi~. 1m,emnări, în A/monahul Socictălii Academice „Petru Maior",
Cluj, 1929, p. 55
48 Ibidem. C.f. Ion Jelecuteanu, O scurtă biografie. Vasile Goldiş, Arad, 1934,
p. 4
10 Silviu Dragomir, op. cit., p. 6
:,o Arhivele Statului Caransebeş, Ponei Şconlo pcclauoqică Caransebeş, Dosilf nr.
1 1886, Doc. nr. 688, 1886, f. 12; Dos,ir nr. 1/188Q, Doc. nr. G2/188Q, f. 13; Doc. nr.
258 '188G, f. 12; Doc. nr. 445/188D, f. 18; Arhivele Statului Arnd, Calce/ia manuscrise,
Dosar nr. 168, f. 50-51; Gheorghe Şora, Vm,ilc Goldiş ,·ăzut ele contemporani, în
Ziridarn, Arad. 1978, nr. IX, p. 283-301. ln urma cercetării unor documente inedite
afirmum cu precizie c,1 Vasile Goldi-;; nu a funcli0nat în anul 1885.'1886 ca profesor
la liceul de aplicaţie din Budapesta. U abia îşi terminase studiile universitare la
sfîrşitul lunii iunie 1886 şi nu putea fi numit profesor în 1885, cum greşit au afirmat
pînă acum toţi biografii lui. Goldiş a studiat Ia Budapesta şi Viena cinci ani şi nu
patru (1881-1882; 1884-1886 la Budapesta şi 1882-1884 la Viena). Acest lucru rezullc.1 din următoarele documente: 1l Diploma de licenlă nr. Q78, eliberată Ia 7 decembrie 1887, unde se specifică anii de studii; 2) Indexul de note pe anii 1881-1886;
3) Jurnalul său din tinerete (Jcgyzctek 1880( ... ) p. 128-134 4) O declaraţie a lui
Vasile Goldiş din 1912 în care afirmă că a studiat Ia Budapesta şi Viena limba latină
cinci ani (Vasile Goldiş, Scrieri social-politice şi literare, Edilie îngrijită, studiu introductiv, tabel cronologic şi bibliografie de Mircea Popa şi Gheorghe Şora, Cuvînt
înainte de acad, prof. Ştefan Pascu, Editura Facla, Timişoara, IQ76, p. 143)
Lui V. Goldiş i s-a propus numai să rumînă profesor la Budapesta din toamna
anului 1886. La 21 mai 1886, Goldiş notează în jurnalul său că după ce terminase
examenele de licenlă cu mult succes, conducerea universită!ii, v[1zînd în tinărul student român un element exceptionaI. încercc.1 s[1-l atragă în rîndul renegaţilor. Iată ce
scrie însuşi Goldiş: ,,Pare-se că am ciştigat simpatia ·lui Bartal. A dot1a zi întîmpU1tor m-am întîlnit cu el pe stradă. ll salut şi vreau sii merq mai departe. Dar el se
întoarcf! şi îmi spune pe nume: ,.Domnule Gol<liş, nu aţi fi dispus să venili la anul
(1886-1887) la noi la gimnaziul model? Fireşte cu am rfispuns cu da ( ... ) După ce i
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bucura de o mare autoritate în faţa elevilor sa1, atît datorită culturii
sale filozofice temeinice, cit şi bogatelor sale cunoştinţe de specialitate
şi deosebitului său tact pedagogic" 1 •
Tinărul profesor era conştient însă de faptul că anumite' condiţii
vitrege l-au împiedicat să se instruiască în limba naţională, să posede
într-un mod totuşi mai profund şi sistematic cunoştinţe asupra istoriei
şi culturii poporului căruia îi aparţinea. încă în notclP zilnice pe care
le-a redactat în limba maghiară ca student, el se angajează să îşi elimine această lacună 5 :?. Ca atare, odată ajuns la Caransebeş, el s-a apucat să înveţe temeinic gramatica românească, a studiat „cu o sîrguinţă de fier" cum spunP Silviu Dragomir - literatura şi istoria
naţională şi a început să urmărească cu o şi mai mare atenţie dezvoltarea politică a statului român de peste CarpaţP 3 • In acelaşi timp, Goldiş
a căutat - şi a reuşit - să se încadreze cit mai mult în viaţa culturală şi social-politică a CaransebPşului. Fireşte că, în primul rînd, el
se consacră activităţii şcolare, contribuind încă de pe acum la promovarea şi la ocrotirea învăţămîntului naţional al românilor transilvăneni.
aflat într-o perioadă foarte critică, cînd tendinţele de deznaţionalizare
promovate de oficialităţile maghiar€' erau proclamate făţiş.
Funcţionînd ca profesor suplinitor cu un salariu modest de 1.000
florini anuaP\ căci dieceza Caransebc>şului era săracă, Goldiş a predat
româna, istoria, limba maghiară, latina, noţiuni de teorie litNară, geografif', etc., şi aceasta - după cum se arată în atestatul eliberat la
cerere de către consistoriul diecezan locaP·5 la un nivel lăudabil.
se înşiră toate avantajele materiale, Golcliş exclamă: .,La anul (1887) cu ajutorul
Domnului, doctoratul şi diploma ele profesor". Intuind însă, după cîleva zile, cursa ce
i se întindea, în defavoarea naţiunii sale, studentul român refuză cu demnitate binefacerile oferite in capitala ungară şi vine profesor, în toamna anului 1886, la Preparandia din Caransebeş. ln ultimele file ale jurnalului din tinere\e, Vasile Golcliş relatează următorul eveniment familial: .,ln 29 aug(ust) sl(il) n(ou) (luni) la 12 ore
şi 1h m-am cununat cu iubita mea soţie Vioara, la Lipova, în biserica greco-orientală, de acolo, după ce iubita mea a fost trecută de la romano-catolici la legea
noastră ( ... ) La cununie au fost de fată şi părintii mei din Cermc:>i ... • (Vasile
Goldiş, Jegyzeteh. 1880 ( ... ), p. 157-158
Vioara era Anvos Viola. pictorită talentată, fiica solqăbirăului clin Lipova. Căs
nicia cu dinsa a durat numai pînă în 1902, mai ales din cauza inadaptării ei la climatul vieţii de la care Vasile Goldiş nu in\elegea să facă nici un fel de abdicarr.
ln acelaşi an, el s-a recăsătorit cu Elena Lu\ai, o tinără şi fermecătoare lnvă\ii
toare clin Pecica, alăturea de care şi-a petrecut tot restul vieţii.
1
·' Arhivele Statului Araci, Colecţia manuscrise, dosar nr. 168, 131; Ion Docht
Bălan, Octavian Goga, Editura Minerva, 1975, p. 48-50; Gheorghe Şora, Vasile Golcliş văzut de contemporani ( . . .), p. 285-300
2
~ Arhivele Statului Arad, Colecţia manuscrise, dosar nr. 168, f. 1-6 18-22; V.
Goldiş, Jegyzetek, 1880 ( ... ), p. 63-138; Silviu Dragomir, op. cit., p. 6 1 Virgil
Molin, op. cit., p. 704
''

3

4

Ibidem

Biblioteca Academiei R.S.R., Corespondenta lui Gheorghe Baritiu cu Vasile
manuscrise române, dosar nr. 1012, f. 94-97
:,:, Arhivele Statului Arad, Colecţia ma11usc1isc, dosar nr. 168, f. 27, 130-137

~
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De aceea, toate preocupările lui Goldiş se vor concentra înspre găsirea
unor posibilităţi de a schimba locul şi condiţiile de activitate.
Încă din al doilea an al şederii sale la Caransebeş, tînărul profesor, în vîrstă de numai 26 de ani, publică în „Foaia DiPcezană" un
ciclu de observaţii critice, de un remarcabil realism, pe marginea „Raportului făcut de ministrul cultelor şi instrucţiunii din Budapesta despre starea învăţămîntului din Ungaria în 1885-1887""0 • în această intervenţie publicistică a sa, Goldiş scoate în evidenţă părţile lacunare,
exagerările şi latura abuzivă a stărilor de fapt din şcoală, din învă
ţămînt în monarhie, dar în special în Transilvania. El constată cu amă
răciune lipsa de interes, ba mai mult: adversitatea oficialităţilor din
imperiul austro-ungar faţă de instrucţia poporului român, faţă de şcoala
românească în genere.
Articolul respectiv este interesant din multe> puncte de vedere.
Autorul lui, de pildă, vorbeşte despre marea importanţă pe care o are
instrucţia publică în viaţa unui popor şi militează pentru crearea de
condiţii ca lumina ştiinţei şi a culturii să fie accesibilă şi pentru mase,
căci numai astfel se poate prospera şi intra cu adevărat în rîndul naţiunilor civilizate. Legat de aceste idei, Goldiş sesizează just că în
vremea cînd scria observaţiile sale, prosperă doar şcolile în care învaţă
copiii celor bogaţi, în timp ce şcolile comunale -- fie ele ale statului,
fie confesionale -stagnează. (A se remarca faptul că discutînd o asemenea problemă, autorul articolului nu se referă numai la situaţia învăţămîntului românesc din Transilvania, ci, într-un spirit larg, democratic, el vizează şi stările de lucruri existente aci în general.)
Pe deplin conştient de importanţa şcolii, Goldiş lansează totodată
un fierbinte apel către toţi factorii (învăţători, biserică, familie, etc.)
ca să depună eforturi sporite pentru cr<:>şterea frecvenţei şcolare la
copiii de români (şi nu numai la băieţi, ci, lucru important, şi la fete).
Căci arată el piedicile în calea înaintării românilor ardeleni sînt
numeroase şi mari ( atitudinea ostilă a statului asupritor, sărăcia poporului, lipsa localurilor de şcoală, a învăţătorilor), dar trebuie să se
lupte pentru învingerea lor şi totodată pentru biruirea şi a unor factori
subiectivi dăunători, cum ar fi lipsa de interes a multor părinţi pentru
şcolirea odraslelor lor.
O idee deosebit de valoroasă este aceea potrivit căreia învăţămîn
tul trebuie să fie strîns legat de practică, de necesităţile acesteia, ale
poporului. In acest sens, şi ridicîndu-se împotriva imitării fără discernămînt a unor modele apusene, Goldiş critică programele şi planurile
de învăţămînt şi optează pentru utilitatea introducerii unor obiecte de
studiu ca: economia rurală, grădinăritul, albinăritul, mătăsăria, unele
ramuri ale industriei casnice. E drept însă că, totodată, tînărul profesor
6
''
Vasile Goldiş, Raportul ministrului de culte şi instructiune publică despre
starea învătămîntului din Ungaria, în foaia Diecezană, 1888, nr. 6, p. 2-4; nr. 8 p.
4-6; nr. 9, p. 2-4
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se arată în această dirc>cţie a fi în parte adeptul unor mentalităţi oarecum anacronic<:', căci el propune în paralel şi reducerea ca număr de
ore a unor materii de• categorică importanţă, cum ar fi chimia, fizica şi
alll'le.
Dar dincolo de asempnea observaţii critice CP i se pot fac<:', articolul lui Goldiş, pus sub semnul unui profund patriotism, dovPdeşte în
g0neral o tenwinică competenţă a autorului lui în problemele şcolii şi
totodată prin caraclPrul său de replică de mai largi implicaţii - ne
lasă să întrevedem şi latura de viitor om politic al celui cc> le-a scris.
în afară de munca la catedră, de activitatea strîns legală de aceasta
şi de intervenţiile publicistice, Vasile Goldiş participă, după cum am
mai spus, şi la viaţa culturală a oraşului. Astfp], în „coinţeleger<>" cu
alţi profesori localnici, t>l organizează un ciclu de seratP literare şi de
baluri 1wnlru „destragerea" spirituală a „inteligenţei" române de aici,
participînd direct şi la programul acestora, cu nararea, de pildă, a unei
istorioare umoristice despre „Cum am păţit eu în peţite"·';, pe care
o va citi la o şezătoarP literară la „Casina" română din localitate. Totodată, în anul 1887, cînd s-au împlinit 50 de ani de păstorie a episcopului Ioan Popazu, Vasile Goldiş a făcut parte din comitetul de 25 de
fruntaşi ai vieţii publice caransebeşene care a pregătit manifestările
omagiale dedicate sărbătoritului.
Dacă totuşi existenţa culturală a Caransebeşului vremii răminea
destul de precară (iniţiativele, lăudabile altfel, de genul unora dintre
cele amintite mai sus, erau, ele însele, modeste şi reduse numericeşte),
oraşul acesta reprezenta cu mult mai mult în plan politic: el ajunsese
a atinge, în această direcţie, se poate spune fără de exagerare, chintesenţa tenacităţii pe tărîmul luptelor de rezistenţă naţională şi intru
afirmarea românească. Tocmai în anii prezentpi lui Goldiş, acolo se
desfăşoară, astfel, fazele culminante ale acţiunii dîrze, întreprinsă de
Traian Doda, cel care se ilustrase şi în războiul nostru de independenţă
de la 1877-1878, împotriva împilării românilor şi a nesocotirii drepturilor acestora ca naţiune conlocuitoare în cadrul monarhiei austro-ungare. În această luptă, generalul patriot l-a avut ca un apropiat ce-i
împărtăşea năzuinţele şi pe tînărul profesor dP istorie, care i-a fost
chiar secretar politic printre mulţi alţii. Iar la rindu-i, Goldiş va măr
turisi, ulterior, nu numai o dată, că ucenicia politică şi-a făcut-o în
preajma lui Doda, ,,ultimul mare grănicer';''\ cum îl numeşte el. Cu
firea-i receptivă, şi-a însuşit, desigur, multe din învăţămintele culese
în aceste împrejurări, ceea ce va constribui la formarea sa ca bărbat
politic caracterizat în general prin înţelepciune şi clarviziune. De pE'
:,, ,.!Ni am citit Ia CasinJ nuvela (clacJ meritJ dcest nume) mea intiluldl,1, Cum
om pd/il eu în peţite". Un fleac. Dar a trebuit s;\ o fac din consicleTdlii sociale. Am
~i cintat cu Bârsan clin vioarZt cile\'d piese ... •. 00 asemenea, Golcli~ erd ~i un pasionat culeqător cle folclor. Cele mai rnulle poc>Lii populare nilese cle el d\'C'du un
carac!er satiric, moralizator. (\'asile Goldiş, Jcg)'l«'/l'k, 1880 ( ... ). p. !-l5; 221-230)
.,R Vir~Jil Molin, op. cil. p. 705
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acum deja, tînărul în vîrslă de numai 26 de ani, va intra în aH'na luptelor politice pentru emanciparea poporului său, însufleţit fiind în parte
şi de unel0 idei ale „Comunei din Paris', car0, aşa după cum spunea
c>l însuşi, în nr. 51 din 1887 al „Foii diecezene', ,,a fost un adevăral
uragan (carP) a dat nutremînt binefăcător multor seminţe nobile' 59 •
Şederea aceasta de trei ani la Carnns0bcş a fost pentru Vasile
Goldiş un popas trecător, e drept, dar, după cum am văzut, nu lipsit
de o anumită importanţă pentru începuturile carierei sale de profesor,
publicist şi om politic, desăvîrşită ulterior, în perioadele de activitate
la Braşov şi Arad. Aceasta şi este o cauză - pe lingă pura nostalgie
după tinNeţP, prezPntă în mod firesc şi Pa care îl fac0 pe Goldiş,
în ultimii ani d0 viaţă, să îşi amintPască cu duioşiP de pNioada res1wctivă.

Un semn al ataşam0ntului penlru oraşul în car0 şi-a început
propriu-zis activitatea îl constituie şi faptul că peste aproape două
decenii de la plecarea sa de aici, Goldiş va publica în „Tribuna" ară
deană un articoJliO în care pledează pentru înfiinţarpa în această localitatP a unui gimnaziu superior, pe care cei 328.371 de români din păr
ţi IP Caraş-SevPrinului se afirmă în articolul respectiv - şi-I dor0sc
mai de mult şi îl mPrită pe d0-a-ntregul.
În anul 1889, Vasile Goldiş, dornic totuşi -- aşa după cum reiese
şi dintr-o scrisoare a sa adresată la 5 martie 1888 lui Gheorghe Bariţiu61 de a se stabili într-un mediu mai propice activităţii sale pedagogice, culturale şi politice, cît şi pentru a avea un salariu mai bunn:!,
candid0ază pentru un post de profesor d0 istorie, latină şi română la
gimnaziul (liceul) orloclox român din Braşov. La 13 august acelaşi an,
Eforia şcolilor c0nlrale din oraşul rC'spectiv îi comunică r0uşita la concurs şi numirea sa ca prof Psor definitivn:1• Ca ataH', tînărul dascăl se
mulă în puternicul centru românesc de la poalele Tîmpei, unde îşi încc•pc activitatea odată cu anul şcolar 1889/1890 şi unde va sta pînă în
1901, deci timp de 12 ani. Printre colegii săi, s-au numărat Valeriu
Branişte şi Virgil Oniţiu, iar printre> elevi str81uciţi intelectuali de mai
lîrziu, ca Octavian Goga, Ioan Lupaş, Ioan Lapedalu, Sextil Puşcariu,
Iosif Popovici, Ptc.,;~.
:,!I Vasile Golctiş, O nfncerc religioasă
1n revolu/iunca Jranccză, în Foaia Diccezoncl, 1887, nr. 51, p. 5--6
Gu Vasile Golcliş, GimnClsiu român în Carnnscbc.ş, în Tribuna, 1904 nr. 7, p. 1-2
Gt Biblioteca Academiei
R.S.R., Corespondenta lui Gheorghe Bc,ri/iu cu Vusi/c
Go/c/i-5, manuscrise române, dosar nr. 1012, f. 94-97
t; 2 Ibidem
i;:: Arhivele Stalului Araci, Co/ec/ia manuscri.se, dosar nr. 168, f. 23
G~ lbiclem, f. 132
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Încă din primul an de profesorat la presligiosul liceu din Braşov,
clitorie a lui Anclr0i Şc1guna, Coldiş va preda, pC' lingă latină, română,
istorie şi maghiarii(;:;.
El se străduieşte să îmbunătăţească atît condiţiile de predare cit şi
baza materială a şcolii la care funcţiona. Aslfel, procur8 numeroase
hărţi islorice şi geogrnfice, încîl numai după doi ani de la venirea lui
şi exclusiv datorită slr8daniilor sale, gimnaziul braşovean ajunge s8
deţină 49 de hărţi istorice şi 124 geografice"';. Ca dascăl, Vasile Goldiş
s-a caracterizat prin conştiinciozitate şi coreclitudine exemplară, prin
tact şi înţelegere superioară a legilor educaţiei" 7 •
Aici la Braşov, dîndu-şi seama de marile lipsuri ale învăţămîntului
românesc din Transilvania în această privinţă, Goldiş va începe şi desfăşura mai mult de un deceniu, cu o rară consecvenţă şi evidentă competenţă şi munca sa de autor de manuale. În 1890, el tipăreşte în prima
ediţie „Istoria Ungariei, pentru clasele secundare inferioare, care, deşi
în ansamblu e doar o traducere după L. Mangold, cuprinde şi capitole
referitoare la români. inexistc>nte în tc>xtul original. Peste puţină vreme,
între 1892-1897, Goldiş dă apoi la iveală o „Istorie universală pentru
şcolile secundare" în 3 volume ( contribuţie originală, sprijinită pe
lucrările de specialitate cele mai recente apărute în Europa), iar între
timp, în 1894, tipăreşte şi „Elemente din constituţiunea patriei, sau
drepturile şi datorinţele cetăţeneşti, manual pentru şcolile poporale", ca
peste doi ani în 1896, să fie prezent şi ca autor al unei sintaxe a
limbii latine pentru clasele Iii-IV gimnaziale, concepută într-o modalitate didactică inedită şi conţinînd la sfîrşit un mic vocabular latin-român şi român-latin. (Goldiş a dat şi un manual de stilistică, pentru
clasa a V-a, în care face interesante consideraţii asupra operei eminesciene). Chiar şi din cele arătate mai sus se poate observa că entuziastul profesor nu se limitează, în această preocupare constantă a
sa, de a elabora doar manuale destinate şcolilor superioare. Conştient
de marea importanţă a învăţămîntului elementar, cel care pune bazele
cunoştinţelor şi care totodată e deschis unor cercuri mai largi de copii,
Goldiş a editat şi tipărituri didactice destinate acestuia. Pe lingă Elementele din constituţiunea patriei ... , amintite deja, el elaborează
astfel, în colaborare cu Francisc Ko6s, un „Abecedar şi întîia carte pentru deprinderea limbii maghiare în şcolile poporale române" ( ediţia I-a
1894) şi o „A doua carte pentru deprinderea limbii maghiare" (ediţia 1-a în acelaşi an). De asemenea, ,.Istoria patriei" (Ungariei n.n.)
în legătură cu evenimentele epocale din istoria universală, manual
pentru şcolile poporale (1896) şi „Geografia pentru şcoalele poporale",
o; A XXV 1 programă a gimnaziului marc public
răsăriteancl

din

Braşov,

pe Cinul

şcolar

român ele rcligiunc ortodoxă
1881--189(), Tipografia A. Mureşianu, Brn~ov,

1890, p. 40
00
A XXV JJ programă a gin11wziului marc public romcin ( ... ) pe anul )Colar
1890-1R91, Tipografia A. Mureşianu, Braşov, 1891, p. cm
v7 Gheorghe Şoru, Vu~i/e Go/uiş - µC'dogog, în Tribuna, 1978, nr. -19, p. 7
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îndepărtat" şi dind şi noţiuni de astronomie 68 •

223

şi

hărţi colorate),
dE' la apropiat la

E o muncă apr0ciabilă, chiar dacă ar fi să nu luăm în seamă şi cade conţinut ale tuturor acestor manuale>. Goldiş aduce chiar şi
contribuţii ştiinţificP noi şi care totodată ne reliefează un aspect
foarte important: larga deschider0 spirituală a lui Goldiş, care înţelegea
să încadreze evenimPntelP locale în planul vast al istoriei universale
(făcea istoriP comparativă) şi luptînd neobosit pc>ntru drepturil0 românilor ardel0ni, nu cădea totodată într-un naţionalism îngust, orb, ci
îşi dădeâ seama, de pildă, de utilitatPa cunoaştPrii limbii maghiare şi
provoca colaborarea cu pPdagogi de alte> naţionc11ităţi în realizarea
unor manuale. Manualele sale doved0sc totodată, pe lingă informaţia
amplă, pe lingă pregătirc:>a temc>inică, o hună cunoaştere, a cerinţe>lor
melodico-pedagogice în alcăluirPa unor lucrări de acest g0n, rf'spectarea particularităţilor de vîrstă, a capacităţii de' înţelegerP şi de asimilarp a cunoştinţelor dP către Plevi. Totodată, mai ales în cele de istoriP, e evidentă tc>ndinţa ca el0 să răspundă ţelurilor politin' superioare cărora autorul lor li s-a consacrat, deci latura lor educali v-patriotică.
Preocupărilf' pe linie de şcocilă ale lui C~oldiş, în perioada lui braşoveană, nu se opresc însă la cele arătate. El e astfel permanent interesat ca să contribuie la ridicarea nivelului metodico-pedagogic al
cadrelor didactice. În acest Sf'ns traduce din JamPs L. Hughes „Greşelile învăţătorilor", colecţie de sfaturi şi procedee metodico-pedagogice, pe care o tipăreşte la 1893. DP asem0nea, în „A XXXI programă
a gimnaziului din Braşov ... " ( 1895) publică un Plan dc:> învăţămînt
pentru Jim ba !alină, iur în „programa" clin anul următor, o pr0legere
practică ele limba !alină cu clasa a VIII-a gimnazială.
Totodată, Goldiş se arată interesat şi de problemele generale ale
situaţiei şi dezvoltării învăţămîntului românesc din Transilvania. El e
prezent astfel, în A XXXII programă a gimnaziului din Braşov ... (1896)
cu un Memoriu în chesliunea şcoalei comerciale, iar într-o intervenţie
a sa din anul 1897, în „Gazeta Transilvaniei" 69 cere indignat explicaţii
asupra raportului făcut de un inspector ungur, care notase că rezultatele la şcolile poporale româneşti sînt foarte slabe, considerînd această
afirmaţie ca o insultă nejustificată la adresa şcolii româneşti din Transilvania şi a dascălilor ei.
lităţile

Despre manualele şcolare ale Iul Vasile Goldiş, vezi Andrei Bârseanu Istoria
Tipografia Ciurcu et. Comp.,
Braşov, 1902, p. 584--585; Vasile Goldiş, Scrieri social-politice şi /iterare, Editura
Facla, 1976, p. 307-308; Victor Lucreţiu (pseudonimul lui Vasile Netea), O carie
veche cu probleme actuale. Greşelile învdţălorilor, de James Hugues Trnducere
de Vasile Goldiş, in Progres şi cullură, ( ... ), Tg.-Mureş, 1934, nr. 4, p. 8-10
09
Gazeta Transilvaniei, 1897, nr. 103 p. 3; nr. 104, p. 2, nr. 125, p. 2-3
~ij

:şcoalelor centrale române gr(eco) or(lodoxe) din Brnşov,
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Dincolo de activitatea sa pe tărîm pedagogic, Goldiş 0 prezent în
perimetrul culturii şi pe alte> spaţii. Să amintim astfel, aci, studiul său
despre „Pesimismul în poeziile lui Mihail Eminescu", publicat în anul
morţii poetului ( 1889) în paginile „TribunPi" sibicne 70 ( acum, la Braşov
se afirmă neobositul profesor şi ca literat publicist), şi activitatea dC'pusă în cadrul „Socict8ţii pentru crearea unui fond de teatru român"
(ale cărei prime patru anuare, apărute în perioada 1898-1901, tot el a
fost cel ce lc>-a „redigiat"). În calitate de s0cretar al acestei societăţi
(între 1895 şi 1901' 1) înfiinţată la 1871 de Iosif Vulcan şi Alexamlru
Roman şi al cărei sediu se mută în 1895 la Braşov, Goldiş publică, de
asc>menea, o serie de studii şi articole, urmărind impulsionarea vieţii
culturale româneşti din Transilvania. De asc>menea, se ocupă de înfiinţarea unei „Biblioteci teatrale" şi alcătuirea unui repertoriu teatral naţional pe gustul maselor populare, făcînd în acest sens apel la toţi
autorii'~ .În acPlaşi timp, Goldiş se interesPază şi de buna organizare
a societăţii şi de gospodărirea fondurilor ei':1•
Demnă de remarcat este participarea sa tot mai intensă, sub o formă sau alta, la viata politică. In această direcţie, Goldiş stabileşte,
încă din primii ani ai şedPrii sale la Braşov, legături intime cu un Diamandi Manol0, fruntaş al luptelor nationalP ale vrC'mii, profesorul Ghiţă
Pop, E'tc„ şi facE' part0 (între 1890-1896) din „Casina română" 7 ~ locală,
una dintre celE' mai puternice societăţi culturalE' din sudul Transilvaniei, al căr0i secretar va fi între 1891-1895, şi în cadrul căreia va desfăşura o bogată activitate (inclusiv politică), contribuind la ridicarea
asociaţiE'i respective pe un plan superior. De abia de acum începe să
se orienteze mai profund şi mai specializat în problemele politicf' ce
stăteau în faţa românilor ardeleni. Pe plan practic, PI se am0stecă în
luptPle politice locale, alături de ceilalţi prof0sori din Braşov şi ală
turi de alţi intPlectuali, agită împotriva n0dreptăţilor rPgimului austroungar tineretul braşovean şi în special pe elevii lui, ca şi populaţia
satelor din jur. De partea profesorului român s-a situat şi grupul „Saşi
lor tineri", denumiţi de elementele germane consNvatoare reacţionare
,,saşii verzi". Agitaţia estP extinsă în tot judf'ţul Braşov şi viza poli;u Vasile Golcliş, P<'simismul în poeziile lui Mihail Eminescu, în Tribuno, 188fl,
nr. 257, p. 1025; nr. 258, p. 1029-1030; nr. 259, p. 1033-1034; nr. 260, p. 1037-103Ll;
Gheorqhe Şora, Vasile Goldiş despre Mihai Eminescu, în liric/ava, (Arad), 1976, nr.
VI, p. 313-323, Orizont, Hl76, nr. 42, p. 3
71
Vasile Goldiş, Remas Hun, în Anuornl I\' ol Societăţii pentru crearea unui
fond· de teotru român, pe anul 1900-1901, Tipografia A. Mureşianu, Braşov, 1901, p.
2; Gozela Transi/voniei, 1855, nr. 230, p. 1-2.
n Arhivele Statului Braşov, fonclul ele leolru român, cutia nr. 54, doc. nr. 7527,
7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7541, 7542
7a Ibidem, cioc. nr. 7448
H Ion Colan, Casina română din Braşov, 1835-1935, Institutul de arte grafice
,.Astra", Braşov, 1935, p. 165, anexa p. XLIX; Silviu Dragomir, op. cit., p. 6; V. Curticl1pean11, op. cit., p. 33-34
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tica guvernului, care susţinea teoria statului unitar maghiar, lucru de
care era nemulţumită şi o mare parte din tineretul săsesc 75 •
Un rol deosebit de important în c1firmarea şi orientarea lui Vasile
Goldiş în plan politic l-a jucat momentul 1\lfemoranclului. Se pare că
demnitatea şi curajul luptătorilor l-au oţelit şi pe el, l-au îmbărbătat,
i-au sporit energiile şi l-au determinat să se manifeste încă mai activ.
Rememorînd în almanahul din 1929 al Societăţii academice „Petru
Maior", evenimentele politice anterioare anului 1918, Goldiş însuşi
arăta că mişcarea memorandistă a avut asupra lui un mare ecou, ară
tîndu-i, totodată, limpede, lui şi multor altora, că singura cale a libertăţii naţionale era desprinderea Transilvaniei din Imperiul austro-ungar,
unirea ei cu România 76 • Ca atare, anul Memorandului - după cum
arăta, pe bună dreptate un cercetător încă de acum cîteva decenii -- a
ajuns să însemne în concepţia lui Vasile Goldiş „începutul unor mari
schimbări şi frămîntări în viaţa politică ardeleană", o dată de la care
„se afirmă tot mai mult un curent sănătos politic care trezeşte forţele
latente ale românilor"î 7 • E o viziune fără îndoială corespunzătoare
adevărului.

În periouda procesului memorandist, Coldiş desfăşoară o intensă
activitate politică. Astfel, împreună cu alţii (protopopul Voina, Valeriu
Bologa) îi mobilizează pe românii din oraş şi împrejurimi - inclusiv
pe elevi - ca să-i conducă la gară pe „acuzaţi " 78 • De asemenea, cu un
colPg, Nicolae Piltia, el cutreieră - după cum rezultă dintr-un raport
al prefectului local datat 13 mai 1895 - comunele româneşti din jurul
Braşovului „îndemnînd populaţia să ia parte în masă la proces ( s-a
r0alizat o delegaţie impresionantă de 200 pnsoane) şi să îi convingă
pe preoţi ca în ziua pronunţării s0ntinţei să vorbească din amvon celor
rămaşi acasă 7 !'.

În acelaşi timp, profesorul braşovean ia şi atitudine în presă; după
Suciu, cele mai puternice atacuri în problema respaginile ziarului sibian „Tribuna" datorindu-se condeiului său de colaborator gratuit 80 • E vorba de articole nesemnate,

mărturia dr. Ioan
pectivă apărute în

r, Arhivele Slutului Arad, Co/cc/ia manuscrise, dosur nr. !G8, f. 180
Vasile Goldiş, Îndrumări, în A.lmmwlwl societăţii Acnclcmice „Petru Mnior"
( ... ), Cluj, 192H, p. 55
77
Ed. I. Gtivănescu, Politica de aclivitnte şi Joon Russu-Şiriunu, în Piotra de hotar, lll, 1936, nr. 5-6, p. 55; Pavel Cociuba, Ioan Russu-Şirianu luptător pentru
înfăptuirea unită/ii nu/ionule a poporului român, în Crisin, (Oradea) 1978 voi. 8
p. 387-593
'
'
'
78
Arhiva Instilutului de studii istorice şi social-politice de pe lingă C.C. al
P.C.R., fond problema 110/ională, dosar nr. 4, f. 29-30, Ion Bozdog, St(JIUI poli/ist.
Materiul documentar dintr-o arhivă Sl'cretă braşoveană, Institutul de arte grafice
„Astra", Braşov, 1944, p. 77
7
Instilulului de studii islo1ice şi social-polilice de pe lîngZi C.C. ul
~ Arhiva
P.C.R., land problema naţională, dosar nr. 4, f. 34; Dreptatea, 1894, nr. 108, p. 3
80
Ioan Suciu, Arăcianii şi P(Jr/idul Nn/ionol Român. Aclevărnri istorice. Rcominliri de interes na/iorwl ( ... ), Arad, 1924, p. 20
,G
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m0nţio1wază acelaşi contemporan, d0oarecP Goldiş nu voict sa primejduiascct licPul în al ctirui serviciu era, atrăgîndu-i răzbuni.lrea guvc>rnului unqarH 1 • Ţinînd seama de această indicaţie şi parcurgînd colecţia
ziarului respectiv, ni s-a părut a găsi în unPle din articolele anonime
publicate, PlemPnle c>senţialc, proprii ideilor şi stilului lui Vasile Goldiş.
Pără a pulea afirma cu absolută certitudine că i-ar aparţine, ne îngă
duim loluşi să ne oprim puţin asupra lor. E vorba mai întîi de două
apărule chiar în anul 1892: .,Proscrişii" (.,Tribuna 10/22 noiPmbrie 1892,
şi „România şi chestiunea transilvană" (.,Tribuna" 6/18 decembrie 1892).
ln primul e elogiat tineretul român din România şi Transilvania, nă
clejdPa naţiunii, pentru atitudinea lui curajoasă, dîrzcl în apărarea memorandiştilor, care îi dau autoru lui încredered în viitor. Tînăra generaţie se arată în articol - a făcut cunoscută în Europa problema
românească şi astfel ca şi acum, ca şi la 1848, .,s-a înscris în cartea
neamului românesc cu merite în veci nepieritoan:•". Celălalt articol
apărut în acelaşi an, e asemănător, parţial, cc1 problematică, el reliefînd - cu ocazia plecării lui Ioan Raţiu la Bucureşti - solidaritatea
românilor dP dincolo cu lupta frnţilor lor clin Imperiul austro-ungar şi
simpatia popoarelor Europei pentru militanţii mf'morandişti.
Dar şi cîteva articolP din anul 1894 ne-au reţinut atenţia. De
pildă, cel intitulat „Strîng<:>rea rîndurilor noastre" (.,Tribuna", 18/30 ianuarie) ,în care se arată că poporul român nu poate fi intimidat prin
campanii de propagandă şovină şi întemniţarea memorandiştilor şi e
elogiată personalitatea dr. Ioan Raţiu, preşedintele Partidului Naţional
Român. Sau „Memorandul" (,,Tribuna", 25 martie/6 aprilie 1894), elogiu al mişcării respective şi înfierare a procesului intentat de fapt
naţiunii române, ca încercare de reducere la tăcere şi maghiarizare. Şi
de data aceasta se arată că asE>menea procedee nu-şi vor atinge scopul (.,Românii nu sînl păsări să le hîşii şi să se sperie să zboare"), ci,
din contră, vor oţeli şi mai mult inimile tuturor celor ce şapt0sprezece
secole au ştiut să reziste tuturor încercărilor de a fi desfiinţaţi ca existenţă naţională.

Ideea că procesul intentat luptătorilor memorandişti e de fapt
unul la adresa naţiunii române şi că el va fi un eşec pentru cPi ce l-au
gîndit - reapare pe prim plan şi în articolul nesemnat „Şireată dar
proastă" (,,Tribuna", 3/15 aprilie 1894). Iar sub titlul „Solidaritatea românilor" (.,Tribuna", 3'15 noiembrie 1894) se lansează un călduros apel
la unire în lupt.':i, criticîndu-se totodată Partidul Liberal din România,
în fruntP cu Ion Brătianu, pentru faptul că, din interese înguste de
grup, s-a făl'ul vinovat din acest punct de vedere.
Pe linia ideii acesteia a solidarităţii naţionale, Goldiş va acţiona
şi în mod praclic. Aşa se Pxplică faptul că pref<>ctul Braşovului raporta
la 8 sept0mbrie 1895 că profesorul de lil gimnaziul român într('ţineil lc>gături cu Ligil cullurală din Bucur0şti şi că „ajutorul de bani trimişi
bi
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din Vechiul Regat" îl manipulează Vasile Goldiş şi tot el manipulează
şi ajutoarele şcolii de fete, care este susţinută exclusiv din ajutoarele
trimise clin România 8z.
Totodată, cel la care ne referim, va lua parte şi la acţiuni progresiste de caracter internaţional. Spunînd ac<:'asta, ne referim la prezenţa
lui, alături ele colegul de profesorat Iosif Blaga, la congrflsul naţionali
tăţilor ţinul la Budapesltl în august 1805, fapt care îl va filee cu atît
mai suspect în ochii autoritJţilorb:i. Activitatea politică a lui Vasile
Goldiş s-a desfăşurat şi în cadrul mişcărilor şi manifestărilor culturale clin oraş şi judeţ, în sînul „Societăţii pPntru fond de teatru român"
etc. Mutarea de la Budapesta la Braşov a sediului acestei societăţi era
ea însăşi considerată de autorităţi ca o „acţiune îndreptată împotriva
securităţii statului" şi ca atare membrii comitetului ei, printre care,
ală.luri de Iosif Vulcan, Gheorghe Pop, Valeriu Bologa, Virgil Oniţiu,
se număra, după cum am văzut, şi Goldiş, erau suspectaţi de poliţie 8 ~.
De asemenea, scrie - cu un deosebit talent - încă de pe acum, articole de fond şi polemice în ziarele „Tribuna" ( din Sibiu) şi „Tribuna
poporului" din Orăştie şi apoi Arad (la a cărei înfiinţare, în 1889, a luat
partes:i, semnînclu-le cu pseudonimul Ile Borg 86 sau cu iniţialele numelui8î).
În 1898, el făcea agitaţie prin satele din judeţ pentru alegerea unui
deputat român 88 • Un an mai tîrziu, e prezent la o altă acţiune cu profund caracter naţional. E vorba de sfinţirea bisericii „Sfînta Treime",
eveniment la care a participat şi mitropolitul Ion Meţianu şi cu ocazia
că.mia braşovenii au făcut o grandioasă manifestare românească ( îmbrăcămintea oamenilor şi harnaşamentul cailor după constatările
poliţiei erau împodobite cu tricolor, acelaşi simbol îl realiza şi aranjamentul luminărilor în biserică etc.). Prezenţă activă şi de data
aceasta, Goldiş a luat cuvîntul seara, la retragerea cu torţe organizată·~11.

E vorba realmente de o activitate

rodnică,

care face ca cel ce o

desfăşoară să fie tot mai mult suspectat de către poliţie 90 . Totodată, prin
prezenţa

sa activă în plan politic, Goldiş intră în conflict şi cu anumi ţi reprezentanţi ai aripii conservatoare a intelectualităţii române
ardelene a timpului. De pildă, cu directorul ziarului „Gazeta Transilvaniei", A. Mureşanu. Acesta publică în numărul din 18/30 martie 1893
al foii pe care o scotea, un articol în care Goldiş este criticat cu o ve2
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8
~
80
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9

90

Ion Bozdog, op. cit., p. 35
Ibidem, p. 71-72
Ibidem, p. 63 (Raportul poliţiei secrete cu nr. 227 din 2 octombrie
Arhivele Statului Arad, Co/ccfio nwnuscrisc, dosar nr. 168, f. 133
Ibidem; Cf. Tribuna, 1892 nr. 85 p. 337--338
Arhivele Statului Arad, Colecfin nw1111.\c riw, dosar nr. 1G8 f. 133
Tribuna, 18<)8, nr. 246, p. flB6
Ion Ilc,zdo~J. op. cil., p. 109
Tribuna, 1898, nr. 246, p. 906
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hem<>nţă nejustificată! 11 •

Sînt momPnte care reliefează cu atît mai mult
nobila dăruire a „incriminatului" în slujba unor idei social-naţionale
generoase.
Realmente, aşa după cum arată Silviu Dragomir, prin persoana lui
Goldiş, ,.politica româ,wască din Ardeal cîştigă un luptător cu creier
şi condei, care avea să aducă mari foloase cauzei naţionale 92 a românilor de pretutindeni. Şi acum, la Braşov, ca şi în vremea studenţiei,
Goldiş se arată, alături de alţi colegi ai săi, ca adept al unei politici
române-ardelene mai active, dezaprobînd „pasivismul" ca depăşit de
reali tă ţi şi condiţii.
După îndeplinirea a 15 ani de funcţionare ca profesor, la 1 septembrie 1901, Vasile Goldiş se pensionează la cerere, ,.din cauză de
morb" 93 . El se mută - nu fără a-i părea rău după Braşov 94 la Arad chemat de unchiul său, Iosif Goldiş, ajuns episcop al acestor meleaguri95 - şi va fi aici, din 1901, cu intermitenţe, pînă la moartea sa,
intîmplată la 1O februarie 1934 secretar consistorial 96 reluîndu-şi şi
activitatea didactică, ca profesor şi director al liceului de fete, pe care,
după aprecierea ziarului „DrapeluI"U7, l-a condus cu competenţă, între
anii 1901-1905.
În funcţiile pe care le deţine la Arad ( oraş devenit între timp centrul mişcării naţionale româneşti din Transilvania şi unde din 1908 avea
1

Ibidem, 1893, nr. 135, p. 258
Silviu Dragomir, op. cit., p. 7
93
Anuarul XXXV J/1, al Gimnaziului marc public român ( ... ) din Braşov, r •• •),
1901-1902, Tipografia Ciurcu et. Comp., Braşov, 190~!, p. 53. Dintr-un certificat medical, eliberat lui Vasile Goldiş la 15 ianuarie 1901, de către dr. Gheorghe Băiulescu
din Braşov, se poate constata, cii pacientul, care era pe atunci profesor la gimnaziul
român din acel oraş, figura că suferct de un catar laringeal cronic, de o gastrită cronicct şi de o neurastenie cerebro-spinalii, care-l Uicea impropriu pentru cariera de
profesor, motiv pentru care i se recomandă „să abandoneze cu des~1vîrşire şi pentru
totdeauna• aceasUi carierii.
Acest certificat nu acoperă decît în mică măsură realitatea şi era destinat sJ-i
serveascct lui Vasile Goldiş, la nevoie, ca justificare, că nu a pctrc"1sit catedra în scopul organiLr:irii unor acUuni de subminare a vieţii austro-ungare, ci J.)entru cal de
boalii. Se 'ilie că Vasile Goldiş a venit în mod special la Ardd pentru a se dedica
luptei nalionale.
,~ Vasile Goldiş, Remas Bun, în Anuarnl 1\' Cil Societăţii pentru crearea unui
Ionel de tcutrn român, pe auul 1900--1901, Tipografia A. Mure!;,ianu, Braşo\', 1901.
p. 2. Goldiş a r[1mas legal sufleteşte dl' Ilra'iO\' şi dupct 1918. Astfel el sprijin,-1 ideea
ln[iinlării aci a unui muzeu al Ţ,irii Bârsei şi a unei biblioteci publice; se interesealci
permanent de via\a culturalii a oraşului 'ii jude\ului, plecind la Bucureşti pentru
acordarea de ronduri în acest scoµ; întreline rela\ii amicale cu [oştii colPqi de pr,Jfesorat şi elevi, îndernnînclu-i la a înfiinla biblioteci sctte~ti şi cc"unine culturale, a organiza con[erin\e şi spectacole teatrale în mediul rural, etc. (vezi Axente Banciu,
Vasile Go/di~, în Ţara Bârwi, 1934, nr. 2 martie aprilie, p. 13fl-140;
9
:, Arhivele Stalului Arad, Colect1C1 nH11wsni.~e, closar nr. 168, f. 131 Eugpn ArZ1deanul, op cit .. , p. 224-295
!Iii lbicil'm; vezi şi Andrei Bârsc>anu, op. cit., p. 584
7
!J
DrC1pt'/11/, 1903, nr. 14, p. 2; ~Iarina Podea, Lidia Popescu, Virgil Teodorescu
Anuorul LicC'ului nr. 2 .-\rnc/, pe unul ~co/ar 1968 1969, Arad, 1!!70, µ. 9
~
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să se stabilească
diş luptă în 1907

sediul şi conducerea Partidului Naţional Român, Golîmpotriva legii reacţionare a ministrului instrucţiunii
de la Budapesta, contele Apponyi, îndreptată împotriva învăţămîntului
naţionalităţilor nemaghiare 9 R. De asemenea, în perioada primului război
mondial, cinci autorităţile austro-ungare urmăresc iarăşi să impună învăţămîntul general în limba maghiară, Consistoriul din Arad, datorită
în bună măsură, tocmai secretarului, va adopta în această direcţie o
atitudine opoziţionistă fermă, aproape radicală. Totodată, ca delegat
în probleme şcolare al episcopului de atunci al Aradului, Ioan I. Papp,
Vasile Goldiş duce în 1914 tratative cu ministrul instrucţiunii şi cultelor de la Budapesta, în vpderea înfiinţării în oraşul de pe Mureş, pe
lingă şcoala normală de băieţi, deja existentă, şi a unei şcoli similare
pentru fete. În fata condiţiei ca în noul aşezămînt de învăţămînt, istoria şi geografia să se predea în limba maghiară, se postează pe poziţia
unui nu categoric (de notat că în perioada primului război mondial,
conducerea Partidului Naţional Român recomandase o atitudine politică
moderată, linie pe care, după cum vedem, Goldiş o refuză). Activitatea
fostului dascăl cu experienţă, pe linia administrativ-şcolară, în perioada
şederii la Arad, cuprinde încă multe alte acţiuni. în cadrul aceloraşi
tratative la care ne-am referit, el insistă pentru majorarea salariilor
profesorilor, pentru acordarea de pensii văduvelor unor cadre didactice99. Cu aceeaşi ocazie, intervine în problema retragerii subvenţiei
de stat unor şcoli, semnalînd şi tergiversarea birocratică a rezolvării
necesităţilor învăţămintului. Goldiş protestează şi împotriva faptului
că transferul cadrelor didactice nu era luat în considerare la stabilirea
vechimii în muncă, iar în cazul demisiei -- conform dispoziţiilor în
vigoare - cei în cauză erau lipsiţi de dreptul la pensie. Secretarul consistorial arădean cere să se afle „o modalitate oarecare" pentru rPmedierea acestei anomalii, ,,ca să nu încurajăm năpăstuirea familiilor învăţătoreşti prin pierderPa dreptului de pensie" 100 •
Tot pentru a veni în sprijinul celor „năpăstuiţi", Goldiş determină
Consistoriul din Arad să ceară informaţii guvernului despre învăţă
torii şi profesorii români care fuseseră privaţi de libertate şi internaţi
în lagăre de concentrare în urma suspectării lor de „lipsă de fidelitate" şi „nepatriotism" 101 . în numeroase rapoarte şi adrese ale aceluiaşi
nB La 14 marlie Hl07, \',1~ile Goldiş îi comunică [knei Goldiş, din incinta dietei maghiare: .. Am izbutit sl1 silim guvernul să ia cte la ordinea zilei proiectul pentru
şcoalele noastre pinii după Paşli, ca să avem timp n ne mai lupta în contra lui ( ... )
Ieri am fost la prinz la .Justh (preşedintele dietei - n.n.). Mi-au dat loc în dreapta
ministrului Apponyi ( ... )".
La 4 aprilie 1907, Vasile Goldiş îi comunica so\iei: ,.Azi n-a ,·enit rîndul pe
min0 s[1 vorbesc. Voi vorbi miinc. Acum sintem foarte aqita\i. Azi, mi-i111 strigat deja
cte p0 q,J!erii: ,.f0qvh{11ba ,·eli1k 1 " (La închisoare rn ei')"
!>!, Arhiva
Lpiscopiei Ortodoxe române din Arad, grupet II, dos. 24, 1914, act.
nr. 3616.11 !li 4
100
lbiclem, act. nr. 6017/1917
101
l/Jiclrm, dos. nr. 35, acl. nr. IWB 1l!l16
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consistoriu călre guvernul de la Budapesta, se arată pe un ton curajos,
datorat tot lui Vasile Goldiş, prejudiciile grave aduse invăţămîntului
prin ocuparea sălilor de clasă de către armată, etc. 102 •
La una din şeclintele senatului şcolar, la care participă şi Vasile
Goldiş, inspectorul legal al şcolilor din Arad dispune ca în cercul Hăl
magiului să se introducă în şcoli manuale în limba maghiară. Decizia
s0natului, redactată de secretarul consistoriu lui, este categoric împotriva acestei dispoziţii arbitrare, pe care o consideră nejustificată şi
fără nici un temei legal1° 3 •
Numirea unui comisar guvernamental pe lingă şcoala „preparandală" (normală) din Arad, în anul 1917, îl determină iarăşi pe Goldiş
să ia atitudine. El califică acest act ca „antipedagogic" şi menit să încurajeze suspiciunea faţă de profesori, înlesnind spionarea acestora şi
diminuarea autorităţii lor didactice. Pe bună dreptate, Goldiş se întreabă dacă în aceste condiţii activitatea cadrelor didactice şi a elevilor se va mai putea desfăşura normal şi nestingherită? 10 ~ Măsura respectivă arată acelaşi tinde în acelaşi timp, în modul cel mai
deschis, spre maghiarizarea forţată a învăţămîntului românesc, cu atit
mai mult cu cit se preconiza şi predarea în limba maghiară a o serie
de obiecte.
Atitudinea combativă a lui Goldiş nu a rămas un gest izolat, sortit eşecului. Profesorii şi factorii de răspundere ai preparandiei i s-au
raliat şi nu au recunoscut autoritatea comisarului guvernamental.
Interesant în privinţa activităţii depuse în aceşti ani de către Goldiş în sprijinul şcolii româneşti ardelene este şi un raport al său din
1916, ce ilustrează situaţia deosebit de grea a acesteia, ca şi în general a românilor din Transilvania, după cinci decenii de guvernare dualistă. ,,Factorii vieţii publice" autorităţile austro-ungare n.n.) ,,nu
au interes a netezi acestui popor calea progresului" - se constată cu
amărăciune în acest document. Şi se continuă: ,,Analfabetismul poporului nostru e şi azi îngrozitor ( ... ) procentul analfabeţilor e imens".
Cauza fundamentală a acestei stări de lucruri e just intuită în „slaba
înzestra.re' materială şi lipsa de mijloace" (se arată şi insuficientul număr de cadre didactice calificate), în
indifNenta guv0rnanţilor maghiari faţă de stimularea poporului român din Transilvania. Ca atare,
chiar şi prC'gălirea tinNetului car<' fn'c\'c'nlc•c1zl1 şcolii<' C' rwsatisfăcă
toarC'.
Demn de retinul este însă şi faptul că Goldiş, realist, întelcge să
vadă şi să sesizeze şi lipsuri de care se făcea vinovată chiar intelectualitatea român{1 ardeleană a vremii. El arată, că „activitatPa extraşcolară a învăţătorilor se bagc1tc>lizC'ază", nu tine cont de cerinţele prow~ //Jic/em, act. nr. 4182, 4237, 433!::l, 5323, 535!), 5375/1!)16 ~i act nr. 101:l0, 1110,
1741, 1837, 2266 1!)17
InJ lbic/C"m,' Reqistrul rle procesp verbale <1le Senatului şcolar, nr. 175/1916
HII l/Jidem, Grnpil I\', dosar 71, act. nr. 3643.'1917
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gresului modern. Nu lipseşte din acest raport nici critica la ctclresa bisericii, neputincioasă şi ea, în a oferi poporului soluţia salvării, şi care>
„îşi crede peste tot împlinită chemarea, prin satisfacerea, nu tocmai
pxcepţională a formelor seci urn:;_ Cauzelor de ordin economic, care au
dus la an,astă situaţie, Vasile Coldiş le alătură pe celf' politice: lipsa
unui „mecanism social propriu, în afara celui bisericesc" toG, deci lipsa,
adînc resimţită de naţiunea română din Transilvania, a statului naţional
român unitar, ca „forma cea mai înaltă şi mai perfectă " 107 a organizării
sale. El subliniază că în cadrul unPi astfel de organizări, şcoala ar fi
menită să devină factor de bază al regenerării morale a poporului nostru: ,,Ce perspectivă admirabilă ne deschide gîndul că s-ar putea vreodată să fie perfect organizate toate energiile de viaţă ale poporului
românPsc, producţiunea lui şi consumaţia lui. Poporul înlrt'g s-ar Inăl
ia. Mii de familii culte ar afla mijloacele existenţei" 108 •
Tot din acest raport merită să reţinem şi replica dată unui cleric
renegat care vedea posibilitatea îmbunătăţirii soartei poporului nostru
în „iubirea de patrie (Ungaria), aplecarea către înaltul tron (Austria) şi
respectarea legilor" 10!', cu alte cuvinte, în trădarea intereselor naţio
nale. Vasile Goldiş răspunde pe un ton aproape sarcastic: ,,Care va să
zică iubirea de lege, limbă şi neam nu mai fac parte din elementele
constitutive ale idealului nostru" 110 • Idealul pe care-l avea în vedere
Vasile Goldiş era unitatea politică a poporului român, în cadrul căreia
se va fi înfăptuit şi unitatea culturală şi se vor fi creat condiţiile unei
dPzvoltări libere şi nestingherite pentru toţi fiii României.
Tot la Arad, Goldiş se va înscrie în istoria presei noastre naţionale
(după ce editase un timp, în acelaşi oraş, împreună cu Russu-Şirianu
,,Tribuna poporului") ca dirc'ctor al ziarului de mare importanţă „Românul", a apărut la 1 ianuarie 191 l1 11 , foarte mult citit în Transilvania
şi dincolo dP Carpaţi. ,,Românul" era considPrat ca cel mai important
organ dE' presă românesc din acea vrf'me. UlilP şi importante Prau şi
articolele de fond, cPle polemice sau cPle care demascau racilele orînduirii, prc-'cum şi mulţimea df' articole culturale ce se ref Preau la marii
noştri clasici, la bărbaţii revoluţionari de la 1848, la realizările spirituale din România Veche. Talentul publicistic al lui VasilP Goldiş a
fost apreciat şi unanim recunoscut, scrierile sale polemice pline de
nrrv şi vigoare, articolele pe terne ctle culturii şi literaturii, ca şi nuin.-, lbirlf'm,
106
107

108
100
110

Grupu II, dosar 2/1916

Ibidem
Ibidem
Ibidem
lbiclcm
lbicicm

111

11,ic(cm, _d<:sar nr. 35/1914, act. nr. 6233'!9l6, adresa primului ministru din
10 octon~bne; v as1le Poµeangă, Nicolae Ro~ul, ,,Românul" din Arad în Jup/(1 pentru

desăvlrş,rca_ sta(ului r:iationa! român, in Ziridava (Arad), 1974, nr. III-IV, p. 162-175
Evoluţia z1arulu1 Romanu/ este următoarea: 1 ianuarie 1911-10 martie 1916.
Reapare Id 7 noiembrie 1!}18.
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meroas0lc salE:' discursuri, de remarcabilă ţinută ştiinţifică, sobre, dar
străbătut(' de un suflu patriotic, fac din Pl o personalitate politică şi
culturală de marcă, a întregii sale epoci şi care prin stilul său energic
dinamic şi răscolitor cstC' mereu capabil să însufleţC'asc:ă şi să mobilizeze mase ll'.
Pentru Pditarea în bune condiţii a ziarului Românul, se înfiinţează,
tot la Arad, Institutul tipografic: ,,Concordia", la 16 septembrie 19111 1 ",
al cărui director era tot Vasill' Goldiş. Editura „Concordia" finanţa şi
edita ziarul Românul şi Poporul Român, cărţi şi broşuri pE:'ntru luminarea poporului şi combaterea superstiţiilor. Cu ocazia inaugurării noii
instituţii, Vasile Goldiş SC' angaja solemn să conducă cu competenţă
această editură, ,,incit nici uraganul cel mai duşmănos să nu o mai
poată clătina" 113 •
în paginile şi

în calitate de conducător al Românului (despre conflictul dintre acesta şi „tribuniştii" vom vorbi în altă parte), cit şi pe
alte căi, Goldiş îşi continuă şi amplifică în perioada lui arădeană, activitatea politică propriu-zisă, directă. intre anii 1906-1910, el este deputat în parlamentul de la Budapesta 11 4, calitate în care, de asemenea,
luptă alături de ceilaHi 14 deputaţi români şi de aceia ai popoarelor
oprimate din Cehia, Slovacia, Bosnia şi Herţegovina, Dalmaţia, Slovenia etc. El vede în metoda parlamentară o posibilitate de moment pentru ducerC'a luptei naţionale şi înţelege să folosească la maximum acest
drept pe care autorităţile habsburgice fuseseră nevoite a-l acorda popoarelor din imperiu.
In dezbaterile parlamentare, el insistă pentru egalitate deplină a
partidelor reprezentate în dietă, combătind politica de învrăjbire naţio
nală şi tendinţa de asimilare a popoarelor nemaghiare 115 , poziţie exprimată clar şi categoric în discursul din 4 iulie 1906.
Cu ocazia înfiinţării „Clubului naţionalităţilor", în 1906, luînd cuvin tul în parlament, a apărat din nou drepturile acestora împotriva politicii de maghiarizare forţată. întrerupt de către deputaţii maghiari,
care strigau: ,,să fie daţi afară" (deputaţii naţionalităţilor n.n.).
,,Aceasta este singura rezolvare" 116 Vasile Goldiş încheindu-şi cuvîntarea, le-a întins mina, chemîndu-i la colaborare şi respect reciproc.
Aceştia i-au răspuns din nou prin cuvinte jignitoare şi cu refuzul: ,,Nu
ne bazăm pe voi". La care Goldiş a răspuns: ,,Îmi parC' rău" 11 i. In anul
u: AdunarPa qenerală a Concordiei. în Românul, 1913. nr. 74. p. 1-2; Octa\·ian
Lupa~. Din acti,·itatca culturală, desfăşurată la Arad de Vasile Goldiş, ln Zirida,·a
(Arad), 1974, nr. III-IV, p. 143
113
Ibidem. Vasile Go!diş mai era şi preşedintele Asociatiei Nationale arădene
de culluri\
111
Goldiş a rostit în această perioadă peste 22 de discursuri parlamentare
i1.-, S/o\'cnsky Denik, 1934, nr. 5, p. 1 (R. S. Cehoslovacia); Dr. Arpad Lebl, \'a~i/c Goldi~ -~i problema na/ională românească (1885-1918), în Lumina, 1968, nr. 4-5,
p. 271 (Panciova, R. S. F. Iuqoslavia)
Ilfi Ibidem, Dr. Arpctd LPbl, op. cit., p. 271
117

//Jiclcm
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1907, răspunde ministrului de int('rne Andrassy Cyula, care rostise un
discurs naţionalist şovin împotriva poporului român şi a celorlalte popoare nemaghiare, şi combate falsitatea teoriPi cu privire la aşa-zisa
migrare a românilor în Transilvania, pe care, o susţinea ministrul ungur. Vasile- Goldiş scoate în evidentă lupla îndPlungată pentru libertate a popoarelor din Monarhia Austro-Ungară, capacitatea ac:c>stora
de a prourc-sa pe tărîm 0conomic şi social, dreptul lor sacru dP a beneficia de o viaţă liberă 11 H.
În 1907, ministrul instrucţiunii, Apponyi, prPzintă în parlamf'ntul
maghiar noul său proiect de lege şcolară. Prin aplicarea ac0stuia se
urmărPa excluderea limbii românP din şcoli, inclusiv din cele care nu
erau susţinute din bugetul statului maghiar. Împotriva acestPi legi reacţionare s0 ridică glasul de protest al deputaţilor români. printr0 care
se afla şi Vasile Goldiş. În această luptă, Goldiş s-a remarcat prin intervenţiile sale bine argumentate şi susţinute şi prin marele său talent
oratoric. Remarcîndu-i capacităţile puse în slujba ideilor privind acordarea de drepturi politice largi ,autentic democratice, maselor, recunoaşterea Partidului Naţional Român din Transilvania 11 !l, şi vrînd să-l
cîştige de partea lui. contele Apponyi i-a oferit înalta funcţie de consilier ministerial în guvern, dar patriotul român i-a replicat: ,.N-am venit
aici să-mi cîştig vreun os de ros, ci am venit să lupt pentru drepturile
naţiunii melP. Daţi acestei naţiuni drepturile ce i se cuvin, mie nu-mi
trebuie nimic" 120 •
ln cadrul unei alte şedinţe a parlamentului din Budapesta, în martie
1908, Vasile Goldiş, alături de Ştefan Cicio-Pop, se pronunţă împotriva
revizuirii regulamentului Dietei, deoarece aceasta ar însemna „înăspri
rea asupririi naţionale" 121 • O luptă acerbă s-a dat în parlamentul maghiar,
în acelaşi an, 1908, şi în jurul proiectului de lege electorală al contelui
Andrassy Gyula, proiect ce constituia o nouă lovitură dată democraţiei,
o lezare a drepturilor naţionalităţilor. Prin această lege, declara Vasile
Goldiş în cuvîntarea sa, se „va deschide o epocă medievală pentru imperiu" 122 • Secondaţi de sîrbi şi slovaci, deputaţii români, în frunte cu
Goldiş, întrerup în permanenţă discursurile şovine ale deputaţilor maghiari. Toţi deputaţii români, din actuala sesiune sînt numiţi „trădători
de patrie" şi huiduiţi: .. Afară cu ei!", .. Trădători de patrie!", .. Mergeţi
în România! " 12:J. La toate acestea, Vasile Goldiş indignat, strigă: .. Feudalismul! " 124 •
118
TribunCl (Supliment), 1907, nr. 24, p. 1-4; T. V. Păcătean, CClrteCl de ClUr 5ClU
luptele politice naţionale Clle românilor de sub coroClna ungară, voi. 8, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1915, p. 287
119
Vasile Goldiş, Scrieri social-politice şi literare ( ... ), p. 29-31
1
io Arhivele Statului Arad, Colecţia manuscrise, dosar nr. 168, f. 134
121
Drnpelul, 1908, nr. 26, p. 2
m Ibidem, nr. 125, p. 2
m Ibidem
m 1/Jiclcm
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Anul 1909 îl găseşte pe Vasile Goldiş în acelaşi front pentru apă
rarea drepturilor naţionale ale poporului său. Publică în Tribuna mai
multe articole demascatoare, tine conferinţe în cadrul Asociaţiei ară
dene în care se elogiază lupta înaintaşilor pentru păstrarea fiinţei noastre naţionale 12 ii.
O serie de discursuri (22 la număr) a rostit Vasile Goldiş, în parlamentul maghiar în legislatura 1906-1910 1w. Prin ele, el izbuteşte să
determine o vie agitaţie în mijlocul românilor, care indignaţi de politica „asupritoare de naţionalităţi" a statului şovin maghiar se arată din
ce în ce mai hotărîti să lupte pentru eliberarea de sub jugul imperialismului austro-ungar. Increzător în destinele poporului său, Vasile Goldiş
continuă activitatea sa de pe poziţii militante împotriva guvernelor dualiste, ştiind sigur că va veni ceasul izbînzii şi pentru aceasta, căci după
cum el însuşi spunea, ,,pădurea cea verde a neamului nostru e atît de
trainică, incit nici un topor din lume nu o poate doborî" 12 i.
Datorită combalivitătii şi intransigentei sale precum şi clarviziunii
istorice şi politice de care făcea dovadă, Vasile Goldiş devine un adversar de ternul în parlament. Prezenţa sa aici constituia motiv de îngrijorare pentru guvernele reacţionare. Acestea nu pregetă să-şi mobilizeze forţele pentru a împiedica realegerea lui în următoarea legislatură pctrldmenlară care începea în 1911 1 '?R. Lupta va fi grea, căci în
eump,rnia electornlă din 1910, forţele erau inegale. Cu toate acestea,
Vasile Goldiş îşi inaugurează cu mult curaj c ampcrnia electorală în cercul electoral Radna, unde era deputat din 1906. Astfel, el începe să
cutreiere toale locahlcHile apartmătoare cercului Radna (comunele
Ghioroc, Cuvin, Covăsint, Şiria, Mîndruloc, Bîrzava, Radna, Cicir, Să
vîrşin, Dumbrăviţa, Vărădia, Păuliş, Sîmbăteni, Şoimoş, Miniş, etc 1 ~! 1).
ln toate comunele, Goldiş a fost primit ele populaţia romanească, în
marea lor majoritate ţărani, cu o însufleţire „viforoasă", de nedescris.
El le-a vorbit alegătorilor săi, simplu, le-a spus păsurile şi ţelul luptei
politice, le-a vorbit de politica reacţionară a guvernului, de votul universal, despre dreptul lor asupra pămîntului ce-l muncesc, despre şcoală
şi biserica românească, etc.Dn, Aşa cum afirma un cronicar, Goldiş a
deschis în faţa alegătorilor „întrec1ga carte t1 păsurilor poporului", dar
m /11idcm, triori, nr. 13, p. 2; Tri/J11nn, nr. rm, p. 4--5: nr. 170, p. I
m D!'.~frum,11<'<1 monnr/ii('i u11sfI0-11rir1u1c ( 1w1r1 -1911:), ldit11rri A,arlemif'i R.S.R.,
lfl64, p_ 103
i;· 7 Românul, Hll I, nr. 123, p. 3-4. ,.Compara\ia poate avcc1 şi <1 an1t şi alt în-

n,1rnr0şli,

haină parabolică, gîndindu-se la cei ce din interC'se
personale, er1oisl<', au trădat interesele superioare, transformlndu-se în topoare care
nu µute,111, în~;,, dJuna în nici un fel piidurii sctn.\toase, naliunea•. (Ştefan Pascu,
Cu\'inf lrwin/C', in Vasi/C' Golc/is. Scrieri socinl-politicc ~i lilernre .' .... , p. 6)
m Gheorqhe Şora, Conlribu/ia lui Vasile Goldiş la unirea Trnnsilrnnici c11 România, ln Apulum, (Alba-Iulia), 1972, nr. 10, p. 569
2
• ~ Tribuno, !!HO, nr. 47, p. 2-3; nr. 53, p. 4; nr. 63, p. 2; nr. 65, p. 7; nr. 66,
p. 2 (şi urm<'iloarcle numere din mui şi iunie 1910)

\PIPs, subtil lnve!;,mîntat într-o

IJO

lbicil'm
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„rostul luptelor noastre polilice" 1:ll_ Ei trebuiau să înţeleagă că de
izbînda candidaţilor români va depinde izbînda cea mare a românilor.
Lupta electorală a atins un epilog dramatic în confruntarea cu candidatul guvernului, dr. Alexandru Taganyi, moşier, membru al Partidului
muncii (unul dintre cele mai reacţionare şi şovine partide) 132 • La cîteva
discursuri electorale s-au produs ciocniri sîngeroase între jandarmi şi
alegătorii români. O mare masă de ţărani români au huiduit pe moşie
rul Taganyi, candidatul guvernamental. Plutonierul de jandarmi, care
le-a cerut linişte, a fost lovit cu pietre. Acesta a ordonat atac cu baionetele. Au fost arestaţi 34 de ţărani români1 33 • Presa maghiară comentează pe larg faptul că guvernul va lua toate măsurile ca Vasile Goldiş
să nu mai fie ales deputat 134 • în ziua alegerilor, reprezentantul guvernului era secondat de armată 135 •
Alegerile au avut loc la 1 iunie 191 O, candidaţi fiind Vasile Goldiş
şi dr. Alexandru Taganyi. Numărul total a I alegătorilor au fost d<'
2 47 4 persoane, dintre care 1 978 români şi 496 unguri1 36 • Cu tot elanul
şi devotamentul alegătorilor săi, Goldiş nu a întrunit numărul necesar
de voturi deoarece la Radna „a clocotit revolta şi desfrîul patimilor
urîte" 13 i. ln memoriile sale, Sever Bacu descrie atmosfera de teroare
ce domnea în ajunul alegerilor: jandarmii „nu-şi ascundeau nişte sentimente ostile provocatoare" 13H. Presiunile erau prea mari pentru a se
face faţă în alegeri. Poporul adunat a fost activ, dar erau ameninţaţi
cu moartea şi n-au putut impune pe Vasile Goldiş, deputat. Guvernul
era „mai lare'' decît a legă tarii români 13!l.
În pofida acestei încercări de ostracizare, Vasile Goldiş îşi continuă
cu aceeaşi rîvnă activitatea politică şi socială. Din acest episod dureros,
dar trecător, Goldiş va şli să tragă învăţămintele necesare şi să gă
sească în lupta na tională „un echilibru slc1tornic, o stare normală de
sănălate" 1 ~ 0 •

Aşa

se explică faptul că prezenţa lui în diferite oraşe ale Transilvaniei este dorită şi necesară. În 1911, participă la adunările cetăţeneşti
de la Haţeg, comuna lgriş, judeţul Arad, la adunarea generală a comitam 1/Jidcm
m

.\iacii /\riz/ony, 1910, nr. 94, p. 4

m /lJiclcm

,,1

I/Jir/cm
,,-, Tri/Junn, 1910, nr. 166, p. 1-2
1·16 1/Jiclcm
137
1/Jiclcm, !!HO, nr. 53, p. 4 (~i următoarele). La 2 iunie !!HO, Tribuna anunţă că

deputatul roman Vasile Goldiş a căzut la aleqeri şi că a obţinut cu 441 voturi mai
pu tine clccît deputatul quvernamental. Acelaşi ziar mai sublinia şi faptul că „Niciodală în trecut n-a fost consignată (sic!) la Rad na atîta putere jandarmerească şi
mililurii ca acuma (... ) Căderea d-lui Vasile Goldiş a mihnit adînc întreaga lume
româneasc[1" (Tribuna, 1910, nr. 108, p. 1)
138
Sever Bocu, Drumuri în răscruci, vol. I, Memorii, Timişoara, 1939, p. 46
139

Ibidem

110 Tri/Ju1w, l!Jl 1, nr. 9, p. 1-2
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tului Arad, Lugoj, Orăştie, Timişoara, unde prin discursurile sale patriotice izbuteşte să determine o vie agitaţie în mijlocul românilor împotriva regimului austro-ungar, în congregatiile comitatense (consiliile
judeţene), în presă şi înainte de apariţia „Românului" prin participarea la redaclarea unor memorii 141 (e vorba de memoriul redactat împreună cu Emanoil Ungureanu şi Ioan Mihu, în cadrul tratativelor purtate de P.N.R., în 1910, cu guvernul Khuen Hedervary, prin intermediul
unei delegaţii din care făcea parte şi Goldiş). Memoriul respectiv înaintat la 13 septembrie, acelaşi an, prin Ioan Mihu, guvernului maghiar, cu•
prindea revendicări cum ar fi: recunoaşterea P.N.R., legiferarea votului
universal, introducerea limbii române în administraţie şi în justiţie,
autonomia bisericii româneşti, abrogarea legii Apponyi, etc. Toate aceste
cereri îndreptăţite sînt respinse, datorită intervenţiei şovine a contelui
Tisza, ministrul afacerilor externe. Se ofereau în schimb promisiuni
vagi, de ordin economic, şcolar şi electoral, pretinzîndu-se însă în acelaşi timp dizolvarea P.N.R. în cadrul celorlalte partide politice din Ungaria142. In legătură cu pozitia adoptată de guvernul maghiar, Vasile
Goldiş îi scria Ia 12 noiembrie lui Ioan Mihu următoarele: ,,Fără recunoaşterea P.N.R. ca partid constituţional şi fără admiterea validităţii
politice a poporului românesc în conformitate cu însemnătatea sa numerică, economică şi culturală ... , niciodată nu voi primi nici un fel
de tranzacţiune, nici cu guvernul ţării, nici cu vreun alt partid"u:i.
Din această epocă de mare agitaţie politică datează şi colaborarea
lui Vasile Goldiş cu cercul „Darwin" al grupării radicale din Oradea.
La una din şedinţele acestei grupări, care a avut loc în anul 1911, Vasile
Goldiş a prezentat o expunere cu titlul „Despre problema naţionalită
ţilor"144. După ce face istoricul problemei naţionale, Vasile Goldiş arată
că naţiunea dominantă din Austro-Ungaria împiedică dezvoltarea popoarelor nemaghiare asuprite prin măsuri restrictive, pe plan economic,
politic, cultural, religios şi prin asmutirea urii naţionale. De aceea „problema naţională este în prezent cea mai importantă problemă politică
a Ungariei" 145 . In această expunere, autorul exprimă şi ideea solidarităţii naţionale a românilor, dezvăluind unele elemente de gindire materialist-istorică, ce-şi aveau punctul de plecare în concepţia sa politică
bazată pe o poziţie democratică înaintată. El critică totodată şi atitudinea indiferentă a claselor dominante din România faţă de situaţia ma111

Românul, 1911, nr. 7D, p. 2-3; nr. !JO, p. 1-2; nr. 131, p. 2--3; nr. 132, p. 34; Drap<'lul, Hlll, nr. 62, p. 3; nr. n1, p. 2; nr. 110, p. 2
11
România. 1 decPmbric 1918, Sub reclactict lui Ion
~ 1/nirca 'fra11si1,·a11iPi cu
Popescu-Puturi ~i cir. Augustin Deac, Eclitura politicii, Bucureşti, 1970, p. 416-41!1
11:1 Dr. Ioan tv1ihu, Spicuiri clin qindurilc mde polilicP, cultwc1lc, economice-, Sibiu, 1!138, p. 218
111
\"c1sile Colcli~. :\ ncmzP/i~i•gi ki'u/esri.il (De~pre problema na\ionalitălilor).
Tipografia Concorclia, Amei, 1!112; Ştefan Pascu, Marca ,\clunclf<' Nafionc1lă ele lu
_.\flw-l11lic1, Cluj, l!lGH, p. 238
11
' 1/Jiclcm; \ <1~ilt· Coldi'I, O/J. (Î/., p. 3; Dr. Arp.icl LL'bl, u/J. cil., p. 2G3 ~i '275
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selor muncitoare, vizînd înseşi inslitu~iile supreme, guvernul şi parlamentul. Acestea, spune Goldiş, .,neglijează interesele păturii ele jos a
poporului", în special interesele ţărănimii care „mai este lăsată în mizerie şi ignorantă" 146 • Această poziţie democratică în favoarea maselor,
Vasile Goldiş o va reafirma şi în 1918, cu prilejul unirii, cînd se punea
problema formei de organizare a stalului naţional unitar, România.
Intensificarea pregătirilor de război şi sporirea sarcinilor fiscale
asupra maselor populare a provocat o puternică indignare în rîndurile
celor mai largi pături ale populaţiei din Transilvania, exprimată printr-un protest general aproape în toate oraşele ardelene. Seria întrunirilor a fost deschisă la Arad de Vasile Goldiş, la 16 februarie 1911. Cetă
ţenii din trei comitate Bichiş, Cenael şi Arad au ţinut să-şi spună
cuvîntul prin reprezentanţii lor aleşi asupra situaţiei politice a poporului român înlăturat din viaţa publică, asupra dreptului ele folosinţă a
limbii române, a votului universal şi a legilor militare care împovărau
cu noi impozite poporul român. Vasile Coldiş, alături de alţi vorbitori,
a demascat şi poziţia lipsită de obiectivitate a presei maghiare, a marilor magnaţi care urmăreau numai dominaţia nelimitată a vîrfurilor conducătoare: .,Am datoria să spun aici, de la această adunare, ţării acesteia şi guvernului şi lumii întregi, căci cuvîntul nostru se aude departe ( ... ) am datoria să spun că ne-am adunat aici ca să protestăm în
contra samavolniciilor ce ni se fac ( ... ). Să se ştie că românii sînt hotărîţi să-şi apere limba şi drepturile limbii" 141 •
Anul 1911 mai înscrie încă o pagină nouă în istoria manifestărilor
culturale şi naţionale ale poporului român, prilejuite de serbările jubileului a 50 de ani de existenţă a „Asocic1ţiei pentru literatura română
şi cultura poporului român", desfăşurate la Blc1j, între 28 şi 30 august
1911. Blajul a devenit iarăşi freamătul de luptă, ele afirmare şi de speranţă a poporului român. ln acest context m8reţ, Vasile Goldiş a evocat
puternica afirmare a poporului român de pe Cîmpia Libertăţii, din memorabilul an revoluţionar 1848 şi angajamentul generaţiei sale: .,Noi
înnoim acum jurămîntul din '48", şi o fac aceasta cu convingerea „că
vorbesc nu numai din sufletul celor peste 20 OOO de români care sînt
azi în Blaj, ci şi din sufletul celor 4 OOO OOO de români, din însuşi sufletul naţiunii române" 1~ 8 •
La numai un an, în 1912, după ce participase la diferite cercuri sociologice maghiare, influenţate desigur de idei materialiste, Vasile Goldiş îşi tipăreşte la Arad, în Editura „Concordia", în limba maghiară, cea
mai importantă lucrare a sa cu privire la problema naţională. Este vorba
de „A nernzetisegi kerdesrol" (Despre problema naţionalităţilor) care
are la origine interviurile şi conferinţele sale asupra problemei naţio
nale şi căile ei de soluţionare. Amintim aci declaraţia despre mişcarea
im Vasile Goldiş, op. cit., p. 54-55

u 7 Românul, 1911, nr. 27, p. G
118

lbiclem, 191 I, nr. 179, p. 6; Ştefan Pascu, op. cil., p. 235
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sociillistci publicaUi Id Orndea, la 26 aprilie 1903. ,,Socialismul - după
p8rerea mea - ure drept principiu de bază, ca fieeure om din lume să
fie remuneral după propria lui muncă. Este un ideal pe care lrebuie
să-l subscrie fiecare om. ln încheierea istoriei universale scrise pentru
gimnazii. am spus următoarele: viitorul este al socialiştilor. şi aceasta
esle teza (principiul) pe haza căruia se va dezvolta societatea viitoare.
La români, în special la românii din Ungaria, această idee va pătrunde
cu uşurinţă în inima poporului, va găsi acolo un teren prielnic. Poporul
român este de altfel asuprit, ele astă dată mă refer, nu la asuprirea natională, ci la cea materială, el va fi înclinat ( dispus, predispus) pentru
socialism ... " 14 !1.
Rezultă cu suficienU\ claritate din aceste rînduri viziunea dialectică
a lui Vasile Goldiş asupra dezvoltării în viitor a naţiunii române, întrepătrunderea, în concepţia sa ideologic8, a intereselor individului cu
cele ale socielăţii, rolul acestuia şi al obştii în făurierea civilizaţiei şi
a cullurii materiale. Peroraţia lui Vasile Goldiş pentru acest adevăr al
dialecticii marxiste, nu putea sfîrşi în chip mai fericit decît prin acel
îndemn către poporul român la muncă paşnică, constructivă, prin care
el îşi cucereşte azi un loc demn între popoarele civilizate1;;o_
În anul 1913, P.N.R. a acceptat să reînceapă tratativele cu guvernele ungare ( eşuate în 191 O), fără a se putea ajunge Ia un compromis
din cauza atitudinii cercurilor şovine ale aristocraţiei şi marii burghezii
maghiare reprezentate de ultrareacţionarul conte Tisza Istvan. Încă la
12-13 ianuarie 1913, avusese loc la Budapesta, sub preşedinţia lui
George Pop de Băseşti, o şedinţă plenară a Comitetului Executiv al
P.N.R. La ea au fost prezenţi Teodor Mihali, Iuliu Maniu, Valeriu Branişte, Ştefan Cicio-Pop, Alexandru Vaida-Voievod, Vasile Lucaciu, Oclavian Goga, Aurel Vlad, Victor Bontescu - de asemenea - Vasile
Goldiş. S-au discutat aici probleme interne de partid şi lupta P.N.R.
penlru apărarea drepturilor românilor (dreptul de vot, libertatea presei,
şcoli în limba maternă, etc.). Tot acum s-a hotărît înfiinţarea la Budapesta a unei comisii permanente secrete formată din zece membri, în
care va fi şi Vasile Goldiş. Comisia celor 10 avea misiunea să urmă
rească pas cu pas evoluţia politicii guvernului maghiar, în ajunul primului război mondial şi s~î tragă concluziile necesare 1'' 1• în acest context, la 14 ianuarie, cei zece vor elabora memoriul ele revendicări şi vor
adopta hotărîrile ce se vor impune pe parcursul tratativelor. Memoriul - opera lui Vasile Goldiş - cuprinde 10 puncte şi se referea în
general la aceleaşi probleme ca şi cel din 1910. Din discuţiile purtate
cu contele Tisza şi primul ministru Lukacs, a rezultat în mod limpede
im Sociulismul ->i românii. După Congresul clP lu Sulonlu-f<.lurc. Decluru/iu lui
\fosile Goldiş despre mi.>curt•o socicdi.~lă, în Nc1CJY' cirnc/, 1903, nr. US, p. 3
i:,o Gheorqhe Şorn, Din octil'ilolca politică u lui \'usilt• Goldiş înointc <Ic 1918, în
Apulum (Albu-luliil), 1!.01, nr. 8, p. 443
l'.>1 Drnpc/111, 1913, nr.
1, p. 1. C.f. Ion Rusu Abrucil•nnu, Pdcc!ll'le Ardl'ulului
lu/<l cit' su/JC'/111 1 ed1i11/11i RqJut, Bucure~ti, 1!.J30, p. 215--216
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munevra urmărilil de aceştiil: la memoriul înainlal s-a r8spuns din nou
în mod negativ la majoritatea dezideratelor formulate de clele~Jaţie, fă
cinci chiar mai pu~ine concesii clecîl în anul 1910. Vasile Goldiş a intuit
just faptul că guvernul maghiar urmărea ter~Jiversarea lucrurilor şi în
telul acesla s[1 împiedice organizarea ele întruniri şi ele mimifeslaţii ele
protest. mui ules cu la ordinea zilei era proiectul de lege electorală,
cure vizc1 în cel mui î1ldlt grad populaţia româneasc8. Reluate în octombrie 1913 şi conlinuate pînă în februarie 1914, cinci ele au fost întrerupte definitiv, Lralalivele purlale cu guvernul Lukdcs şi mai apoi cu cel
condus ele Tisza, au demonstrnt în mod concludent că guvernele ele la
Budapesta n-au urm8ril nici măcar satisfacerea celor mai elementare
deziderate ale populaţiei româneşti, ci numai un scop propagandistic,
demc1gogic, de c1batere a mişcării naţiorrnlc româneşli pe cciled „unor
conciliabile sterile"!.-,~.
Potrivit concepţiei lui Vasile Goldiş, participarea la trntalivele cu
guvernele maghiare (1910-1914), conduse de Lukacs şi Tisza, a fost o
greşeală politică a P.N.R. deoarece aceslea au îngreunat şi derulat desfăşurarea luptei naţionale şi pregăteau terenul pentru revenirea la tacticc1 pasivismului. ln acest sens îi scrie lui Octavian Goga o scrisoare,
la 18 octombrie 1913, în care îşi manifestă îngrijorarea şi teama de revenire la taclica pasivismului dc1torită lipsei de energie şi patriotism a
unor fruntaşi politici români ce se orientau spre Curtea de la Viena .
.. Nu văd semne de îndreptare nicăieri - scrie Goldiş - orice încurajare a încetat. Aşa lumea de aici (din Transilvania - n.n.) prinde ră
ceală, un pesimism trist începe a se înstăpîni în sufletele intelectualilor
noştri" i:n.
Clasele dominante din monarhia dualistă, participînd la pregătirea
primului război mondial, din ordinul primului ministru Tisza, adresează
mitropolitului român Ioan Meţianu o scrisoare, cerind sprijinul celor
două confesiuni româneşti pentru aplanarea conflictelor cu populaţia
română. Folosindu-se uneori de presiuni şi ameninţări de tot felul. guvernul condus de contele Tisza a silit mai multi conducători ai P.N.R.
să dea declaraţii de fidelitate. Printre cei care au semnat asemenea declaraţii de fidelitate au fost Teodor Mihali, Alexandru Vaida-Voievod,
înaltul cler de ambele confesiuni, etc. Unii fruntaşi ai mişcării naţionale
înfruntînd cu hotărîre greutăţile, au refuzat semnarea unor astfel
de declaraţii. Printre aceşti conducători curajoşi au fost George Pop de
Băseşti, Aurel Lazăr şi alţii 1 ;; 4 •
Este semnificativă, pentru a caracteriza atitudinea consecventă a
lui Vasile Coldiş, că deşi conducerea P.N.R. hotărîse abţinerea de la
1 2
''

Unirea Transilvaniei cu Romuniu ( ... ), p. 419-420
Biblioteca Academiei R.S.R., secfiu manuscrise, fotHl de corespondentă, Oclavian Goga, cota S.8 (1-2), C.D.L. XXXVIII. Scrisoitrea lui Vasile Golrli'.i elitre Octai:,J

vian Gogi.I din 18 octombrie 1913
1''~ U 11ireu T runsilva11ici cu Romti11iu ( .. .), p. 453
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orice activitate politică pe perioada războiului, acesta nu renunţă la
militantismul său. Lui i se datoreşte linia politică aproape radicală adoptată de Consistoriul din Arad în anii 1916-1918. în calitate de secretar
al acestuia, Vasile Goldiş nu scapă niciodată prilejul de a-şi exprima,
fie direct, fie şi numai printre rînduri, protestul împotriva abuzurilor
comise faţă de populaţia din Ardeal1 55 •
Prin pana lui Vasile Goldiş şi prin aceea a altor militanţi ardeleni,
,.Românul" demască politica şovină a guvernelor reacţionare de la Budapesta, precum şi atitudinea conciliantă a unor parlamentari faţă de
acestea. Ulterior, Goldiş, în calitate de director al ziarului, refuză şi el
de a semna declaraţia de fidelitate faţă de guvernul contelui Tisza, în
urma intrării României în război şi a trecerii Carpaţilor de către armata
română, fapt considerat de către aulorităţi drept dovadă de atitudine
,.duplicitară şi lipsită de patriotism" 156 . Ca urmare, la 10 martie 1916,
din ordinul guvernului, ,.Românul" este suspendat, el reapărînd doar la
7 noiembrie 1918, în preajma evenimentelor de la Alba-Iulia. Gestul lui
Goldiş se adaugă altora, similare, făcute deja anterior de către acelaşi.
Astfel, participînd în 1915 la conferinţa naţionalităţilor convocată la
Viena de împăratul Wilhelm al Ii-lea, el refuză să facă declaraţii de
fidelitate faţă de monarhie, motivînd că este război şi se abţine de la
orice activi ta te politică i,; 7 •
Ulterior, în condiţiile înfrîngerii totale a monarhiei austro-ungare
pe fronturile primului război mondial şi ale creşterii avîntului revoluţionar al maselor, membrii comitetului executiv al P.N.R. se întrunesc,
din iniţiativa lui Aurel Lazăr, în casa acestuia, la Oradea, şi în urma
examinării situaţiei politice create, hotărăsc redactarea unei „Declaraţii "158, care urma să fie prezentată în camera deputaţilor a parlamentului de la Budapesta. Declaraţia este redactată de către Vasile Goldiş.
Autorul invocă cu acest prilej „dreptul firesc" al naţiunilor de a dispune singure de soarta lor, adică dreptul acestora la autodeterminare.
Este firesc deci că şi „naţiunea română din Ungaria şi Ardeal doreşte
să facă uz de acest drepl şi reclamă, în consecinţă, şi pentru sine dreptul, ca, liberă de orice înrîurire străină, să hotărască singură aşezarea
1.,:, Arhiva Fpiscopiei ortocloxe Române clin Araci, Grupa II, clos. 35 l!l14, act.
1067, 2185. Hll6
1
"~ lbic/cm, act. nr. 6233 l!J16 (Aclresa primului ministru clin 10 octombrie l!J16).
C.f. Ion Rusu Abrucleanu, Păcnte/c AH/colului fo/ă de .rnllctul \·cchiului Rcgut, Ilucur<>~li, 1930, p. 215-216
m Ladislau Bc:1nyai. Gheorghe Boclea, Lupta antihabsburgicd a maselor din Transih·ania, in Analele /11stitutu/11i ele s/urlii istorice şi social-politice ele pe lingă C.C.
al P.C.R., 1968, nr. 5, p. 18-1!1
1.,b Rumcinul, l!llH, nr. 1, p. I. Silviu Dragomir, l 1 n sfert ele ve<1c ele la unirea
Trnnsilvaniei, în Trnn~ilvaniil, 1!143, nr. 11--1'.2, p. 801; Dr. Arptid Leul, op. ('ii., p. 266;
Ştefan Pascu, Mureu Ac/111wrc Nu/iomrlă cil' /u ,\lbc1-/ulia, Cluj, 1!168, p. 403. Un rol
important în reclacl,Hl'il DPdilril\iei de la Oraclec1 a <1vut ~i memorandislul Miht1i
Veliciu din Chişi1H'u-C'riş. Informa\ia docunwnlară primild de la nepoata acestuia,
SIPlla Dr. Cosl!'il din Clt1j-J\:upmc1
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ei printre naţiunile libere" 1.; 9 , fără nici un amestec străin. 1n consecinţă,
conducerea P.N.R. nu va recunoaşte pretenţiile parlamentului şi a guvernului unguresc de a reprezenta naţiunea română la congresul de pace,
„căci apărarea intereselor ei naţiunea română o poate încredinţa numai
unor factori designaţi de propria ei adunare naţională"IG 0 • Declaraţia
de la Oradea a Comitetului executiv al P.N.R. a fost prezentată în parlamentul maghiar la 18 octombrie, de către deputatul Alexandru VaidaVoievod, stîrnind uimirea şi dezaprobarea zgomotoasă a deputaţilor şi
un mare entuziasm în rîndurile studenţilor români de la Budapesta.
Aceştia, dornici de a acţiona cît mai rapid, hotărăsc să adreseze un apel
către întreaga studenţime din Ardeal şi Ungaria în scopul mobilizării
maselor la luptă. Apelul a fost prezentat conducerii P.N.R., dar la recomandarea lui Vasile Goldiş n-a fost dat publicităţii, pentru a nu se
da posibilitatea autorităţilor de a cunoaşte intenţiile de luptă ale poporului român 1(j 1 •
Evenimentele precipitîndu-se, are loc la Budap&sta, la 29 octombrie
1918, constituirea Consiliului Naţional Român Central, însărcinat cu punerea în practică a măsurilor ce decurgeau din declaraţia de la Oradea
din 12 octombrie. Printre cei şase reprezentanţi ai P.N.R. care făceau
parte din acest for, alături de alţi şase, din partea Partidului social-democrat, se află şi Vasile Goldiş. C.N.R.C. îşi stabileşte sediul la Arad,
unde reapăruse de cîteva zile, la 7 noiembrie 1918, ziarul „Românul",
organul P.N.R., suspendat încă din 1916. în urma acestui eveniment, iau
fiinţă Gărzile naţionale şi Consiliile naţionale române pe tot teritoriul
Ardealului, conform indicaţiilor date de către C.N.R.C., prin manifestul
,.Către naţiunea română " 162 , redactat tot de Vasile Goldiş.
În şedinţa C.N.R.C. din 6 noiembrie 1918, se discută problema rev~ndicărilor teritoriale faţă de guvernul maghiar, în spiritul aceluiaşi
principiu al dreptului naţiunilor la autodeterminare. Din încredinţarea
Consiliului, Vasile Goldiş redactează textul hotărîrii, prin care guvernul contelui Karoly era somat ca pînă la data de 12 noiembrie să predea puterea administrativă, politică şi militară din cele 23 de judeţe
ale Transilvaniei, precum şi din judeţele Ugocea, Bichiş şi Cenad, în
care românii sînt în majoritate.
ln legătură cu această hotărîre de mare însemnătate, Vasile Goldiş
declara într-un interviu acordat ziarului maghiar „Aradi Kăzlăny": ,.Ar1 9
'•
160

Românul, 1918, nr. 1, p. 1
Ibidem; Ştefan Pascu, op. cit., p. 403. ln acest sens, Vasile · 'Goldiş salut~
într-un articol special ideile înaintate ale preşedintelui american H. Wilson cu privire la autodeterminarea popoarelor, scriind: .,Să înceteze de aci înainte domnia
tiraniei, robiei feudalismului, militarismului şi să înceapă o er[1 nouă, era libertăţii,
pentru ca neamurile toate împreună cu neamul românesc să-şi împlinească chemarea
ce o au să progreseze în pace şi bunăstare, nestînjenite de nimeni, după dorul inimii
şi inspirate de veşnicile principii ale drepti\lii (Vasile Goldiş, W i/son, în Românul,
1918, nr. 29, p. 1)
101
Vasile Netea, O zi din istoria ,Tran.~i/vanicci, Editura Albatros, f.a., p. 109
162
Romcînu/, t!H8, nr. 13, p, 1; Drnpc/u/, 1918, nr. 116, p. 3

16 - Crlsla '79
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dealul se rupe de Ungaria. Aceasta e şi natural. In Ardeal românii sînt
în majoritate (iar) acest teritoriu nu poate aparţine de altcineva decît
de România (... ) Aceasta este ordinea logică şi dreaptă" 163 • Speriat de
noua situaţie creată, guvernul maghiar cere un timp de gîndire, spre a
putea trimite la Arad o delegaţie oficială care să trateze cu C.:\J.R.C.
Alături de Ştefan Cicio-Pop, Aurel Vlad, Iuliu Maniu, Aurel Lazăr şi
social-democraţii Enea Grapini şi Iosif Jumanca, Vasile Goldiş respinge
categoric pretenţiile guvernului maghiar, care urmărea mentinerea
statu-quo-ului, deci şi a „imperiului" său politic peste Ardeal, arălînd
că problema fundamentală a tratativelor a fost c1ceea a suveranităţii
nationale. Combătînd ideea „naţiunii politice maghiare" a lui Jaszi Oszkar, conducătorul delegaţiei maghiare la tratative, Goldiş accentuează
că, la rîndul său, naţiunea română „pretinde cu tot dreptul independenţa sa deplină de stat şi nu admite ca acest drept să fie întunecat prin
rezolvări provizorii" 16 ~.
Evident, datorită refuzului maghiar de a recunoaşte suveranitatea
deplină a Transilvaniei, dorinţa acesteia de a se dezlipi de Ungaria şi
a se uni cu România în hotarele ei fireşti, a determinat eşecul tratativelor. Rămas ferm pe pozitie, C.N.R.C. lcmsează la 18 octombrie 1918,
manifestul „Către popoarele lumii " 16.5, redactat de Vasile Goldiş, în care
se exprimă în limbile română şi franceză, hotărîrea nestrămutată a naţiunii române din Transilvania de a se uni cu România, indiferent de
ceea ce s-ar decide la conferinţa de pace a popoarelor, ca unică soluţie
într-un proces istoric obiectiv de secole 166 .
Manifestul întocmit de Vasile Goldiş constituie expresia carncterului burghezo-democratic al mişcării de eliberare naţională a românilor
din Transilvania, condus de P.N.R. ln el recunoaştem ideile şi concepţiile care-l animau pe autor şi care sînt tot atîtea deziderate fundamentale pentru existenţa poporului român şi a naţionalităţilor conlocuitoare
din T.ransilvania: eliberarea neîntîrziată de sub jugul austro-ungar şi
unirea cu România Veche, reforma agrară radicală, egalitatea în drepturi a naţionalităţilor conlocuitoare, drepturi şi libertăţi democratice
largi pentru toţi cetăţenii. Dind glas năzuinţelor vitale ale poporului
român, a căror înfăptuire era aşteptată de veacuri, înfierînd politica de
deznationalizare dusă împotriva a,cestuia de către autorităţile statului
dualist. manifestul punctează o serie de adevăruri istorice îndelungat
tăgăduite: .,De veacuri. .clasa oprimătoare a poporului maghiar a sfîşiat
trupul naţiunii noastre (... } iar de la înfăptuirea constituţionalismului
ic:i _,\rnlii Kiiz/ony, Hllll, nr. 255, p. 3
rn, Românul, HIIB, nr. 7, p. 1
H,', lbiclem, nr. 10, p. 1; Drnpelul, 1918, nr. 120, p. 1
tt:u lbiclt-m; M,rnifestul Călrt' popoarele lumii il fost difuzat

prin inlL·rnwdiul slaliei de telegrafie din Pragu. El

11

în întreaga lume
procius con'iternare în sinul unor

cercuri nri-;tocratice 11ngure';,li.
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fals din 1867, scopul mărturisit al politicii de guvernămînt în statul
maghiar a fost desfiinţarea noastră naţională" 16 •.
Aşadar, procesul de deznaţionalizare s-a exercitat vreme îndelungată şi în mod deliberat, cu mijloace politice şi economice din cele mai
rafinate.
Ultimele zile ale lunii noiembrie a anului 1918, se caracterizează
prin pregătiri intense în vederea convocării unei t:tdun8ri a reprezentanţilor tuturor categoriilor sociale din Transilvania, lu care poporul
român din această parte a ţării să fie invitat a-şi spune cuvîntul. Textul convocării ca şi precedentele documente ale C.N.R.C., care se intitula acum „Marele Sfat al Naţiunii Române", a fost redaclat de Vasile
Goldiş. în legătură cu acest eveniment, el arată în amintirile sale, că a
existat la un moment intenţia de a se convoca un congres restrîns al
P.N.R., în locul adunării naţionale, dar „împotriva încercărilor unor importanţi factori ai P.N.R„ care cereau în ultimul moment să se renunţe
la adunare, aceasta a fost convocată" 16 1l. Aceşti factori pot fi identificaţi în persoana unora dintre conducătorii partidului ca Teodor Mihali
şi Alexandru Vaida-Voievod 169 , latifundiari, pentru care unirea trebuia
să însemne în primul rînd consfinţirea privilegiilor lor de mari proprietari, Vasile Goldiş care făcea parte din pătura micii burghezii, ca intelectual ridicat din rîndurile poporului, se detaşa de aceştia, fiind exponentul maselor asuprite.
în toată această perioadă cît au durat pregătirile adunării de la
Alba-Iulia, Marele sfat al naţiunii române din Transilvania a ţinut o
strînsă şi permanentă legătură cu guvernul român de la laşi. O scrisoare
a profesorului Nicolae Bălan din Sibiu, care fusese trimis ca emisar la
Iaşi, datată 7/20 noiembrie 1918, este adresată C.N.R.C. prin Vasile
Coldiş. ln ea se dau amănunte despre măsurile întreprinse de guvernul
român pentru a preînlîmpina evenlualele acţiuni ostile din partea „acelora care nici acum nu vreau să recunoască dreptul noslru la libertate
şi independenţă politică deplină" 170 • Corespondentul arată că a fost primit de către ministrul Franţei la laşi, Saint-Aulaire, ,.care cu o extraordinară căldură ne-a garantat şi pe mai departe tot sprijinul pentru
realizarea tuturor aspiraţiunilor noastre naţionale" 171 . Înlîmplmei:l a fă
cut ca la această primire să fie de faţă şi miniştrii plenipotenţiari ai
Angliei şi Statelor Unite,, cărora Nicolae Bălan, după ce le-a fost prezentat de către Saint-Aulaire, le-a comunicat „voinia nestrămutată a
u;, Romcînul, 1918, nr. 10, p. 1
!GB Vasile Goldiş, Discursuri rosti/I' în prPajmo 1111irii ~i /11 ,1\sociu/iu11cu c•1fl11ro/ă
„k,1 ru", Bucureşli, Hl28, p. 21
1
~~ Destrămarea Monar/tiei uu.\/Jc-u11rJ<1H' ( ... ), p. 184
Biblioteca Institutului teologic Sibiu, Jo11cl Nicolnr- Ră/on, Scrisoareil o<lresillc1
de lil lilşi lui Vasile Coldiş; Apuct. Dr. Corioliln Suciu, Două cloc:umen/(' i/;/orice din
noil'mluiP 1918, în Trn11si/vo11ic1, l!l43, nr. 11--12, p. 877
rn / /Jidt• m

·

,,u
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https://biblioteca-digitala.ro

Gheorghe

244

Şora

poporului român din Transilvania, de a se uni cu regatul României" 17 t.
In urma acestor consullări, toţi cei trei miniştri s-au declarat dispuşi s8
comunice guvernelor lor această hotărîre.
ln sfîrşit, Vasile Goldiş a ţinut şi discursul solemn şi expunerea
Rezolu tiei Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia din ziua de 1 decembrie 1918, care a proclamat unirea definitivă, ireversibilă a Transilvaniei cu România. Ales anume pentru calităţile sale de eminent orator,
dm şi pentru poziţia sa avansată în sinul grupărilor politice care alcă
tuiau Marele Sfat al naţiunii române: Partidul Naţional Român şi secţia română a Partidului Social-Democrat din Ungaria, Vasile Goldiş sinLetizează în cu~întarea lui solemnă, în faţa a peste 100 OOO de participanţi, dar în acelaşi timp şi în faţa întregii lumi, toată odiseea luptei de
eliberare a românilor ardeleni. Făcînd o incursiune istorică în care relevă continuitatea neîntreruptă a poporului român dincoace de Carpaţi,
pe de o parte, cît şi asuprirea ni.l\ional8 şi socială pe care au suferit-o
românii din Transilvania timp de şdpte decenii (1848-1918), el a accentuat apoi, în cuvîntul său, asupra dreptului naţiunilor la autodeterminare (principiu fundamental, recunoscut de H. \Vilson şi de V. I. Lenin).
Arătînd, de asemenea, faptul că asuprirea naţională şi socială exercitată metodic şi sistematic asupra românilor din Transilvania, autorul
sublinia inevitabilitatea dezmembrării Monarhiei Austro-Ungare, a eliberării tuturor popoarelor care gemeau în jugul domnilor de pămînt şi
a constituirii pe ruinele acesteia, a unor noi state naţionale, libere, independente şi suverane, în concordanţă cu aspiraţiile şi interesele lor
vitale care să le asigure liniştea şi prosperitatea. Desprinderea Transilvaniei de Ungaria şi unirea ei cu România este şi ea o expresie a procesului istoric obiectiv, iar dreptul sacru al na ţi unii române de a fi
liberă „îl recunoaşte lumea întreagă, îl recunosc acum şi duşmanii noştri
de veacuri'' 17 :-i_
Precizînd în termeni categorici că libertatea naţiunii române din
Transilvania nu poate fi concepută însă în afara unirii ei cu România,
între hotarele fireşti moştenite de la strămoşii noştri daci şi romani.
In concluzie, arată Goldiş, .,unirea tuturor românilor într-un singur
stat este cea mai firească pretenţiune a civilizaţi unii" 1~~- Semnificativă
în această incursiune apare şi evocarea de către Vasile Goldiş a adunării de la Blaj din 3-15 iunie 1848, la care fruntaşii mişcării revoluţionare din Transilvania au depus în numele naţiunii române, jură
mînt de credinţă către împăratul de la Viena şi către „patrie", către
1

~~

ll1ili<•m

m Ro111cî1111/, !·918, nr. 20, p. 1-2. Referiri privitoare la imporlantd clhcursului
roslil de Vasile Goldi~ f11c istoricii Ioan Lupa), în /s/01ia unirii românilor, HucureşLi,
I !137, p. 365-366; Vasile Netea, Oratorii de la Alba-Iulia, în li nh ersul lill'Tar, I !l-t3,
nr. 33, p. 5. lin loc specit1l îl ocupă analiză discursului rostit de Vasile Goldiş în
lucrarea lui Gheorghe Şora, Vasile Golc/iş mi/ilunl peni ru desă\irşireu idealu/11i
rwţiotwl. 1 d<"c<'mbrie 1918. Lclitura Faclt1, Timişoara, 1979 (sub tip,u)
i:i

/bic/Pm
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Austria. Prin ea, autorul demască adevărata faţă a monctrhiei hctbsburgice, politica acesteia de asuprire a popoarelor, de învrăjbire a lor, în
scopul perpetuării dominaţiei sale asupra acestora. Crezînd în promisiunile mincinoase ale acestuia, arată Goldiş, .,împăratul ne-a înşelat,
palria (Auslro-Ungaria - n.n.) ne-a ferecat şi ne-am trezit că numai
credinţa în noi înşine, în neamul nostru românesc ne poate mîntui
Ca
atare, ct cHătat vorbitorul. .,să jurăm credintă de aci înainte numcti naţiunii române", apel care însă are şi o completc:ire deosebit de semnificativă şi importantă pentru concepţiile celui ce le-a lctnsc:1t: .,dar tot
atunci să jurăm credinţă şi civilizaţiei umane" 115 . În aG:est spirit. Goldiş pune şi problema naţionalităţilor conlocuitoare din Transilvania,
atrăgînd atenţia că statul naţional român suveran, independent şi unitar va trebui să asigure tuturor indivizilor „conlocuitori pe pămîntul
românesc, aceleaşi drepturi şi aceleaşi îndatoriri Sau - chiar dacă
într-o formulare căreia i se pot face reproşuri în ce priveşte optica dinamicii sociale, anume că „civilizaţiunea care ne-a eliberat, pretinde
de la noi respectul pentru dînsa şi ne obligă să prăbuşim în noul nostru
stat orice privilegiu şi să statorim ca fundament al acestui stat munca şi
răsplata ei integrală" 176 , nu diminuează cu nimic concepţia sa înaintată, democratică. De acecc:1, astăzi, la 1 decembrie 1918, poporul român
din Transilvania, nu mai revendică faţă de nimeni, dreptul său la autodeterminare, nu-l cere nimănui, ci-I decretează solemn în faţa întregului neam românesc, a întregii lumi, ca pe un drept natural. sacru al său,
al oricărei naţiuni la cxisten ta naţională de sine stă tă to are" 111 •
Importanţa acordată problemei unirii Transilvaniei cu România se
întregeşte la Vasile Goldiş cu înţelegerea adîncă şi justă a rolului covîrşitor pe care urma să-l joace desăvîrşirea unităţii poltice în dezvoltarea social-economică a ţării: ,.Numai într-un stat naţional se poate
remarca iniţiativa, spontaneitatea şi geniul popular. Nu numai naţiunea
care se consolidează în stat naţional profită prin aceasta, ci şi umanitatea. Dacă idealul umanităţii, care cuprinde toate popoarele, este ca
omul să-şi dezvolte maximal puterile sale şi dacă acest maxim numai
în stat naţional se poate realiza, atunci (... ) statul naţional este o formaţiune politică indispensabilă. Acest adevăr, de care se căluzesc azi
toate popoarele (... ) l-au recunoscut şi naţiunea română şi şi-a afirmat
voinţa sa " 178 .
Frumos şi c1devărat arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu în Expunerea la şedinţa jubiliară a Marii Adunări Naţionale din 29 noiembrie
1968, consacrată sărbătoririi semicentenarului unirii Transilvaniei cu
România că acest mare eveniment a reprezentat o adevărată piatră de
11

•

11

•

17

1/Jidem
Ibidem (Despre aceasta vezi şi William i\larin, Unireo clin 1918 şi pozilio şvu
bilor hănă/cni, r·:ditura Facla, Timişoara, 1978, p. fl4-129
i; 7 lbi<lcm
17H lhi<lcm, 1!118, nr 47, p. 1
.-'
176
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hotar în dezvoltarea României moderne, a deschis calea spre dezvoltarea naţiunii. a creat cadrul propice pentru o mai accentuată evoluţie a
economiei, ştiinţei culturii, pentru intensificarea mişcării revoluţionare
a clasei muncitoare, a activităţii tuturor forţelor progresiste ale societăţii româneşti1î!',

•

Din perioada cit a trăit şi activat la Arad şi-l aminteşte pe Goldiş,
evocîndu-1 cu admiraţie şi surprinzîndu-i caracteristicile personalităţii
sale umane, Ion Clopoţel, care imediat dup.ă moartea acestuia scrie în
1934 şi încredinţează tiparului un elogiu bine meritat la adresa celui
dispărut: Vasile Goldiş se arată aici - se ştia stăpîn perfect pe sine,
îşi coordona viata şi activitatea după un plan bine stabilit, pe care-l
îndeplinea întocmai. Ducea o viată simplă, sobră. Venea foarte regulat
la serviciu, nepermiţîndu-şi vrea întîrziere. După terminarea slujbei, citea filosofie, politică, sociologie, scria articole şi informaţii pentru ziar,
rezolva corespondenta cotidiană, etc. După amiezile şi duminica mergea la cafenea, unde, luind, loc la o masă anume, totdeauna rezervată,
discuta, în compania altor inlelectuali progresişti, politică, precum şi
alte subiecte sau citea jurnalele 1110 •
Spiritul său de ordine şi muncă disciplinată - arată de asemenea
Ion Clopoţel - îşi afla sursele în cultura lui clasică. Ca profesor de
latină, pătrunsese întregul sens moral al operelor marilor literaţi şi
bărbali politici din Roma antică. Recitea mereu maximele şi sentinţele
datorate acestora, căutîndu-le aplicarea în viata socială car~ îi era contemporană 181. Inăltimea de, cugetare şi sobrietatea clasică a expunerilor
sale îl desemnau printre cei mai .de seamă conducători ai naţiunii. In
mod treptat, reputaţia lui Goldiş creştea nu numai în rîndurile poporului, ci şi în cercurile politice din străinătate 182 •
La marea adunare din 1 decembrie 1918, a fost ales şi Marele Sfat
Naţional Român 183 , cu atribuţii de parlament. Ulterior, in ziua imediat
urmiitoare, acest organism se întruneşte în sala tribunalului de la AlbaIulia şi se formează o comisie în vederea alcătuirii unui guvern provizoriu, numit Consiliul dirigent - primul guvern al naţiunii române li,:~ !\:icolile Cedu~escu, Româlliu /Jl' <111111111/ clc.\a\·ir::,i1ii co11,I11u/ici .,,,cia/i1-t",
voi. 3, Ldilufd polilică, Bucure~li, 19Gfl, p. 717-722; Idem, Lx!)une,e la Soiuncu
.,o/C'mmi c om1111d rr Comitc-ll'/11i Cent rol al Pnrtici1r/11i Com11ni,I Rnmrin, r, Cn11si/i11l11i
Nntinnnl r,/ Fro11t11l11i linilă(if Socialist(' şi l'forii Adunări Nationa/c cunsacrata scirbatoririi a şase c/ccenii ele la făurirea statului nationa/ unitar romcin. I decembrie
1!)78, Edituro polilică, 811curcşli, p. 6-19
,~o Ion Clopo\el, ,·asilc Go/di.5 . .\'olci infroducth·ă, nihlioll'ca ziari:;fic,'i, C'luj,
1934, p 24-25
iH 1/Jiclc-m
,~~ Ion llupotcl, Amintiri şi portrete, Editura Facla, Tinfr,,oara, 1973, p. 29. DC'spre personillitalea lui \"asile Goldiş vorbeşte Ion Clopote! ln Cariatide (Arad), noiembrie 1978, p. 10 şi in Tri/Juna, (Cluj-Napoca), 1978, nr. 49, p. 3

'~J

Pntria, l!l19, nr. 13, p. 3
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bere din Transilvania, care urma să conducă via ta politică a acestei
provincii pînă la unirea definitivă cu Ţara Veche. Acesta va fi alcătuit
la 2 decembrie 1918, în urma propunerilor com1s1e1 respective din
15 membri: zece din partea P.N.R., doi din partea P.S.D. şi trei independenţi. Preşedinte şi ministru de interne a fost ales Iuliu Maniu, Alexandru Vai'da-Voievod deţinea externele şi presa, iar Vdsile Goldiş era
la culte şi instrucţiunea publică, ocupîndu-se şi de problemele naţio
nalităţilor. El va înfiinţa acum o direcţiune a artelor, chemîndu-1 în
fruntea ei pe Tiberiu Brediceanu 184 , şi are mari merite în înfiinţarea
Teatrului Naţional din Cluj şi a Conservatorului „Gheorghe Dima" de
aici 185 • Totodată, Vasile Goldiş va îndeplini, alături de Aurel Vlad, Alexandru Vaida-Voievod şi Ştefan Cicio-Pop, şi atribuţiile de vicepreşe
dinle al aceslui guvern; cme-şi avea acum sediul în oraşul Sibiu 18 ". Tot
el este numit, la 12 decembrie 1918, şi în funcţia de preşedinte al delegaţiei ce urma să prezinle la Bucureşti, regelui Ferdinand I, în cadrul
unei ceremonii solemne, actul unirii adoptat la Alba-Iulia, la 1 decembrie. Cu ocazia primirii delegaţiei în sala tronului de către rege, Vasile
Goldiş a rostit o vibrantă cuvîntare, în care făcea bilanţul luptei de secole a poporului român pentru statornicia sa „în marginile geografice
moştenite de la Traian şi Decebal" 16 •. încercarea de dezmembrare a
c1cestui teritoriu pe care poporul nostru s-a simţit unitar şi „etniceşte
nedespărţit" a fost o „nedreptate istorică ce se înlătură azi " 188 • In semn
de cinstire, se evoca atunci poporul român, masele muncitoare, militanţii sociali progresişti care în 1918 au reuşit să înfăptuiască „prin
voinţa, hotărîrea, bărbăţia şi tenacitatea lor, statul nostru naţional unitar, deschizînd calea spre închegarea şi afirmarea· naţiunii noastre spre
zilele luminoase pe care le trăim astăzi" 1 H". Din ianuarie 1919, Vasile
Goldiş este numit şi ministru de slat pentru problemele Ardealului în
domeniul instrucţiunii şi cultelor din primul guvern al României între191
Arhivele Statului Arnct, Co/cc/ia manuscrise, rlosnr nr. 168, f. 137; Universul,
1927, nr. 95, p. 5
is:, Ibidem
186
Despre constituirea Consiliului Dirigent şi componenta sa vezi ziarele Românul, 1918, nr. 21, p. 1; nr. 30, p. 1; nr. 32, p. 1; Tekr, ralul român, 1934, nr. 8,
p. 1-3
Vi; V11sile Golctiş, ScriPri social-polilicc şi literare ( ... ), p. 174; Drapelul, !fl18,
nr. 1:n, p. 2; For1ia poporului, 1!118, nr. .5, p. 1-2
Jh, //Jidcm. La ctata de 1114 decembrie l!l18, Vasile Goldiş îi scriu din Bucurc~ti
soţiei sale că rlcleqatin Marelui Sfat Naţional ii fost primitJ în ca,pitt1ln Ro111âniei n1
un sincer entuziasm: .,Am so!>it ieri, vineri ~l'ilTi.l, aici, fără. nici un incident. Aici
primire splendidă la gară. Sintem găzduiţi toti la palatul regal ( ... ). Azi s-a celebrat
un Tedeum la Mitropolie, apoi s-a fd.cut recepliunea la palat, cinct nm predat regelui actul unirii. O să ti le spun eu lonle cu graiul ... •
J&o Nicoldc Ceauşescu, on. cil., p. 717; Ictem. rxpuncrc /ri .'icsi11ncr1 solemnă co-

m11nă

a Comitetului Centrul al Partidului Comunist Româ11, u Consiliului Naţional

<1/ Frontului Unităţii Socialiste şi Marii Adunări Naţionale consacrată sărbătoririi a
şase decenii de la făurirea stalului naţional unitar român. 1 decembrie 197R Ectilura
politică, p. 5
'
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gite, condus de I. C. Brătianurn°. Era vorba atît în cazul lui. cit şi în
acela al celorlalti ardeleni care primiseră însărcinări similare, Ştefan
Cicio Pop, Aurel Vlad 1 !11 , de posturi fără portofoliu, de consilieriHu_ Explicind motivele pentru care acceptaseră această ofertă şi conditiile
în care o admiseseră, Vasile Goldiş arăta în „Universul" din 7 septembrie 1919: .,am primit să intrăm în cabinet ca miniştri fără portofoliu,
deci fără nici o răspundere în ceea ce priveşte politica partidelor din
ţară şi fără a ne identifica cu programul vreunuia, ci numai cu scopul
de a sluji pe lîngă acest minister interesele Ardealului şi a (sic!) părti
lor ungurene alipite" 191 .
în acest prim ministeriat al său, Vasile Goldiş a militat pentru drepturi şi libertăţi democratice, pentru consolidarea statului naţional. pentru prosperitatea poporului român 194 • El îşi punea mari sper ante - înşelate curînd în ce priveşte posibilităţile de a se traduce în viaţă o
serie ele deziderate ale poporului nostru, îndelung amînate. ln acest
sens îi scria entuziast şi optimist episcopului Aradului Ioan I. Papp,
la 28 februarie 1919: .. Ne aşteaptă problemele cele mari ale noului stat
român, probleme de la a căror fericită rezolvare atîrnă viitorul acestui
stat". Şi adaugă: ,.lmi voi da tot interesul în serviciul cauzei ştiute şi
nădăjduiesc că în constituanta apropiată ne va succede să aşezăm pe
temeiuri solide scumpa noastră Românie mare" 195 •
Deşi mutat de acum în capitala României şi ca atare înlocuit la resortul cultelor şi instructiunii publice din Consiliul dirigent cu Valeriu
Branişte•Hm, el continuă totuşi, rămînînd cu atribuţiile de vicepreşedinte,
să ia parte la lucrările acestuia, în care se discutau probleme generale
de politică şi administraţie, privitoare la democratizarea ţării. la reforma electorală şi agrară, reprezentarea naţionalităţilor conlocuitoare,
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de trai ale maselor, etc., chiar dacă,
fără a interveni prea des în discuţii1 97 • Chiar şi peste aproape un an,
întrebat fiind, Goldiş declară că nu intenţionează să demisioneze din
Consiliul dirigent (discret el neagă şi faptul că ar exista neînţelegeri
cu Iuliu Maniu - n.n.) şi face totodată precizarea că membrii acestuia
nu se amestecă în treburile interne ale partidelor politice de la Bucu190
Arhivele Statului Arnd, Co/c'c fia manusc risf', dosar nr. 168, r. 183-184; Tc/C'gratul român, Hl34, nr. 8, p. 1-3; Aradi Kozfiiny, 1931, nr. 2m, p. 2
1 1
Aradi llirlap, l!)l!'l, nr. 498, p. 1
~
in ArhivC'!P Statului Araci, Colecţia manuscrise, dosar nr. 168, r. 131-132; /\rodi
Hirlap, 191!'l, nr. 498, p. 1
193
Universul, rni9, nr. 234, p. 1
101 Gheorqhe Şora, Contribuţia lui Vasile Go/diş la unirea TransiJ\ aniei cu România. ln Apulum, )!)72, nr. 10„ p. 564-580
1
n:, Arhi\'a Lpiscopiei Ortodoxe române a Aradului, grupa ll, dosar nr. 35 1914,
act. 1471917
106
Arhivele Stalului Arad, Colecţia manuscrise, dosar nr. 168, r. 183-184; Telegraful român, 1934, nr. 8, p. 1-3; Aradi Kozlony, 1931, nr. 297, p. 2-3.
1 7
"
Patria, 19)!), nr. 132, p. 1; nr. 133, p. 1; nr. 136, p. 3; nr. 137, p. 1-2; nr. 140,
p. 1-2, nr. 141, p. 2; nr. 142, p. 1; nr. 143, p. 2
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reşti şi

nu urmăresc dizolvarea p1:nlamentu lui de c1colo 1!1 8 • Drept urmare,
Goldiş va continua să activeze în cadrul Consiliului, pînă cînd, la 2/15
februarie 1920, are loc în capitala României, şedinţa P.N.R., care a votat
dizolvarea organismului politic respectiv şi unificarea administratiei
Transilvaniei şi Ţării Vechi. Goldiş a aprobat şi el această hotărîre 1 !l!J,
exprimînd punctul· de vedere - împărtăşit şi de către Iuliu Maniu ca toate atribuţiile Consiliului dirigent· să trească în seama guvernului de la Bucureşti, iar membrii fostului guvern provizoriu al Transilvaniei să primească funcţii ministeriale 200 .
în perioada cit a activat în cadrul Consiliului dirigent, Vasile Gol~
diş s-a remarcat prin intervenţiile sale de două ori: prima dată în şe
dinţa Consiliului din 29 iulie 201 , iar apoi în cea de la 1 augusF 0 :?, în ambele ocazii insistînd asupra hotărîrilor adoptate la Alba-Iulia şi criticînd faptul că acestea nu sînt respectate. Totodată îi apără pe socialişti
de calomniile neîntemeiate cu care erau înconjuraţi de către elementele
reacţionare 20 ~.

1m·ă

din această perioadă se remarcă un lucru, şi anume că Vasile
cum sesizează „Patria " 20 \ e tot mai mult izolat de vechii
lui colaboratori. Aceasta datorită fermităţii şi consecvenţei sale democratice, faţă de problemele majore care frămîntau România în acea
vreme. Aceleaşi motive, fără îndoială, au făcut ca şi postul de ministru
Ia Bucureşti să îi fie încredinţat doar cîleva lunF 05 • Goldiş însuşi devine astfel tot mai mult conştient că el este înlăturat din posturile de
conducere de către reprezentanţii claselor oprimatoare şi că de fapt
chiar şi cooptarea sa şi a celorlalţi colegi transilvăneni ca miniştri fără
portofoliu au fost făcute numai de formă., pînă la înlăturarea lor definitiv ă 206 •
Totuşi, cariera politică a lui Vc1sile Goldiş nu se opreşte aici. In
1919 este ales deputat de Rad na (deci în vechiul lui cerc electoral din
perioada anilor 1906-1910 20 ;. In toamna aceluiaşi an, devine iar ministru pentru problemele Ardealului 208 şi de data aceasta fără portofoliu
şi pentru cîteva luni, în guvernul de militari condus de generalul
Arthur Văitoianu 209 , formulă de tranziţie şi rezolvare momentană a instabilităţii politice a vremii, căreia însuşi Goldiş nu-i acorda prea mare

Goldiş, după

n18 1/Jiclem, 191!), nr. 216, p. l
rnn lbiclem
00
~
I biele m, 1920, nr. 38, p. l
201 I biele m, 1919, nr. 133, p. l
202 Ibiclem, nr. 136, p. 1-2
20 ~ 1/Jic/em
~"' lbiclem
~o.; Ibidem, nr. 133, p. l
206
Universu/, l 919, nr. 234, p. l
07
~
Arhivele Statului Arad, Co/ectia manuscrise, dosar nr. 168, f. 183-184
208
Dimineaţa, 1919, nr. 4818, p. l; fzbînda, 1919, nr. 347, p. 1
2
1918-1921. EcliM Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, V ia/a politică în România -

1,iil a II-o, ,ompletillct, Fditurn politicct, Bucureşti, 1976, p. 357
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încredere 210 . ln mod surprinzător în aparenţă, dar cu totul explicabil
dacă ne gîndim la distanţa tot mai mare ce se aşează între Vasile Goldiş şi foştii săi tovarăşi de luptă ardeleni, la venirea apoi la putere, în
decembrie 1919, a guvernului Vaida-Voievod, Goldiş nu e ales preşe
dintele Camerei, aşa cu se preconiza 211 , Jocul aceste revenindu-i printr-un număr mai mare de voturi lui Nicolae largam, şi în acelaşi
timp nici nu primeşte vreun mi11isteriat2 1:i.
Abia după căderea acestui guvern şi venirea, în martie 1920, a celui condus de către generalul Averescu, Vasile Goldiş (ca şi Octavian
Goga) de altfel deţine din nou funcţia de ministru de stat fără portofoliu, în resortul arte şi culte 114 . Preluînd această însărcinare, dîrzul om
politic ardelean are grijă să declare că se va strădui să lucreze în interesul poporului român şi că este credincios principiilor democratice.
Totodată, el precizează, cu spiritul său de independentă ce îi era caracteristic, că nu se angajează cu nimic faţă d.e echipa guvernamentală în
care intrase şi nu-şi asumă nici un fel d.e răspundere în ce pri\·eşte
linia politică pe care merge aceasla. Iar în cazul în care, arăta, de asc>menea Goldiş, P.N.R. - cu al cărui asentiment primise misiu1wa politică respectivă şi el personal vor constatd că „participarea mea la
guvernul Averescu nu mai ·este utilă intereselor ~ării şi mai ales intereselor Ardealului, eu voi părăsi guvernul ":!I.\
Disensiunile nu au întîrziat, cum era şi firesc, să apară. Respingînd
politica de fartă pe care primul ministru întelegea să o urmărească~ 16 ,
Vasile Goldiş, peste două Juni îşi dă demisia~''· Bolnav apoi, în 19211922218, de abia in acest din urmă an devine deputat din partea P.N.R.
- era vicepreşedinte al acestuia din 1920~Hl - în circumscripţia Pecica
şi Ineu 220 •
Un moment important pentru definirea democratismului lui Goldiş
îl constituie atitudinea sa în timpul procesului din Dealul Spirii, intentat în 1922 conducătorilor Partidului c·omunisl Român . .Alături de alti
int.electuali de seamă. progresişti, cum ar fi dr. N. Lupu, Nicolae Iorga,
dr. C. I. Parhon, dr. St. Leon, Paul Bujor, C. Rădulescu Motru, Virgil
Madgearu, Zamfir Arbore, O. Densuşianu, Vasile Goldiş a luc1t apărarea
celor acuzaţi, pledînd. în sprijinul lor cu tot curajul. Ghemc1t la dezbateri, eu martor al lui Gheor~hc Cristescu, ales secretar general al
::io ,\c/c\'C1r11/, 1Q1!1, nr. 10fll3, p. 1
cil Jz/Jî11dn, l!JIQ, nr. 347, p. 1; nr. 348, p.
:!Ic //Jirlf'm, nr. 380, p. I
::i 3
"

11

1
• ·•
216
~

17

1/Jic/cm
Patria, IQ20, nr. 63, p. I; Mircea Muşat şi Ion Ardeleanu, op. cil., p. 359
1/Jiclcm, l!J20, nr. 67, p. 1
I/Jidcm, nr. 86, p. 1
Arhivele Sl<1l11lui Arnct, Co/cc/ia manuscrise, dosar nr. 168, f. 31 I; Patria,

1921; nr. 104, p. 1; nr. 105, p. I; nr. 106, p. I
21h
Arhivele Statului Araci, Colectio manuscrise, dosar nr. 168, f. 183-184
219
Aradi Kiiz/iiny, 1920, nr. 80, p. 1
2
co 1/Jiclc-m, C.f. <;-i Patria, 1922, nr. 27, p. 1
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P.C.R. la congresul din 8 mai 1921, şi ul studentului comunist Timotei
Marin, Goldiş declară că vina de antipatriotism şi de crimă contra statului pusă în seama celor aflaţi în boxă e neîntemeiată, că ei nu au
întreprins ac~iuni ostile ţării, n-au fost în slujba unor puteri străine, ci
dimpotrivâ, au desfăşurat o activitate socială meritorie, de care trebuie
să se ţină seama. ,,O. V. Goldiş relata în numărul său din 7 mai 1922
ziarul „Dimineaţa" - a declarat despre domnul Gh. Cristescu că din
activitatea sa în cameră a căpătat convingerea că e bun român":?~ 1• În
depoziţia sa, fostul ministru a vorbit cu căldură. şi despre conştiinţa
bună, cinstită, despre ţinuta morală fără reproş a frunlaşului comunist
cu care fusese în acelaşi parlament şi de care, se parc, îl lega mai mult
decît o cunoştinţă strict oficială. În felul acesta, după cum arătc1 autorul
unui articol apărut în anul 1971, în ziarul arădean „Flacăra roşie", Goldiş a demascat de fapt „înscenarea pusă 'la cc1le de autorităţile reacţio
nare"2:?2.
Intrat apoi tot mai mult în conflict cu preşedintele acestui partid,
Iuliu Maniu, care nu voia să ia în seamă părerile ş•i sfaturile celuilalt,
ducînd o politică de unul singur, Goldiş părăseşte Partidul Naţional
Ţărănesc, cum se intitula acuma, şi devine membru al Partidului Poporului al lui Averescu 2 :!\ preferîndu-1 pe aoesta, în ciuda unor dezamăgiri anterioare, pentru faptul că îi aprecia în mai mare măsură meritele, dar în pri'mul rînd deoarece considera că era singurul om capabil
a redresa ţara în urma dezastrului la care o adusese guvernarea naţio~
nal-ţărănească 2 ~Â. Pasul făcut de Goldiş a dezlănţuit din partea grupului Maniu o furibundă şi duşmănoasă campanie, care nu-i putea ierta
atitudinea sa demnă şi energică 22 '\ în martie 1926, cînd formaţia politică averescană preia din nou puterea, el e numit iarăşi ministru fără
portofoliu al artelor şi cultelor (Octavian Goga era acum m'inistru de
interne - n.n.), schimbîndu-1 în acest post pe Alexandru Lepădatu 221'.
Tolodi:tlă, Golcliş va fi cel ce, din însărcinarea Coni;,iliului, de miniştri
formal, va rcclacla ,;Manifestul către ţară", deci documenlul proyrc1malic al noului gu vern~ 27 • ,,Am intrat în guvernul Averescu cu hotărîrea
fermă de a da tot sprijinul" declara omul politic ardelean în coloc111ele ziarului „Deşteptarea Bcinalului", din 13 iunie 1926. F[1ră îndoială
că, uceasta mi însemna în acelaşi timp renunţarec1 la principiile democratice Ci:HC l-au călăuzit o vic1ţă întreagă, chiar dacă, date fiind anumite carncleristici ale formatiei sale spirituale şi legăturile sale strînsc
cu biserica. Goldiş, concepîndu-şi ministeriatul ca o contribuţie la perm Dimincato, 1922, nr. -5579, p. 5 şi Munkus, 1922, nr. 21. p. 2
222
l..:uqen Gluk, lninw A.raclu/ui bătea la unison cu /ara în '21, în Flacăra roşie,
l!J71, nr. B282, p. 1-3
m Pnlrio, 1926, nr. 75, p. 1-2
221
.'uudi Kozfony, 1931, nr. 59, p. 2
2
? :, Gh. Pop,. Vasile Go/diş, în Adevărul, 1934, nr. 15 371, p. I
2
?G Universul, 1926, nr. 76, p. l; nr. 77, p. 5
227

Dimi11ca/o, 1!126, nr. 6952, p. I
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fecţionarea morală

a poporului, vedea realizindu-se aceasta, în principal prin unirea religiei cu arta pentru obţinerea unor rezultale mult
superioare pe plan educativ 22 R. O dovadă în acest sens o constituie faptul că Vasile Goldiş, ca membru al guvernului respectiv, se arată preocupat de rezolvarea problemei naţionalităţilor conlocuiloare 22 !1. într-un
interviu pe care el l-a acordat ziarului maghiar „Keleti V js<ig",
insista asupra necesităţii soluţionării ln timpul cel mai scurt a acestei
probleme, preconizînd stabilirea în acest sens, de către guvern, a unui
progrnm de comun acord cu toate partidele, inclusiv cu cele ale naţio
nalităţilor conlocuitoare şi adoptarea în baza acestuia a unei legi întrutotul echitabilei:io_ Goldiş a elaborat el însuşi, chiar şi un proiect al
acestei legi, dar guvernul căzînd, el nu a mai fost discutat2 31 . ,,România
mare - arăta el undeva - nu· s-a făcut în scopul de a suprima, ci tocmai dimpotrivă, pentru a da tuturor mai multă libertate şi desăvirşită
dreptate. Idealul libertăţii şi a dreptătii este menirea ei istorică". Şi încheia optimist: ,,E imposibilitate orice abatere de la acest principiu al
civilizaţiunii " 2 :i 2 • Goldiş militează şi împotriva privilegiilor unor culte
religioase (căci „lumea privilegiilor a trecut de mult" 231 , susţine ideea
potrivit căreia, în principiu, nu se pot înfiinţa noi parohii acolo unde
sînt mai puţini de 400 familii, la oraş, şi 200 la saF:14, precum şi pc cea
privind nefinanţarea bisericii de către stat, ci acordarea doar a unor
ajutoare: ,,Statul român nu ia asupra sa obligamentul de a contribui
principal la întreţinerea bisericii, nici chiar la întreţinerea bisericii sale
dominante ( ortodoxă - n.n.), ci oferă, la cerere, ajutorul său material
spre a se asigura plata preotilor şi a funcţionarilor 235 ". Totodată, Goldiş
este cel care, în 1927, poartă la Roma discuţii cu Vaticanul în vederea
realizării unui „concordat" care să reglementeze statutul bisericii catolice din România întregită şi semnează în numele guvernului acest act
prin care suveranitatea statului român să nu fie lezată cu nimic 236 •
Ca ministru, Goldiş s-a interesat de asemenea şi de alte probleme
de interes social. Mişcat de marile calamităţi provocate în anul 1926 de
228

Universul, 1927, nr. 95, p. 5
Deşteptarea Banatului, 1926, nr. 4, p. l; Gheorghe Şora, Aspectc din acli\'italea lui Vasile Goldiş la consolidcuca şi dcz\·ollnrea României. (IQlB-1934), I. ln
Crisia, (Oradea), l!l76, nr. 6, p. 158-165. :Menţion5m că în perioada 1924-u:126, Vasile Goldiş era membru în comitetul dc direc\ie al revistei Soriclalf'O de- mîinc, condusă de Ion Clopo\cl, iar în anul 1026 devine director al liarului Dcşteptarea Banatului din Timişoara.
no V ii torul, I 926, nr. 5509, p. 3
~~'. V. Munteanu, Doctrinaru/ ArdN1/ului, în Aden'.lru/, 1934, nr. 15 375, p. 7
·-•~ \'a~ilc> Golctiş, Conrorc/alul, Tiparul Tipografiei Diecezene Aract f.a. p. 34
'J•13 C
•
1 I \ rclc-n/ului, 1927, nr. 14, p. 1; lfni\'C'rsul, l!l27, nr.' !15, p.' 5 '
•·
,U\'/Olll
'.'JI C
.
U\·1111111 :\rc/en/11/ui, 1!127, nr. 10, p. 2; nr. 11, p. I; nr. 12, p. 1-2; nr. 13,
p. 1-2; {J lli\'l'f.\U/, I fl26, nr. 28!1, p. 7
~a:. Cul"intul Ardealului, 1927, nr. 11, p. 1. Pentru atitudinea lui \"asile Golcti~
in problPmc>lc> hiseririi un ciocument important e discursul s:\11 rostii Ia 16 decemhriP Hl26 in SPnal, inlilulal
„Sub,·pn\ionarPa cullPlor in sialul român", apărut in
brn~11r,1, Iii Arild, în, Tipoqrc1fiil Dic>cP1.in,'t, în <1111il 1!127
229
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inundaţii în
sinistraţilor.

Banal. el caută să vină în cît mai mare măsurti în ajutorul
Criticînd autorităţile pentru faptul că neglijec1ză să acorde
un sprijin imediat celor loviţi ele nenorocire, ajutoarele lim1lîndu-se
doar Ia insuficiente colecte publice, Goldiş cere ca statul să intervină
prompt, căutînd căile de a se putea pune la dispoziţie fonduri substanţiale. De asemenea, se deplasează personal de la Bucureşti la Arad, pentru a participa la un bal dat în folosul sinistraţilor, prezenţa lui, ca şi
cuvintele de îndemn pe care le a rostit cu acest prilej, stimulînd realmente acţiunea de ajutorare a sinistraţilor 237 •
Pe un alt plan, Vasile Cioldiş, ca ministru al cultelor şi instrucţiunii,
a organizat aşa numitul, ,,Teatrul de Vest", cu sediul în Timişoara, care
intenţiona o trupă model, desfăşurîndu-şi activitatea de la Caransebeş
şi pînă în Salu-Mare. Pentru această întreprindere, el a ctiulc1l şi
după înfiinţarea teatrului să asigure conclitii bune din punct de vedere material şi s-a preocupat de numeroase alte probleme, cum ar fi
recrutarea unor arlişli de talent, asigurarea unui repertoriu c1clecvc1t
penlru sate şi deci a posibilităţilor de educare pc1lriotic8, pe acec1stt1
cule, a ţărănimii etc.l 31
Demnă de remarcat este atitudinea profund democratică a lui Goldiş, ca ministru, în ceea ce priveşte modul de pregătire şi adoptare ci
legilor. Astfel, într-un discurs rostit la 1G decembrie 1926 în Senat, el
afirmă printre altele: ,,Nu mă feresc de publicitate, personal sunt chiar
convins că oricare proiect de lege trebuie lăsat a fi discutat în cercuri
cit mai largi, fiindcă niciodată nu se ştie de unde poate să răsară vreo
nouă şi fericită idee pentru soluţionarea problemei, ce o intenţionează
vreun proiect de Iege"ni,.
Rolul politic redus pe care îi este însă dat totuşi să îl joace în
aceşti ani şi ca atare imposihilildlec1 ele a-şi putea pune în aplicctre programele sale politice, îJ fac pe Goldiş să caute mereu o soluţie pentru
a se pulec1 reafirma ca personalitate de prim rang. Sînt ele-a clreplul clrnmatice strădaniile acestea, deoarece, el însuşi era conştient de valoarea
însuşirilor sale alese. Astfel, în luna aprilie 1926, are loc la Arad o întrunire a partizanilor lui. Cu această ocazie se scot în evidenţă greşe
lile în politica P.N.R., datorate lui Iuliu Maniu şi se cere convocarea
unui congres al partizanilor lui Goldiş. El va şi avea loc la data de
w; \'dsile Coldiş, Concordatul, Tiparul Tipo~1rafiei Diecezene, Arad, f.a., în
special p. 32; 34; 36; Viitorul, 1927, nr. 5746, p. 5; L"rdi~Jyi Hir/ap, 1927, nr. 2659,
p. 1
""" DesprP ac!iunile lui Goldiş în direcţia sprijinirii victimelor în urma inundaţiilor, veLi l'rddyi 1/ir/ap, 1926, nr. 2287, p. 3; nr. 2358, p. 4; Ibidem, 1927, nr. 2616,
p. 5; nr. 2617, p. 5; Deşteptarea Banatului, 1926, nr. 11, p. 1; Cuvîntul Ardealului,
1927, nr. 44, p. 2; nr. 46, p. l; nr. 48, p. 3
238
Dr. Cont rea, Teat ruf românesc la 1 imişoara, în Deşteptarea Ranatului, 1926,
nr. 12, p. I. Vezi şi nr. 20, p. I
239
Vasile Goldiş, Subvenţionarea Cultelor Jn statul român, Tipografia DieceZilnii, Arnrl, 1927, p. 3
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2 m,li acelaşi an, ld Sihiu, cu participarea adepţilor lui Goldiş, care îl

aleg pe acesta ca nou preşedinte al P.N.R., ,considerîndu-se, pe drcµL
cuvînt. că Maniu nu este capabil să înfăptuiască şi să desăvîrşească
µrogrnmul de acţiune democtatic al partidului pe care-l condusese:! 40 •
lncercarea lui Vasile Goldiş de a ajunge preşedintele P.N.R. eşu
ează însă, căci Iuliu Maniu, ·foarte abil în maşinaţiunile politice, reuşeşte să reziste, persecutîndu-1 apoi necontenit. pînă la a-l face să se
relragă practic din viaţa politică, obosit şi scîrhit:!H, Conştient el însuşi
ele ne reuşi ta acţiunii sa le, acesta după scurt timp de la data tinerii
congresului de- l;a Sibiu, tot în anul 1926, va intra, după cum am văzut,
în partidul averescun.
În ultima perioadă a vielii sale, Goldiş va fi membru al Partidului
nc1ţional-agrar condus de Oclavic1n Goga" 41 , candidînd, în anul 1933, pe
listele acestuia, la Arad şi Timişoara, unde va fi ales deputaF 4 J. Bolnav
însă, n-a putut lua pmle efectiv la campania electorală:.> 14 •
Deslinul politic al lui Vasil0 Goldiş, după Hl18, PstP extn•m de semnificativ. Vederile sale larg democratice îl fac indezirabil în lumea celor interesaţi nu ele propăşirea tării şi de asigurarea unor condilii de
muncă şi viaţă mai bune şi mai demne poporului român, ci de propriile
lor interese care coincideau cu interesele burghezo-moşierimii. Tot mai
mult aderă la această tabără şi marea parte dintre cei ce luptaseră cîndva în Transilvania, alături de Goldiş, sub steagul aceloraşi idealuri.
Consecvent cu sine însuşi, el rămîne astfel mereu mai izolat de foştii
colegi din conducerea P.N.R., dar mereu cu acelaşi suflet nobil, un martir al ideilor pe care n-a conceput nici o clipă să le abandoneze:.> 4;;_
ln aceste condiţii, alegerea sa ca preşedinte al „Astrei", în 1923, a
constituit într-o anumită măsură o consolare şi - date fiind condiţiile
în ·care s-au petrecut faptele - o victorie asupra adversarilor săi politici. Murind Andrei Bârseanu, în jurul desemnării succesorului acestuia,
au lor frămîntări politice de- fel neglijabile. Candidaţi sint trei: Vasile
Goldiş, Nicolae, Iorga şi Vasile Stroescu. Intelectualitatea din Transilvania îl dorea, din motive lesne de înţeles, pe primul dintre ei, dar guvernul şi partidul lui Averescu ( din care făcea parte şi Goga), cu care
10

l:ulelyi Hirla)J, HJ26, nr. 2352, p. 1-2; Dimineaţo, 1926, nr. 6!.181, p. S; Ade1926, nr. 129D!J, p. 3. Iuliu Maniu a fost acuzat ele lips;, ele tact politic, de
orizonl, de înciilcarea principiilor adoptate la Alba-Iulia în l!.118, ele e9oism, sectarism
~

\'ărul,

şi ambiţii personale, precum şi pentru fuzionarea cu Partidul Ţ[1rJnesc condus de
înv;11r,torul Ion Mihalache
0
~
Viitorul, l!J26, nr. 5~80, p. 3. Despre încercarea ele> sciziune a lui \'asile Goldiş ,·e1.i şi Tribunu nouă, l!J2G, nr. 75, p. 3; Dimineaţa, lfl26, nr. 6057, p. I; Aclc,·drul, l~l2G, nr. 12!)9g, p. 4; Deşlcplcuco Hana/ului, Hl26, nr. 4, p. I
~~~ Ac/c1 ărul, Hl34, nr. 15370, p. G; Tt'/Pgrn/11/ romcin, 1!134; nr. 8, p. 1-3
rn Ac/e\'Cirul, 1!134, nr. 15370, p. G; Di111i1wotn, Hl34, nr. !.1745, p. li; Curentul,
1034, nr. 2105, p. 5
~,, Ibidem
2~:, Gheorghe Şora, /clei sociol-polltit·e Jn gi11direu lui \' crsilL' Goldi~, (Teza de
eloctornl), Cluj-Nupocit, 1!175, p, 3-32
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pe vremec1 dceca se afid în conflict, se foloseau de pozitic1 lor
pentru a-l susţine pe lorga!rn_
Consecventul democrat urdclean are hucuria de c1 v0dea stîndu-i
alctturi, prin intervenţii în presă, o serie de entuziuşti susţi11Z1lori. Printre ei. Ion Clopoţel. care., în numărul din 30 iulie 1923 al „Adev[1rului"
scria: .,Vasile Goldiş este eruditul cărturar care a dezvoltc1t o neîntreruptă activitate culturală de peste trei decenii ca secretar al Consistoriului din Arad, şi om al condeiului. om cu o cultură universală, cu un
dar admirabil de a scrie, dsa mai este şi un om al disciplinei şi muncii
intense. O acţiune începută de dsa, are de la început toate şanse!(, izbînzii. Hot~rît, culm, energic, stăruitor, democrc.1t şi fourle cult. d. Golcliş esle una dintre rarele persorrnliWţi superioare pc cari le are ţi.Iru în•
treagă" 2 ~;.

La rîndul lui. ziarul „Patria" scria la 8 august 1923 - vizîndu-1 de
fapt. fdră a-l numi. tot pe Goldiş - că viitorul preşedinte al „Astrei"
va trebui st'1 fie un om inimos, cinstit. cu vederi democratice, cu lrecut
istoric curu t. Fe aceeaşi temd se revine şi în numerele din 17 5i 2li c1u9ust 1923'! 1".
in <1cestc condiţii are loc lu Timişcuri.1 aclunarcu generală a .. \strei". ln şedinţa a doua, clin 29 uugust 1923, Ioan Lupaş propune pentru [unc:ţic1 de preşedinte' pe Vac;ile Coldiş, .,fost profesor al şcoalelor
din Bru5ov şi îndrumtitor strâluc.it cu graiul şi cu condeiul al poporului
nostru":!~ 9 . :EnlUziasmul sălii a împiedicat orice contrncandiclatură. Nimeni nu s-a opus, nimeni n-a obiectul şi prin aclamatii cel propus a
fo<,l ales în unanimitale 2 ' 11 • Ullerior, i-'eferinclu-se la acest eveniment.
Tiberiu Brediceanu îi spunea lui Ion Clopoţel: .,de ce n-ai fost la Timişoara? ai fi văzut un eveniment de primă ordine, păcat că aţi trecut
peste el":!" 1 • Iar Silviu Dragomir relala, chicJr clacă exugerînd înlr-o unumită măsură lucrurile: .,Am avut o nouă Alba-Iulia; manifestaţia grandioasă de la Timişoara egalează în glorie pe cea de la l 91ff?.i:!.
O emoţie adîncă I-a cuprins pe Goldiş:!;; 1 . El va rosti o cuvîntare.
Mulţumind pentru alegerea sa, elogiindu-i pe preşedinţii anteriori ai societăţii, se angajează să muncească după puteri, neobosit, pentru propăşirea „Astrei", pentru ridicarea culturală a poporului şi „spre mărirea
patriei române" 2:. 4 •
2 m Adevărul,

1923, nr. 12118, p. 2
rn Ion Clopoţel, Candidai urile la preşcclintiu ;,Astrei", în Adevărul, l 923, nr.
12118.',lr- 2 .
.
•
Pcr/r/(/, lfl23, nr. IGQ, p. 1; nr. 117, p. l; nr. 185, p. 1
m Ibidem, 1923, nr. 18Q, p. 1
2~0 Ibidem, 1923, nr. lAB,,p. 1-2
,
:~~ }~fde~~opolel, Intcrv iew cu ci. V a sile Go/cliş, in Adevărul, 1923, nr. 12155, p. 3
2 3
".
2 4
"

Patria, 1923, nr. 188, p. 1-2; nr. 189, p. l
V11sile Goldiş, Discursuri ro.~titc în preajmu unirii şi lu Asociu/ium·a cultura/a „A.st rn", Cu llu ra nct lională, Bucure,li, 1928, p. 34
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în discursul său, noul preşedinte pledează pentru alungarea din
sinul „Astrei" a vrajbei polilice, cerînd respectarea, în această privinţă,
a tradiţiei asociaţiei ca „orice dihonie să tacă în faţa templului sacru"
şi a sensurilor pe care aclivitatea ei le-a avut în istorie~"\
Cu modestia şi cinstea care îl caracterizau, Goldiş nu face declaraţii privind programul concret de activitate. Căci arăta el .,poporul român este sătul de fraze şi promisiuni înşelătome; mi-ar fi ruşine
să mai rostesc fraze goale". Şi adaugă: ,,Voi studia situaţiunea „Astrei",
mă voi convinge pînă în amănunte de realitate şi numai în conformitate
cu această realitate voi arăta programul de muncă al Astrei "~ 56 . Din
motive uşor explicabile, alegerea lui Goldiş a fost trecută sub tăcere
<le către ziarele din BucureştF"î,
Luîndu-se în primire atribuţiile, noul preşedinte era pregătit pentru
ducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor ce-i reveneau. Experienţa sa
în domeniul activităţii culturale era - după cum am văzut deja - îndelungată şi multilaterală. Să mai aminlim acum şi faptul ca. la 11 august 1907, adunarea generală a „Asociaţiunii naţionale din Arad pentru cullura poporului român" (independentă de „Astra") l-a ales pe Golcliş director prim al ei, calitate în care a depus o activitate neobosită
pentru creşterea presligiului societăţii respective, pentru îmbunătăţirea
activităţii ei, pentru ridicarea culturală a românilor de pe acele meleaguri258. De asemenea, la .11 noiembrie 1920, cu ocazia adunării de constituire a despărţămîntului „Astra" din Arad, Vasile Goldiş a fost ales
cel dintîi ca director al acestui despărţămînt~:; 9 • Ca atare, în calitatea sa
de preşedinte al „Astrei", Goldiş va munci cu entuziasm şi pricepere,
înscriindu-şi cu cinste numele alături de cele ale predecesorilor lui.
Din iniţiativa sa, în anul 1924, ,,Astra" organizează o vizită la Bucureşti,
la societăţile literare similare, cu scopul de a întări mişcarea culturală
românească, prin conlucrare şi unirea eforturilor, şi, de asemenea, de
a se stabili un contact direct cu cîntecul, arta populară, obiceiurile poporului român de peste Carpaţi, cu natura din acele părţi, strîngîndu-se
astfel unitatea sufletească. Vor participa circa 700 de delegaţi din Banat,
Crişana, Maramureş şi Transilvania propriu-zisă, care vor poposi şi la
Vălenii de Munte şi Breaza~H0 • De asemenea, sub preşedinţia lui Goldiş, au loc, tal în 1924, şi festivităţile iniţiate de „Astra", dar dobîndind
c:,:, Ion

Clopoţel,

op. cit.

Despre alegerea lui Vasile Goldiş ca preşedinte al „Astrei", vezi
am,inunte în Patria, Hl23, nr. 188, p. 1-2; Nădejclec,, 1923, nr. 348, p. 1; Vasile Goldi~, Discursuri rostite în preajmu unirii şi la Asociaţiunca ct1Jturală „Astra", ( ... ),
p. 34
i:,~ Ion Clopote!, op. cil.
2
~,H Biblioteca
Municipiului Arnd, Procesele verbale ale Asociaţiunii naţionale
din Arad pentru cultura poporului român, 1896, f. 55
2 ·1!1 Românul, 1920, nr. 241, p. I; nr. 242, p. 1-2
2 0
G Despre aceast(1 vi1.ilZ1 vt>zi relattiri in Patria, 1924, nr. 90, p. 2; nr. 131, p. l;
nr. 115, p. 11 nr. llG, p. I; nr. 117, p. I; Vasile Goldiş, La Bucureşti, în Transil\'ania,
1924, nr. 5, p. 137--139
~:,G Ibidem.
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un caracter naţional, cu ocazia centenarului naşterii lui Avram Iancu.
Cu această ocazie, la Baia de Criş, Tebea, Vidra, Cîmpeni, Muntele Gă
ina, etc., au avut loc serbări populare la care au lual parte şi numeroase
personalităţi ale vieţii ştiinţifice, politice şi culturale din ţară şi străină
tate. Atît ca preşedinte al „Aslrei" cit şi în calitatea deţinută atunci,
de ministru al artelor şi cultelor, Goldiş, după cum se arată într-o foaie
contemporană, a lucral „luni ele zile, cu mullă rîvnă, la reuşita acestei
serbări", clînd „tal sprijinul său moral şi material pentru realizarea lucrărilor ce s-au plănuit în legătura cu această comemorare" 261 • Din iniţiativa lui Goldiş, s-a amenajat acum mormîntul lui Avram Iancu şi a
celorlalţi eroi de la Ţebea. El propune guvernului transformarea cimilirului de la Ţebea „în cimitirul de onoare al Eroilor" 26 :!.
Neobositul preşedinte al „Astrei" înfiinţează, de asemenea, ,,Casa
:\"aţională" din Ţebea şi fundaţia de 100 OOO lei oferită copiilor de moti
care vor învăţa meserii, ridică un bust, la Baia c\p Criş, al lui Avram
lcmcu, spre veşnică cinstire. Tot acum s-a ridicat pe Muntele Găirl(1
monumentala cruce ce străjuieşte împrejurimile Apusenilor. Pînă în
1024, casa natală a lui Avram Iancu se pierdea printre celelalte case
ale moţilor din Vidra, înconjurată doar de dragostea moţilor pentru
care tot ce era în legătură cu Avram Iancu însemna o aducere aminte
scumpă inimilor. Cu prilejul centenarului naşterii lui Iancu prin grija
lui Vasile Goldiş, această casă a devenit muzeu, cu menire să adăpos
tească preţioase documente amintind momente din viaţa lui Avram
I,111cu, ,,Craiul Munţilor" 263 ,
Datorită lui Goldiş, în acelaşi an, 1924, ca şi în anii următori, acţiune culminînd la 10 ani de la eveniment 26 4, se organizează şi aniversarea solemnă a unirii Transilvaniei cu Ţara Veche în toate despărţărnin
lele mai de seamă ale „Astrei", în şcoli şi universităţi2 65 , acţiune menită
- clupă cum se exprima chiar initiatorul ei - să ţină „mereu trează
conştiinţa naţională", acea „zi minunată ele la 1 Decembrie":! 6 G.
Vasile Goldiş intervine, de asemenea, mereu la Bucureşti, în interesul „Astrei", ou ţine fonduri pentru ea, călătoreşte prin judeţele ţării
pentru a stimula activitatea în cadrul acestei societăţi, plănuieşte crearea de burse pentru elevii meriluoşi, dar lipsiţi de mijloace materiale267, la iniţiativa comemorării unor foşti preşedinţi ai asociaţiei (Vau Nădejdea, 1924,

2 1

nr. 428, p. 1-3

2 2
2

u Viiloru/, 1924, nr. 4946, p. 4
ua Dimineaţa, 1924, nr. 6398, p. 3; Banatul românesc, 1924, nr. 34, p. l; Adevărul,

IG30, nr. 14143, p. 3

m Arhivele Statului Sibiu, Jond „Astm", Activitatea culluralZi. Serbări culturale
~u diferite ocazii 1898-1935; actul nr. 9. 72, 147, 200, 234, 267, 2891, 3011, 3083, 3116,
3123, 3180, 3198, 3202, 3296 1927; Ac/evărn/, 1928, nr. 13699, p. 3; nr. 13701, p. 3;
nr. 13706, p. 4
2 5
u Pat rio, 1924, nr. 258, p. l
2 Gi; Ibidem
m Expozeu/ d-lui Vasile Golc/iş, în Tramilvania, 1925, nr. 11-12, p. 598-600
17 - Crisia ·79
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sile Popp, Visarion Romanfm\ e de asemenea preocupat de ideea tipă
ririi de cărţi pentru săleni, Cdre si:i-i ajule pe aceştia la lucrntul pămin
tului, etc.~li!•.
Hărţuit însă mereu de adversarii săi politici~• 0 , în 1925, Vasile Goldiş, descurajat. i.lre inlentia să demisioneze. Dar şi de data aceasla, atmosfera din jurul lui, la adunarea generală a „Astrei", desfăşurată la
Reghin, e entuziastă şi el e reales ca preşedinte 2 ' 1 • Acceptînd din nou
preşedinţia, Golcliş declară că va rămîne ferm pe pozitiile dinainte, că
va căuta să sprijine ţărănimea prin înfiinţarea de biblioteci la sate,
cinemalografe, construirea de cămine culturale, combaterea cu sprijinul
unor savanti legaţi ele popor, a superstitiilor favorizarea organizării de
cooperative. De asemenea, afirmă că se va arăta preocupat şi de ridicarea nivelului cultural al muncitorilor, care sînt neglijaţi de către clasele suspuse 2 • 2 •
lntr-un interviu acordat apoi, la scurtă vreme după aceea, ziarului
„Erdelyi Hirlap", Goldiş completează acesl program de muncă, indicînd
şi alte obiective, cum ar fi: organizarea de despărţăminte noi, în fiecare
judet, lupta împotriva analfabelismului, ridicarea nivelului politic al
muncitorilor şi ţăranilor, pentru ca aceştia să privească critic societatea, ele. El vine şi cu precizări în privinţa ideii „cooperativelor", ară
tind că „Aslra" îi va încuraja pe tărani în direcţia muncii în colectiv,
a organizării de asociaţii economice, cooperatiste, pentru ca veniturile
lor să crească mereu 2 ':!.
Preşedintele reales al „Astrei" continuă şi de acum înainte să se
îngrijească de situaţia financiară a societăţii2•4, mobilizînd intelectualitatea în vederea publicării - sub egida asociaţiei - a unor lucrări de
sinteză asupra trecutului istoric al romfmilor, etnografice, de medicină,
geografie, biologie, etc„ precum şi pentru ţi1wrea de expuneri educative
la sate şi în oraşe. Sub preşedinţia sa, s-au tipărit o serie de broşuri
pentru săteni, poveşti şi povestiri, opere ale lui Nicolae Bălcescu, George Coşbuc, Alexandru Vlahuţă, Ştefan Octavian Iosif, Mihai Eminescu, etc.n;_
~,;~ PCltria, 1925, nr. 188, p. 1-2; Ade, ărul, 1!125, nr. 127%, p. 4; Trn11siJ\·ania,
1n25. nr. 7-8, p. 252~253 şi ws
~,;,, Arhivele Statului Amei, Colcc(ic1 fl!Cl/11/Scrise, dosdf nr. 168, f. 231-241. ln
,1cPsl sens, Vasile Goldiş public,-1 în ziarul \'oi11fc1 poporului o serie de articole dedicate t,iranilor înclemnîndu-i pe aceştia sct aplice metode agrozootehnice modernl'
pentru a obţine recolte bogate şi animale de rasct superioarct (Vezi \'oinfa poporuJ11i, 1!131, nr. 5, p. 1; nr. 8, p. l; nr. 11. p. 1)
11
i;
Dimineaţa, 1925, nr. 6748, p. 7
Ibidem
lbidcm
m Erdelyi Hir/ap, 1D25, nr. 2181, p. 1-2; \ a~ile Goldiş, Plugnrii şi coopcrnfiu,
în \' oinfn poporului, 1!131, nr. 1O, p. 1
m Vasile Goldiş, Noun indrunwrc a Astrl'i, în 'frnn.~i/\·u11iu, 1926, nr. 2, p. 51
m Ade,·drul, 1930, nr. 14143, p. 3
m

i;i
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Această

activitate a lui Coldi<;; esle cu alît mai demnă de reţinut cu
desfăşurat în condiţii nu lipsite de numeroase dificultăţi. Preşedintele „Astrei" însuşi arăta, în 1D25, că în momentul cînd a preluat
conducerea, ,,Asociaţiunea noastră se găsea înlr-un stadiu de lîncezeală", datorită războiului, a urmărilor lui şi foptului că atmosfera post-

cît ea s-a

belică,

ce a urmat, s-a arătat „tot atît de neprielnică năzuinţelor culturale, lumea avînd alte preocupări, mai mult de ordin material-egoist "~îG_
,,Astra" se va lovi şi în continuare de lipsa de interes a organelor locale de stat pentru sprijinirea ei, ceea ce împiedica ducerea la Imn sfîrşit a multora dintre iniţiativen;_ De asemenea, Coldiş şi societc.1 tea pe
care o conducea, pe baza unui progrnm democratic, se izbeau de miopia
partidelor politice şi făţărnicia guvernelor, care luau în zeflemec1 sc1u
defăimau activitatea respectivei asociaţii, sărbătorirea a zece ani ele
la unire fiind astfel considerată de către adversarii politici ai lui Golcliş
cu o încercare anemică ele a pune în umbră conducerea Partidului Naţional-Ţărănesc (Iuliu Maniu, Alexandru
Vaida-Voievod, Ion Miha.lache) şi de a face jocul guvernului liberal aflat la putere 278 .
Fără îndoială că, mai ales datorită adversităţilor şi dificultă~ilor întimpinate (inclusiv cele materiale), preşedintele „Astrei" îl va solicita
în anul 1930, pe rege să primească preşedinţia de onoare a acestei asociaţii, ceea ce se va şi întîmpla'.!,n_ Trebuie subliniat însă faptul că o
asemenea acţiune nu a fost intreprinsă de către Goldiş în interes personal, ci pentru apărarea intereselor „Aslrei" (care, într-adevăr, a şi fost
prevăzută apoi cu fonduri din bugetul ţăriF 80 ). In felul acesta, Goldiş
căuta să folosească orice posibilitate, în conjunctura dală, penlru a putea duce mai departe tradiţia societăţii culturale.
în strădaniile sale nu l-a putut reline nici sănătatea merQu mai
şubredr., în special din 1930 începînd. Chiar ţintuit la pat el se interesează asupra activităţii desfăşurate, ,1supra orgc.rnizării ,1clunărilor gC'nerale, etc/ 81 •
în zilele de 24, 25 şi 2G aprilie 1930, are loc, li:1 Sibiu, Congresul cultural al „Astrei", care penlru munca neobosită şi competentă desfăşu
rată de Goldiş, îl alege pe acesta din nou ca preşedinte. Conştient de
faptul că, după unirea Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918,
societatea „Astra" îşi îndeplinise unul din obiectivele fundamentale
pentru care militase, Congresul respectiv, la care au fost invitaţi
şi reprezentanţi ai guvernului, ministerului,
instrucţiunii, bisericii,
societăţilor culturale, membri ai
Academiei, ziarişti cadre didactice, etc., îşi propunea ca scop tocmai punerea asociaţiei pe baze noi,
~;s Expozeul d-lui Vasile Golc/iş, în Trnnsilvaniu, 1925: nr. 11-12, p. 598
Arhivele Statului Sibiu, lom/ Astta, Congresul cultural, 1927, act. nr. 3994 1929
278
Adevărul, 1928, nr. 13699 ,p. 3; nr. 13701; p. 3; nr. 13706, p. 4
·
m Arhivele Statului Sibiu, Ionel Astra, Corespondenla cu preşedinlii şi vicepreşedin\ii Asociaţiei, 1925-1947, act. nr. 2062 11930
m

~bo

Ibidem

~bi

Arhivei Stalului Arad, Colecfic, manuscrise, dosar nr. 168, f. 268--272

'
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care să corespundă noilor condiţii create după unire. Trebuia, Cu
a tare, să se precizeze funcţiile ei, mijloacele culturale şi materiale, modul de colaborare cu alte societăţi culturale din ţară, raporturile cu stalul. J\cesle probleme sînt comentate de către Goldiş încă în cuvîntul
său de deschidere a lucrărilor. El va indica şi direcţia principală a activităţii viitoare: ridicarea culturală a maselor, mai ales a ţărănimii care
în majori lalea ei era ignorată.
Tot Goldiş este şi cel care trage la sfîrşitul dezbaterilor concluziile,
M{1tînd că va fi necesară refacerea regulamentului asociaţiei, stabilirea unui program de lucru unitar cu celelalte societăţi culturale din
România, eliminareu cu ctes8vîr~ire din cadrul vieţii „J\strei" a oricăror
disensiuni politice ori confesionc.de.
Din concluziile pe care le-a exprimat Golctiş, se vede strădania lui
de a face faţă unor sarcini şi conslrîngeri pe care condiţiile statului
burghez le impunea, fără a ren un la însă Jc1 tradiţiile democratice ale
;-isociaţiei. Se preconizează, pe de altă parte, ca „Astra'' să nu discute
în şedinţele ei problemele politice ce privesc statul român, fie ele de
ordin intern sau extern (În articolul 4 din noul statut, se va stipula:
.. în adunările Asociaţiunii nu se pot discuta chestiuni religioase şi politice"282). Dar pe de altă parte, Godiş insistă asupra necesităţii emancipării sociale şi naţionale a poporului român, pentru a se putea afirma
în viaţa social-politică internaţională, şi combate şovinismul şi naţio
nalismul. arătind că nu pe ace,1stă cale, nu prin jignirea naţionalită
ţilor conlocuitoare şi a confesiunilor se va putea realiza această afirmare. ,,La temelia Asociaţiunii culturale „Astra" - afirmă răspicat el rămîne ca în trecut astfel şi în viitor, ideea naţională în concepţia ei
civilizatorică, ferită de orice şovinism " 21n. Totodată, Goldiş arată că
nediscutarea, în cadrul despărţămintelor, a problemelor politicii curente
- adică a activităţii partidelor nu va însemna că nu se vor dezbate problemele sociale şi politice ale ţării, a căror rezolvare e menită să contribuie la mersul înainte al societăţii. ln sfîrşit, preşedintele „Astrei"
face un apel la toate ministerele, la oamenii de artă, cultură şi ştiinţă,
să contribuie la ridicarea pe trepte mai înalte a poporului, îmbrăţişîn
du-i idealurile sociale ale acestuia, sprijinindu-I în efortul lui spre mai
bine prin combaterea moravurilor rele, educaţie socială, natională, igienică, susţinerea asociaţiunilor culturale, finanţarea teatrelor, hihliotecilor căminelor culturale. EI cheamă, de asemenea, la sprijinirea ideii
emancipării femeilor 2H4 •
Şi clupă congres, deşi lol mai bolnav, Goldiş continuă să fie permanent preocupat de misiunea sa ca preşedinte al „Astrei". Cu toate că
2

H~ Con~Jresul cultural al Asocia\iunii pentru lileraturu rumân:1 ~i cultura poporului român. ,.Astra•, in Tronsil\'unia, l!.J30, nr. 1-6, p. 147

~h:, / hic/!' m
~f.• Despre lucr[nile congresului „Astrei" Vl'Li şi Arhivele Statului Sibiu, fond
Astru, Congresul cultural, Condu.di, p. 1-20
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nu mai poate participa la adunările generale ale societE1tii, rămîne în
mijlocul problemelor: care informaţii, dă sfaturi, propune soluţii după
el cele mai potrivite pentru rezolvarea unor probleme. E în permanent
contact şi cu despărţămîntele, cărora, printr-o vastă corespondenţă, le
cere să-l pună la curent în mod amănunţit cu mersul adunărilor generale, discuţiile purtate, lipsurile semnalate, şi să-i trimită copii după
procesele verbale încheiate. De asemenea, e preocupat cte punerea la
punct a arhivelor despărtămintelor şi ccntrctlei, se interesează de problemele financiare, organizatorice, critică lipsurile semnalate. Şi - ceea
ce este poate mai important - nu renunţă defel la gînclul Cd „Astra" să
fie preocupată cte problemele generale social-politice, ceea ce continuă
să-l menţină în conflict cu o serie de reprezentanţi ai parlictelor politice, care, în moci explicabil, se declară în dezacord cu liniile de desfă
şurare a acli vită ţii „Astrei" şi a preşedintelui acesteia~ 8 :;.
În sfîrşit. ullimii ani - aşa după cum arată el într-un interviu acordat, în noiembrie 1930, ziarului „Universul":! 86 - Goldiş vede asociaţia
pe care o conduce înfiinţînd o universitate populară care să cuprindă
întregul tineret. desfăşurînd o activitate cîl mai susţinută prin secţiile
ştiinţifice şi literare, luînd în dezbc1 tcre problemele cele mai importante
ale ţării în domeniul culturalizării satelor, ele.
Fără îndoială, activitatea lui Vasile Goldiş în cadrul „Astrei" nu a
fost lipsită de deficienţe. Ne referim mai cu seamă la unele în planul
concepţiilor puse la temelia societăţii respective. în mod iluzoriu, Goldiş pleda pentru ca „Astra" să fie „altarul sfînt" al „solidarităţii naţio
nale"287, voind astfel o irealizabilă înfrăţire, pe căi culturale mai întîi,
a tuturor, dincolo de barierele de clasă. De asemenea, el milita pentru
idecc.1 ridicării culturale în special a ţărănimii (şi ferirea ei de exploatarea moşierilor), văzînd în aceasta unicul rezervor al energiilor noastre
naţionale
(,,idealul nostru rămîne ţăranul" afirma Goldiş 288 şi
toate acestea într-o vreme cînd proletariatul din România, sub conducerea P.C.R. se manifesta matur şi tot mai combativ în direcţia construirii unei societăţi româneşti bazate pe dreptate şi echitate socială.
Limite s-au manifestat la Goldiş şi în ceea ce priveşte, de fapt, însăşi
această idee a evoluţiei societăţii exclusiv sau aproape exclusiv pe
cale culturală - concepţie cu vechi tradiţii iluministe, în Transilvania.
Chiar şi atunci cinel, conccpînd uneori progresul pe mai multe coordonate (prin „muncă constructivă, prin sănătate fizică, prin morală şi eul283
Despre activitatea lui Va:a.ile Goldiş în aceşti ani ca preşedinte al Astrei
vezi Arhivele Statului Sibiu, fond Astra, corespondenta cu preşedintii şi vicepreşe
dintii Asocia\iunii, 1925-1947, actul nr. 718, 982, 1706, 2109, 2705, 3006, 3455, 3559,
3606, 3872, 4084, 4217 1930; actul nr. 133, 326, 441, 4(3!1, 1030, 1211, 1725, 2686, 3773,
3922 1931; actul nr. 1529, 1892, 2126, 2627, 2784, 3714, 1932.
286
Ibidem, actul nr. 4084. 4217 '1930
287
l/Jiclcm. Conqresul cultu ml.' Concluzii, p. 1-20
iaH Vasile Golcli~. Nouu imlrumudc u „A..\lrei", în Transilvania, l!J26, nr. 2, µ. 51
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tură superioură •:?Hn), rămîne totuşi lribuldr erorii, căci nu 1a în seamă
în primul rînd, caracterul complex, divizat în clc1se antagoniste, al societăţii româneşti din acea vreme. De asemenea, după primul război
mondial, Coldiş, supralicitează totodată rolul istoric al bisericii în viata
poporului nostru, mililînd drept urmare pentru ideea ca „Astra" să se
străduiască a rec1duce în sale „atmosfera senină a religiozităţii adevă
rate, să propage în sufletul national revenirea la izvorul de bază a
{sic!) fiintei noastre româneşti, care este confundarea vieţii noastre naţionale cu acea bisericească". De asemenea cum se exprimă ci - ,.Să
adăpostească din nou şcoala în umbra bisericii' '.!Do.
Ideea, justă, în sine, a necesităţii cultivării spirilului naţional dobîndeşte la Goldiş, ea însăşi un conţinut în parte discutabil, în sensul în care este văzut strîns legată şi generos sustinută pe linie pozitivă,
de către statul burghez, definit ca „forţă coercitivă a organismului social spre telurile urmările"'.!!IJ.
Dincolo de asemenea opinii - explicabile la un democ. rdl ele slinyd
totuşi burghez cum era Goldiş rămîne însă de apreci,1 l justeţea multor allora, patriotismul său fierbinte şi onest, departe de orice nationalism, căci omul politic ardelean se declara „pentru umanitate şi înfră
ţirea deodată a neamurilor doritoare de fericirea pămîntească"'.!! , aspiraţia şi munca pentru apărarea independenţei şi suveranităţii naţio
nale, pentru prosperitatea ţării întregi, a întregului nostru popor.
Din păcate, însă, în perioada interbelică, .,Astra", în ciuda încercă
rilor făcute, şi-a pierdut tot mai mult rolul său social efectiv. Aceasta,
datorită, în primul rînd, orientării sale lipsită de fermitate şi tributară
unui anume nerealism la care şi-a adus contribuţia, după cum s-a văzut,
chiar şi Goldiş. într-o vreme în care problematica socială era tot mai
complexă şi mai acută, lupta maselor populare, şi în primul rînd a proletariatului, sub conducerea P.C.R., din ce în ce mai matură, intensă şi
eficace, ce rost practic îşi putea găsi o asociaţie care - după cum ·arăta
preşedintele ei îşi propunea să propage „religia muncii, a cruţării.
a ( ... ) vieţii curate şi sănătoase, a disciplinei sociale, a ierarhiei valorilor morale" 293 • Situaţia „Astrei" era cu atît mai dificilă cu cit lotuşi, datorită în mare parte lui Goldiş, ea a refuzat să se transforme într-un instrument total ce i-a adus numeroase şi mmi dificultăţi şi piedici în activitate, reducîndu-i-se şi în acest fel eficacitatea. in asemenea condiţii
deci, chiar şi ideile juste, generoase ale lui Goldiş au putut prea putin
să fie transpuse în practică şi idealurile sale de om politic nu s-au putut realiza nici măcar pe acest făgaş.
ln ullimii ani de preşedintie a „Astrei", atacurile împotriva lui Goldiş date de către adversarii săi politici sînt tot meii insistente . .-\stfel,
12

80

Ibidem
Ibidem;
lbiclcm,
i!t:! lbiclcm,
~"'' Ibidem,

"

~!in

~111

Spre /el, în Tro11si/1·011ia, l!J21, nr 1--2, p. 2
p. 3
p. I
p. 2--3
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încă din 1928, în ziarul „Aradi Hirlc1p" se arăta că miniştrii ardeleni clin
guvernul de atunci, ca de altfel întreaga echipă guvernamentală, făceau
presiuni asupra lui Goldiş pentru c:1-l determina să renunte la funcţia de
preşedinte al Asociaţiunii şi pregăteau i:ltacuri la adresa lui cu occ1zia
adunării generale ce urma să se tină la 8 decembrie 1928 lc:1 Sibiu 1 !'~.
Cunoscîncl aceste manevre, Goldiş declara că ele au fost provocate
de faptul că în ceea ce îl priveşte a refuzat să facă jocul guvernului şi
al celor ce oprimă poporul, demascînd în discursurile sale, mereu, nedreptăţile şi racilele sociale. Totodată, mai posedînd încă energia necesară, el afirmă răspicat că refuză ideea demisiei sale, mătînd: ,,Este
posibil că sînt destui membri ai „Astrei" care ar vedea cu plăcere pe
altcineva în scaunul prezidenţial, care ar pune Asoc:iatia în serviciul
politicii lor. dar aceasta încă nu înseamnă că eu trebuie să mă aplec
în faţa punctului lor de vedere şi să trădez Asociaţia pentru a face jocul politicii lor" 2 n.,. în acel moment, Goldiş se arată gc1ta să formeze un
front împotriva politicii de guvernămînt:!u 6 •
Ulterior, însă, el însuşi, tot mai obosit. acceptă din ce în cc mai insistent ideea demisiei. Astfel, ziarele vorbeau despre aşa ceva, fără îndoială, că nu fără temei, încă din 19302!1 7 • Peste un an, Goldiş fiind, e
clrepl, şi bolnav, lipseşte de la adunarea generală a „Astrei", ţinută la
Sfîntu-Gheorghe şi totodată cere comitetului să i se aprobe demisic1.
Dezbătînd această problemă, adunarea în cadrul căreia Ioan Lupaş
a elogiat fierbinte activitatea acestuia - respinge însă solicitarea preşedintelui ei, hotărăşte ca „atîta vreme cit Golcliş va fi în viaţă să nu
se aleagă alt preşedinte":! 98 , şi la propunerea aceluiaşi Ioan Lupaş, îi
trimite o telegramă la Arad, unde se afla, în semn de salut şi adîncă
preţuire. Toate acestea au însemnat încă o expresie
a recunoaşterii
muncii neobosite şi competente, a patriotismului celui care - după
aprecierea ziarului „Adevărul" - ca preşedinte al „Astrei" a făcut ca
viata acestei societăţi să nu fie deloc calmă, în sensul că Vasile Goldiş
i-a imprimat o direcţie nouă, activă în toate domeniile ce priveau viaţa
poporului, român, intrînd prin c:1ceasta în conflict cu numeroase cercuri
politice reacţionare:!B!J_
în cele din urmă însă, adunarea generală a „Astrei", tinută în octombrie 1932, la Deva, luînd în discuţie o nou cerere de demisie a lui
Golcliş, şi starea tot mai precară a sănătătii sale (încă la 22 august în
11
:•,
~9 :,

'

96

Aruc/i Hirlup, HJ30, nr. 2-H, p. 3-4
lbiclcm
Ibidem

97
~

Arndi Kiizlony, HJ30, nr. 30, p. 7
Hl31, nr. 14633, p. 1
•
,:i:i DPspre evenimentele de la adunarea generală din 14 septembrie 1931 de la
Sfmtu-GhPnrghe vezi ~i Viitorul, Hl31, nr. 7085, p. 2; Patria, 1931, nr. 195, p. 2; Aradi
K6zliiny, Hl31, nr. rnn, p. 5. (ln ziarul maghiar Ar{l(/i Kăzliiny, 1931, nr. 199, p. 5 şi
în nr. 210, p. 7, se> află un interviu în legătură cu intentia lui Goldiş de a ctemisiona
din frnnlPd „Astrei")
,:iH Adevărul,
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acel an, el îi scrisese în acest sens, din staţiunea „Balaton" din Ungaria, vicepreşedintelui asociaţiei - n.n. 300 ), cade de acord asupra eliberării sale din funcţia de preşedinte al socielăţii. Succesorul său, Iuliu
Moldovan, evocă, în cuvîntul său, la modul elogios, personalitatea şi
aclivitatea celui ce se retrăgea şi propune alegerea lui ca membru de
onoare al asociaţiei, ceea ce adunarea generală aprobă prin aclamaţii
în unanimitate. Goldiş, datorită bolii, nefiind de faţă, i se transmit urări
de grabnică însănătoşire. De fapt, şi de data aceasta, dorinţa lui Vasile
Goldiş de a demisiona, avusese la bază motive de ordin politic. Acest
lucru îl sesizează în numărul său din 16 septembrie 1932, ziarul ,,Aracii,
Kăzlăny" care arăta că guvernul, nemulţumit de atitudinea de stînga a
preşedintelui „Astrei",
intreprinde manevre de culise pentru a-l
scoate din această funcţie 301 •
ln scrisoarea către vicepreşedintele „Astrei", la care ne-am referit
mai sus, Goldiş arăta că nu vrea să facă un bilanţ al muncii sale în
cadrul „Astrei", exprimîndu-şi totodată speranţa că „Istoria va face,
cred cu dreptate, acest bilanţ şi sufletul meu aşteaptă cu linişte sentinţc1
ei "301 . Totodată, el scria că regretă că nu a putut realiza tot ceea ce ar
fi dorit, dar ceea ce a făcut a fost pornit întotdeauna din inimă şi dorit
cu toată sinceritatea, spre binele poporului său 303 •
După cum am văzut deja, meritele lui Goldiş în calitatea sa de
conducător al „Astrei" au fost subliniate de o serie de voci în acel
timp. Ele sînt cu atît mai evidente pentru cercetătorul de azi 30 ~. Categoric că entuziastul preşedinte s-a arătat o prezenţă foarte activă şi sub
îndrumarea lui, asociaţia a obţinut o serie de importante realizări în
domeniul ridicării culturale a maselor. Trebuie arătat însă şi faptul că
după 1918, nici sub preşedinţia lui Goldiş, nici sub a altora, .,Astra" nu
şi-a mai putut păstra totuşi rolul deosebit pe care l-a jucat înainte. Dar
lucrurile nu trebuie privite unilateral. E adevărat, limitele ideologice
ale celor ce au condus-o - printre care Goldiş se remarcă însă ca personalitate cu cele mai largi şi democratice vederi - au împiedicat-o să
îşi afle un nou rost de prim ordin. Dar tot atît de adevărat e şi faptul
că acest rost nu ar fi putut fi decît unul în contradicţie cu orînduirea
burghezo-moşierească aflată la pulere. Or, aceasta a luat, prin reprezentanţii săi politici toate măsurile ca aşa ceva să nu se întîmple. Fră
mîntata preşedinţie a lui Goldiş ne-o dovedeşte din plin. ,,Astra" deci,
nu şi-a putut găsi un nou rost şi datorită piedicilor şi opoziţiei pusă în
calea unor asemenea încercări, de către oficialitălile vremii3°;;.
300

J\rhi\'ele Stalului Arad, Colectia manuscrise, dosar nr. 168, f. 360
Patria, 1932, nr. 201. p. I; nr. 202, p. 1-4; nr. 203, p. I; Cwentul, 1!'132,
nr. 1681, p. I; nr. 1682, p. 1-2
30
~ Ar(l(/i Kiiz/ăny, 1932, nr. 213, p. 3--4
303
Arhivele Stalului Arad, Co/ec/ia manuscrise, dosar nr. 168, f. 360
Joi Cheorqhe Şora, Aspecte din activilotea lui \'osi/e Goldi~ /Cl consolidorea şi
cif'Z\'O/laren României, (1918-1!J34), II, în Crisio, 1977, nr. \'II, p. 207-242; Gheorghe
Şora, Vasile Goldiş ,·ăzut de contemporani, in Ziridavn, 1978, p. 283-302
:w:, Jbiclem
Joi
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cum, pe plan intern, in leleclucilul arclelec1n cerea drepturi egale

toţi şi îndemna la deplina înţelegere între poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare, pe plan mai larg, gînclea o lume a păcii, a

pentru

frăţielăţii şi colaborării înlre
Incă din anii războiului,

popoare 10 r,.
el se înscria în rîndul celor ce susţineau
ideea creării chiar a unei Societăţi a Naţiunilor, .. pe baza egalităţii în
drepluri, a neamestecului în treburile interne şi avantajul reciproc":io,
(Sînt întocmai termenii folosiţi de Goldiş). După părerea sa, independenţa şi suveranitatea naţională, menţinerea integrităţii teritoriale, stabilirea de relaţii bazale pe încredere şi cooperare între toate naţiunile,
fie ele mari sau mici, existenţa Societăţii Naţiunilor, reprezinlă calea
spre bunăstare şi progres a fiecărui stat în parte şi a omenirii în ansamblu, unicul mijloc de evitare a unor noi conflicte militare. În acelaşi
timp, Vasile Goldiş accentuează rolul imporlcinl al maselor populare în
perioada postbelică pentru menţinerea păcii şi înţelegerii între popoare.
Concepînd o lume a păcii şi a solidarităţii internaţionale, Goldiş Vil
milita intens pentru strîngerea legăturilor de prietenie, pe diferite plc.1nuri, între statul român şi alte state şi popoare (inclusiv cu Ungariei).
El va privi, pe de altă parte, spre sfîrşitul vieţii, cu durere şi îngrijornre evoluţia siluaţiei internciţionale spre o nouă confldgraţie mondială,
înfierînd ascensiunea fascismului în Europa 108 • El continuă să considere
că numai prin evilarea războiului. prin solidarizarea popoarelor şi rezolvarea conflictelor dintre state pe calea tratativelor, omenirea va putea propăşi în linişte. Sînt idei care, dezvoltate, aprofundate şi aplicate
în spirit consecvent marxist, se află azi la baza politicii externe a Partidului Comunist Român şi a României socialiste.
Vasile Goldiş şi-a petrecut ultimii ani c1i vieţii „slăbit de vîrstă şi
chinuit de boală ":Jo!i_ încă. din 1931, el îl ruga pe episcopul Aradului să-l
treacă la pensie, pe ddta de 1 ianuarie 1932, din funcţia de secretar
consislori,ll 110 • ln 1932, sturea sănătcttii lui agravîndu-sc erct inlcrnat într-un sanc1toriu din Auslria 311 • In iunie 1933, un corespondent al ziarului
306
Vasile Goldiş, ,-\ nemzelisegi problema (Problema nalională), în Aradi Hirlap,
Hll 7, nr. 3, p. 1-2
:io; \"c1sile
Golrtiş, A.lkolmciny rc/orm A11szlricilrnn (Reforma conslitulion<1lii ln
Au5tria), în A.racii Hirlap, 1918, nr. 256, p. 1-2
Joo \'iisile Goldiş, Societatea naţiunilor şi Adunarea Natională de la Albn-lulin,
în Halorul, I 933, nr. 7, p. 2; Vasile Goldiş, Statul universal, în Obsen·atorul, 1930,
nr. 9, p. 2
ao~ Şlirrn, 1934, nr. 565, p. 1-6
:iio Arhivele Statului Arad, Colecţia manusuisc, dosar nr. 168, f. 112
311
Ştirea, 1932, nr. 20, p. 3. ln primăvara anului 1932, Vasile Goldiş s-a imbolnr'ivil qrav. A plecat să-şi caute de sănătate la Viena şi s-a internat în sanatoriul
Weslend din Purkersdorf bei Wien. La 2 marlie 1932, el ii scria de acolo so\iei:
,.Exemele nu cedează ( ... ) aşa că încep a crede că ele nu mă vor părăsi niciodată,
ci se vor înrăutăti tot mai mult, de va trebui să mti prăpădesc din pricina lor. Mi
s~ ~are _că _li-am mai scris că mi-au analizat din nou sîngele şi că nu au găsit absolut
n1m1c rnu m el. (... ) Dacă nu mti scap de exeme, nu-mi pot vindeca nici celelalte
boli şi mii pri'tp[1desc ( ... )". Lil 7 martie 1932, intervine o înviorare: .,Cura (... ) pen-
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„Adevărul" îl vizitează la clinica medicală din Cluj, unde se afla sub
îngrijirea profesorului lu liu Haţeganu şi unde, înfruntînd „atmosfera
dramatică a spi Lalu lui", făcea pasionanle leclurFJ 1:!. Simţindu-se apoi
puţin rudi hine: 1n, în Loamna i:ICcluiaşi an, ictrăşi grav bolnav, el se scuză
printr-o sc:risome că nu poi:!le participa la c1dunarea generală de la Braşov a „Astrei ":11 ~. Totuşi, cînd s-a sărbătorit la Arad, în 1932, ziua ele
1 Decembrie, el a fost de faţă, vorbindu-le celor douăzeci şi cinci de
mii de oameni strînşi în Piaţa Avram Iancu şi prezidînd timp ele trei ore
adunarC'a. Avea 70 de ani. ,,Dacă nu mă vor ţine picioarele - spusC'se
el - să veniţi cu targa, să mă duceţi, acolo, în mijlocul frutilor mei.
Să-i văd, să-i aud, să le vorbesc" 31 :;.
Vasile Goldiş s-a stins din viaţă în ziua de sîmbălă, 1O februarie
1934, la ora 9 şi 15 minute, în locuinţa sa arădeană din vechiul palat al
ziarului „Românul", ,.epicentrul activităţii lui vajnice de odinioară "1 lfi.
Luase micul dejun şi stătea culcat pe canapea în aşteptarea medicului.
A murit liniştit. fără să se zbată sau vaiete 317 • Aşa după cum arăta în
necrologul publicat în numărul său din 12 februarie 1934, ziarul „Şlirea":
„A închis ochii sărac - aşa cum sărac a fost toată via~a. Un crepuscul
de consul roman, care după depunerea demnităţilor cu care fusese investit, se retrage la ţară lîngă coarnele plugului":118 • Viaţa îl purtase pe
valuri, urcîndu-1 pe creste, de unde a coborît demn şi senin pentru a se
înfrăţi cu veşnicia".
Odată dispărut din viaţă, ne mai fiind primejdios, şi dat fiind prestigiul deosebit de care se bucurase în rîndul poporului, oficialităţile
vremii i-au organizat funeralii naţionale şi au instituit doliu naţional.
Aradul era în doliu, prăvăliile, instituţiilP de stat şi particularP, şcolile
şi-au suspendat activitatea. Au trimis telegrame de condoleanţe preşe
dintele guvernului, Gh. Tătărescu, Al. Vaida-Voievod, chiar şi Iuliu
Maniu, vechiul adversar, etc. La înmormîntare, care a avut loc la 12 februarie, au participat delegaţi din partea regelui, din partea guvernului,
a ministerului instrucţiunii şi a diferitelor partide politice. De asemenea,
au mai participat preşedintele „Astrei", dr. Gh. Preda, Nicolae Bălan,
mitropolitul Ardealului, episcopii diferitelor culte, Oclavian Goga, Ioan
Lupaş din partea Academiei Române, care l-a ales pe \'asile Goldiş,

Iru inim(1 şi circulaţie o urmel inainlc> ~i incl'p s,"1 am nădejde ( ... )". La 13 marii,,
1932, Goldiş împctrtăşea soţiei ştirea c;, i-au apărut exemele: ..... Nu am noro( !;ii
qata ... • La 26 martiC> 1!132, alle semnC> dC> disperare: .,De cc> să mai ~Iau aici pe
bani scumpi, dnd nu-mi fdce nici un bine ( ... ) Dac(] e vorbct srl mc1 prăpc'1dt>sc, rum
v,\d c(1 nu pot scăpa, apoi mai bine să mă prăpădesc acas,\ decit pe aici prin slrrtinătatC> ... •
rn Aclc,·ăru/, 1933, nr. 15162, p. 2-4
313
Aracii Kiizlăny, 1!133, nr. 125, p. 6
311
Ştirea, 1933, nr. 451, p. 4
3 t:, Ibidem, 1934, nr. 565, p. 1-G
31 ~ Hrcn·o, 1934, nr. 55, p. l
317
Despre moartea lui Vasile Goldiş \'P:,i in s1wcial Ştirea, 1934, nr. SGS, p. 1--6
31 b I/Ji<lcm
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în 1919, membru de onoare al ei1H\ Alexandru Lapedc1tu, Silviu Dragomir, Iuliu Maniu, ofneri superiori şi diferite alte persoane oficirllc. Au
venit şi profesori din Caransebeş, Braşov, Cluj, ziarişti. reprezcntanli ui
sindicatelor, preoţi şi învăţători.
Sicriul cu corpul neînsuneiit a fost depus în sala mare a Pc1lalului
cultural. la care au slujit un marc număr de arhierei în frunte cu mitropolitul Nicolae, iar după ceremonia funebră a fost transportat. învelit
în drapelul ţării şi precedat de doi colonei care purtau decoraţiile dispărutului, pe un afet de tun pînă la cimitirul „Eternitatea". Au asistat
şi I-au condus pe ultimul său drum peste zece mii de persoane, veniţi
Ia Arad cu trenuri speciale: ţărani din mai multe judeţe, inclusiv din
satul natal. muncitori, elevi, studenţi, cadre didactice din oraşul Araci,
ofiţeri, membri ai diferitelor societăţi culturale la care au fost prezente şi corurile „Armonia" şi „Doina Crişanei ":Jzo.
în cadrul funeraliilor au luat cuvîntul mitropolitul Nico\c1e, Ppiscopul Aradului Grigore Gh. Comşc1, demnitari ai bisericii greco-catolice
şi catolice, Octavian Goga, în numele scriitorilor, Ion Clopoţel. în numele sindirntelor presei române (Goldiş fusese membru c.1\ .,Comitetului
pentru ajutorarea ziariştilor români", înfiinţat în 1918 - n.n.), Alexandru Lapedatu, care era pe c1tunci ministru, în numele guvernului.
cir. Gh. Preda, în numele „Astrei", profesorul universitar Vasile Stanciu,
în numele universităţii clujene, şi alţii. Cortegiul funebru a trecut prin
oraş, pe la catedrală şi pe la Episcopia ortodoxă română, unde Goldiş
fusese secretar episcopal, traversînd apoi bulevardele îndoliate.
Din dispoziţia ministrului instrucţiunii, în toată ţara, la ultima oră
de curs din ziua înmormîntării. profesorii le-au vorbit elevilor despre
personalitatea şi activitatea lui Goldiş. Într-o şedinţă comună, ţinută
la 10 februarie, Senatul şi Camera deputaţilor au adus prin cuvîntările
preşedinţilor celor două organisme, ale unor miniştri, printre care Oe319 Vezi şi Ioan Lupaş, V<1silc Goldi.ş, \'C,5li/orul Ji/Jerlă/ii şi unităţii naţionale,
în Gînd românesc, 1934, nr. 1-2, p. 1-2, p. 41. (ln şedinla din 7 iunie 1919, Vasile
Goldiş este ales în unanimitate membru de onoare al Academiei Române. ln expunerea de molive prezentată de Nicolae Iorga, se subliniau meritele sale excepţionale
puse în slujba cauzei poporului român. Vasile Goldiş mullumeşte prin intermediul
unei scrisori pe care o reproducem: .,ln posesia scrisorii d-voaslr,t nr. 1242 din
18 iunie 1919, prin care mrt avertizati cii Academia Român,t a binevoit d m[i proclama membru de onoare al ei, vii rog să transmiteP Academiei Române aclînca mea
mulţumire pentru înalta distincţiune, de care m-a fă.cut pctrtaş. Voi pune şi de acum
înainte toate puterile mele ~ufleteşti în serviciul culturii şi măririi neamului nostru
românesc. Şi ctdc[1 aceste puteri, cum bine simt. nu ajun(] mrtsura cc s-ar cuveni pentru a binenwrita înalta distinc\iune ce mi-ati dat, vi'"t asiqur ciî buna mea voinl(t este
adecvalr1 ci." (A11<1/cle Ac<1clcmiei Române, Seria 11, Tom. XXXIV, ID16-1D19, Partea
ndministrntivt'1 şi dezbaterile, p. 374. Apud Trislan Mihuta, Arădenii membri Cli Acndcmi~i Române (1866-1919), în Ziridava, 1978, nr. X, (Arad), p. 421; Idem, Vasile
Gold1ş membru ele onoare al Academiei Române, în F/<1cărn roşie, 1978, nr. 10122,
p. 3.
3 0
~ llni\'crsu/, 1927, nr. 95, p. 5. Golcliş în[iinlase la Arad cea dintîi societate
cornli'i româncasc,1.
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tavian Goga, dr. Nicolae Lupu, Ionel Pop, A. C. Cuza, etc., a numeroşi
profesori universitari, elogii marelui dispărut şi apoi în semn
de doliu şi-au suspendat lucrările. La rîndul ei, .. Astra", va orgcmiza
şi ea c1cliuni închinate memoriei fostului ei preşedinle. Prin circulara
nr. 545/1934, se cere despăţămintelor să se organizeze întruniri în care
să fie evocată personalilalea acestuia şi de asemenea se prevede scrierea şi publicarea de articole „în care să fie proslăvit profesorul, scriitorul, bărbalul de stat, marele patriot şi conducătorul cultural. cu prodigioasa-i ac:livitate"=1~ 1•
După cum scria în numărul său din 13 februarie 1934 „Viitorul",
moartea lui Goldiş a lăsat un gol în rîndurile luptătorilor pentru dreptdte şi libertate, pentru pace şi înţelegere între popoare 122 . El s-a bucurat în timpul vieţii, ca şi după moarte, de stima şi preţuirea deosebită
c1 personalitătilor si cercurilor democratice, a maselor populare.
Pentru toate cite a înfăptuit cu mintea, cu inima şi cu bratul. pentru patriotismul său sincer, nealterat, poporul român nu l-a uilat, păs
trîndu-l viu şi pilduitor în cartea de aur a istoriei şi culturii sale.
deputaţi şi

NEW CONTRIBUTIONS TO V ASll.E

GOLDIŞ'

S BIOGRAPHY

(Summary)

The sludy presents synthelically lhe life and aclivily of Vc1sile Goldiş, the
fighter who militaled for the national rights of the Romanians from Aw,tria -- Hungary. Professor and well-known publicist, endowed with an considerable culture and
professing democratic ideas, Vasile Goldiş was a frontranker in the struqqle for the
national cmancipalion and the politica! unity of the Romanians. The newspaper Românul. under his leadership, played an important part in gathering the forccs ,nound
il and guiding the politica! and cultural actions.
Thc dota on Vasile Goldiş's activily from the summer and autumn of 1918 have
heen enriched on the basis of some unpublished documents 1rnd also on the prcss of
tlrnt lime>, little invesligated up to the presen!. This activity places him among the
prominent politica! personalitics of lhe Rnmanians from Transylvania. juslifying hi~
role of leader of the Romc1nian people ul the Great National Assemhly al Alba-Iulia
in Dccembcr I, 1918. Goldiş's speech c1nd the declaration for thc unrnnditionated
m Arhivele Statului Arad, fond Astra, despărtămlnlul Arad, dosar nr. 273 1934,
f. 24-25, 41, 45, 47
322
Despre f11nerc1lii şi actiunile menite a-i cinsti memoria vezi: A.racii K.ăz/ony,
1934, nr. 32, p. 1-2; Dimincota, 1934, nr. 9745, p. 11; Viitorul, 1934, nr. 7820, p. l;
Patria, 1934, nr. 35, p. 4; Lupta, 1934, nr. 3690, p. 2; Adevărul, 1934, nr. 15375. p. 7;
Telegrafu/ român, 1934, nr. 8, p. 1-3; Curentu/, 1934, nr. 2165, p. 5; nr. 2167, p. 1;
Ştirea, Hl34, nr. 566, p. l; nr. 567, p. 2-3; llni\'ersu/, 1934, nr. 43, p. 9; G<izetH Tran-~il\'C111iei, l!:134, nr. 1-t, p. I; Societulcc1 ele miim•, l!J3-t, nr. 3, p. 3!1-40
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union of Tran„sylvania with Romania had many advanced bour~wois democrntic principles, necessary for the consolidalion of the enlarged new state.
Vasile Goldiş remained the same democratic, modest man throughout his life
ilnd that is why he did not play important politica) parts like other people of his
C)L'neration.
Vasile Goldiş fought for friendship between peoples, peace and disarmument in
[urope, rose against imperialism and shovinism.
He considered that all nations irrespective of their size are equal in their
ri\Jhts and must live peacefully on the basis of national independence and soverPiqnil y.
Through his ideas and activily, he belonges noi only to lhe Romanian people,
lrnt abo to Europe at large.
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