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Introducere
La 25 noiembrie 2012 se împlinesc 150 de ani de la naşterea marelui 

patriot român, om de cultură şi om politic, Vasile Goldiş. Personalitatea sa 
exemplară a marcat o epocă, impunându-l ca unul din corifeii Marii Uniri. 
Student eminent, apoi profesor, Vasile Goldiş s-a consacrat cu tenacitate 
pregătirii conştiinţelor celor din Ardeal şi Banat pentru realizarea idealului 
sacru al tuturor românilor – Marea Unire. Venirea la Arad, în 1918, ca 
secretar consistorial, îl plasează într-un mediu cu o deschidere politică şi 
culturală şi îl introduce în viaţa Episcopiei Aradului. Consistoriul arădean 
avea o competenţă extinsă la românii ortodocşi din şapte comitate.

1 Prof. univ. dr., Rector fondator, Preşedinte al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” 
din Arad, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, vicepre-
şedinte al Federaţiei Europene a Şcolilor, Lyon, Franţa.
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Impulsul cel mai important a venit din contactul nemijlocit 
cu mişcarea naţională din părţile Aradului, care, începând cu epoca 
memorandistă stăruie pe linia activismului, jucând un rol de antemer-
gător în toată Transilvania.

Credincios idealului naţional, Vasile Goldiş a susţinut cu 
fermitate interesele românilor din Transilvania şi Banat în numeroasele 
sale intervenţii de la Tribuna Parlamentului din Budapesta.

Vasile Goldiş – patronul spiritual al Universităţii noastre, a fost 
omul providenţial care a redactat „Declaraţia” de la Oradea a Consiliului 
Naţional Român, precum şi cunoscutele manifeste Către naţiunea română 
şi Către popoarele lumii, cel care a rostit Cuvântarea solemnă, încheiată cu 
proiectul de Rezoluţie prin care se decreta la Alba Iulia, la 1 Decembrie 
1918, Unirea tuturor teritoriilor intercarpatice locuite de români.

Întreaga biografie a lui Vasile Goldiş este marcată de fermitatea 
luptei sale pentru Unire.

În studiul de faţă, dedicat aprofundării cunoaşterii vieţii şi 
operei lui Vasile Goldiş, voi prezenta câteva aspecte din activitatea sa 
didactică, jurnalistică, preşedinte al ASTREI şi unele manuscrise din 
corespondenţa sa cu personalităţi ale timpului.

Activitatea profesorului Vasile Goldiş în domeniul învăţă-
mântului se înscrie în istoria poporului român ca o pagină de luptă 
naţională pe tărâm şcolar.

Ca jurnalist şi director al ziarului „Românul” Vasile Goldiş a 
publicat în paginile „Românului” toate documentele pregătitoare 
înfăptuirii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia.

În calitatea de preşedinte al ASTREI (1923 – 1932), Vasile Goldiş 
urmărea întărirea sentimentului de solidaritate naţională prin cultură, 
considerând ASTRA ca fiind „un parlament cultural românesc” al 
intelectualităţii. 

O parte din corespondenţa lui Vasile Goldiş cu personalităţile de 
marcă ale culturii româneşti, consemnate aici, se păstrează la Arhivele 
Statului Arad, Fondul Vasile Goldiş.

Prin viaţa, opera şi activitatea sa politică şi culturală, Vasile 
Goldiş şi-a înscris pentru totdeauna numele cu litere de aur în Cartea 
de istorie a neamului, constituind pentru contemporani şi posteritate 
un reper moral fundamental.
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1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ A LUI VASILE GOLDIŞ  
(1886 – 1901)

1.1. Goldiş, profesor în şcolile româneşti
Prin activitatea didactică desfăşurată timp de un deceniu şi 

jumătate, Vasile Goldiş a contribuit la dezvoltarea învăţământului 
românesc din Transilvania, fiind autorul unor numeroase manuale 
şcolare. După terminarea studiilor, i se oferă un post de profesor la 
liceul de aplicaţii din Budapesta, dar refuză şi este numit profesor 
al Preparandiei din Caransebeş, unde a predat timp de trei ani. În 
atestatul din 22 iunie 1889, eliberat de Consistoriul diecezan din 
Caransabeş, se arată că Vasile Goldiş a fost timp de trei ani profe-
sorul Preparandiei din Caransebeş unde a predat cu „rezultat lăudabil” 
istoria, limba română şi maghiară şi a avut o comportare morală 
foarte bună. La Caransebeş s-a bucurat de aprecieri din partea episco-
pului Ioan Popas şi încă de la începutul carierei sale didactice a fost 
recunoscut de oficialităţi ca unul dintre „cele mai culte şi avansate 
figuri din cadru generaţiei sale”2.

În vara anului 1889 candidează pentru postul de profesor de 
istorie şi latină la gimnaziul ortodox din Braşov, unde a predat până 
la pensionare, în 1901. Într-un document din 13 martie 1890 emis 
de „eforia şcoalelor central române ortodoxe răsăritene din Sibiu” se 
arată că din 13 august 1889 Vasile Goldiş a devenit „profesor ordinar 
definitiv al gimnaziului”şi predă istorie, limba latină şi română. 
La Braşov a fost profesorul unor elevi ca Onisifor Ghibu, Ioan 
Lupaş, Sextil Puşcariu şi Octavian Goga, care au devenit importante 
personalităţi ale culturii româneşti la începutul secolului al XX-lea. 
Referindu-se la importanţa şcolii pentru românii din Transilvania, 
în calitate de profesor, Goldiş considera că „şcoala cea bună nu este 
acea care dă învăţare multă ci mai vârtos acea care zideşte caractere, 
răspândeşte morala şi plantează idei”3. La Braşov, Vasile Goldiş se 

2 Şora, Gh., Un militant pentru desăvârșirea idealului naţional, Editura Facla 
Timişoara 1980 p. 26.

3 Mărturii privind lupta românilor din părţile Aradului pentru păstrarea fiinţei 
naţionale prin educaţie și cultură, Arad 1986 p. 218.
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afirmă şi ca autorul unor importante manuale şcolare, fapt ce demon-
strează că avea cunoştinţe solide în domeniul metodicii şi pedagogiei. 
În 1892 a publicat un manual de Istorie Universală pentru clasele 
secundare, manualul cuprindea trei volume. În prefaţa manualului, 
Vasile Goldiş subliniază importanţa istoriei şi consideră că „cunoaş-
terea trecutului este indispensabilă pentru înţelegerea prezentului, iar 
întru făurirea viitorului înţelegerea prezentului ne este farul luminos” 
Autorul manualului consideră istoria ca fiind ştiinţa vieţii, cea care 
poate aduce importante foloase omenirii pentru că „popoarele numai 
până atunci au putut fi fericite şi puternice până când au fost cu frica 
lui Dumnezeu, până când au cinstit legile şi au fost muncitoare”4. În 
manual prezintă marile civilizaţii ale antichităţii, un loc important 
revenind Romei antice. Vasile Goldiş împarte istoria în trei perioade. 
Evul vechi – antichitatea, care cuprinde perioada de la apariţia omului 
până la căderea Imperiului Roman în 476. Partea a doua numită evul 
mediu care se încadrează cronologic între 476 – 1492 când a fost 
descoperită America şi  partea a treia sau Evul nou din 1492 până 
în secolul al XIX-lea. Vasile Goldiş mai arată că „manualul său nu 
este chiar original” pentru că s-a inspirat din manualul de Istorie a 
Ungariei scris de Ludovic Mangold în 1901 la Braşov.

În anii care au urmat, profesorul arădean a mai scris şi alte manuale 
ca „Elemente de constituţia patriei sau drepturi și îndatoriri cetăţenești” 
pentru şcoalele poporale, manual apărut la Braşov în 1894. În manual, 
erau date explicaţii pentru termeni ca naţiune,popor, cultură,religie. 
Autorul arată că „intr-un stat pot trăi mai multe popoare, că poporul 
din care facem şi noi parte se zice poporul românesc”5. Manualul a 
avut un rol important în formarea conştiinţei naţionale şi s-a folosit în 
numeroase şcoli din Transilvania, iar în 1904 apare pe lista cu manuale 
din şcolile eparhiei Aradului. 

În 1896, Goldiş a scris un manual de istorie pentru şcolile 
poporale intitulat „Istoria patriei în legătură cu evenimentele epocale din 
istoria universală” Este un manual în care prezintă atât personalităţi 
ale istoriei şi culturii maghiare, cât şi române, ca: Arpad, Ştefan cel 
4 Goldiş, Vasile, Istoria Universală pentru clasele secundare, Braşov 1892 p. 1.
5 Chiş, Petru, Vasile Goldiș activitatea școlară în contextul imperativelor naţionale, Ed 

Vasile Goldiş University Press Arad 2000 p. 48.
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Sfânt, Alexandru Basarab sau Iancu de Hunedoara pe care-l caracteri-
zează ca „un viteaz mare care n-a lăsat turcii să intre în ţară”6. 

La Braşov, Goldiş a predat şi limba latină, fapt ce l-a deter-
minat să scrie un manual de latină, în 1896, pentru învăţământul 
secundar. Vasile Goldiş considera că scopul învăţării limbii latine era 
„de a dezvolta în şcolari interes pricepător şi îndemn spre conlucrare 
şi idealurile culturale ale omenirii” [6]. Iniţial, manualul a fost tipărit 
pentru gimnaziul din Braşov, dar datorită lipsei de manuale a fost folosit 
şi în gimnaziile din Brad şi Năsăud. În 1900 publica două manuale de 
Geografie pentru școalele poporale, având la bază planul ministerului de 
învăţământ. Manualele erau pentru clasele III-IV şi V-VI Manualele 
scrise de Goldiş s-au bucurat de succes şi au apărut în mai multe ediţii, 
fiind folosite în numeroase şcoli poporale din Transilvania, iar în 1904 
erau folosite şi în şcolile din eparhia Aradului. Printre manualele folosite 
în 1904 în protopopiatul Belinţului, erau şi unele dintre manualele 
scrise de Goldiş, ca: Istoria patriei, manual scris la Braşov în 1894 şi 
aprobat de consistoriul Arad, manualul de Istorie Universală, aprobat 
de minister în 1899 sau Elemente de constituţia patriei, manual aprobat 
de consistoriul Arad din1904. Pe lângă aceste manuale în protopiatul 
Buteni se folosea şi manualul de limba maghiară scris de Goldiş. 

Fig. nr. 1 – Document din 1890 dat de Eforia Şcolilor Central Române Ortodoxe Răsăritene din 
Braşov prin care Goldiş este numit „profesor definitiv al gimnaziului” din Braşov. 

6 Idem p. 33.
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1.2. Goldiş şi Şcola de Fete din Arad
Prin funcţia pe care a deţinut-o timp de aproape două decenii 

de secretar la Episcopia Ortodoxă Arad, Goldiş a contribuit la dezvol-
tarea învăţământului românesc.

Goldiş s-a implicat în problema învăţământului pentru că a 
fost director al Şcolii de fete. În calitate de director al Şcolii de fete, 
la sfârşitul anului şcolar 1903–1904, Goldiş prezintă Consistoriului 
situaţia şcolii. Consideră că în anul şcolar 1903–1904 cursurile s-au 
ţinut normal, iar în postul Crăciunului şi a Învierii, elevele au postit 
prima şi ultima săptămână şi în zilele de miercuri şi vineri şi s-au 
cuminecat. În document Goldiş mai arată că profesoara ˝internistă˝ 
Hermina Ciorogariu nu şi-a îndeplinit toate obligaţiile şi a lipsit mai 
multe săptămâni. 

În scrisoarea trimisă lui Vasile Mangra la 5 august 1902, 
Goldiş prezintă problemele Şcolii de fete şi un plan de reorganizare 
a şcolii, arătând că în „ce priveşte directoratul, eu foarte mult m-aş 
bucura dacă aş putea să fiu dispensat pe anul viitor din funcţia 
aceasta şi între împrejurările date aş recomanda să fie rugat profe-
sorul dr. Pipoş a primi directoratul Şcolii de fete”7. Profesorul Petru 
Pipoş s-a bucurat de un important sprijin din partea Episcopiei. 
În scrisoarea din 20 octombrie – 2 noiembrie 1904, trimisă din 
partea consistoriului de Vasile Goldiş care era secretar al Episcopiei 
şi director al Şcolii de fete, îl propune pe Petru Pipoş în funcţia de 
director al şcolii. În document se arată că Petru Pipoş avea obligaţia 
de a se ocupa cu „afacerile didactice ale şcolii” în timp ce Goldiş 
era însărcinat cu încasarea taxelor de la eleve. Petru Pipoş a deţinut 
funcţia de director al Şcolii de fete până în 1907 şi, împreună cu 
Vasile Goldiş, au luat măsuri privind reorganizarea şcolii. Pentru ca 
să aibă suficiente eleve la Şcoala de fete, s-a permis un transfer de la 
şcolile din eparhia Arad, iar la Şcoala de fete s-a organizat şi o secţie 
pentru elevele „preparandiste”. Pipoş era cel care preda cursurile de 
pedagogie şi metodică. 

7 Mangra, Vasile, Corespondenţe vol I Cluj Presa Universitară Clujană p. 466.



159Vasile Goldiș, Părintele naţiunii române – 150 de ani de la naștere –  |

Fig. nr. 2 – Document al Consistoriului Diecezan Caransebeş unde se arată că Goldiş  
a fost timp de 3 ani profesor al Institutului pedagogic unde a predat istoria,  

limba română şi maghiară
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Fig. nr. 3 – Prima pagină a manualului de istorie scris de V Goldiş, la Braşov în 1892

Atât din funcţia de director al Şcolii de fete cât şi prin funcţiile 
pe care le-a deţinut în cadru Episcopiei, Goldiş a sprijinit dezvol-
tarea Şcolii de fete. În şedinţa consistoriului Arad din 26 aprilie / 
9 mai 1908, când preşedinte al consistoriului era episcopul Ioan 
Papp, iar notar Vasile Goldiş, s-a discutat şi despre situaţia Şcolii de 
fete şi s-a hotărât „să se facă noi paşi pentru dezvoltarea şi recunoaş-
terea acestei şcoli, drept şcoală civilă de fete cu caracter confesional 
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român ortodox”8. În noiembrie 1910 Goldiş a trimis o scrisoare 
direcţiunii Şcolii de fete prin care a propus reorganizarea insti-
tuţiei. Goldiş cere realizarea unui regulament intern prin care să se 
clarifice situaţia tuturor elevelor. Regulamentul realizat de profe-
sorii Şcolii de fete va fi trimis pentru a fi aprobat de consistoriu. În 
document, Goldiş arată că şcoala de fete „trebuie să fie un institut 
de creştere morală”9, iar conducerea are obligaţia de a supraveghea 
elevele atât în şcoală, cât şi in afara instituţiei şi a comunica părin-
ţilor date despre comportamentul lor.

Rolul important pe care l-a avut Goldiş în dezvoltarea unui 
învăţământ în limba română reiese din documentul din 1905 
semnat de episcopul Ioan Ignatie Papp unde se aminteşte că în lipsa 
unui referent şcolar care să se „ocupe de corespondenţa cu inspectorii 
regeşti şi cu consiliile administrative”, Vasile Goldiş s-a ocupat de 
corespondenţă şi este răsplătit de episcop cu „o remuneraţie de cinci 
sute de coroane”10. 

1.3. Goldiş şi Episcopia Ortodoxă Arad 
Din 1901, Vasile Goldiş îşi începe activitatea la Episcopia din 

Arad, unde în 21 iunie 1901 a fost numit în funcţia de „rector al 
cancelariei consistoriale cu dreptul de a dispune asupra persona-
lului de cancelarie şi a lua toate măsurile trebuincioase în interesul 
serviţiului” Odată cu venirea lui Goldiş la Arad, a început o nouă 
etapă a vieţii sale. Acum, intelectualul arădean va abandona catedra 
şi se va implica tot mai mult în activitatea politică. Vasile Goldiş 
s-a remarcat ca un apărător al drepturilor naţionale pentru românii 
transilvănenei atât prin activitatea publicistică, cât şi prin sprijinul 
acordat învăţământului în limba română. 

8 E.O.R.A – acte şcolare 220-IV/1900; (EORA – reprezintă documentele care au 
aparţinut Episcopiei Ortodoxe Arad).

9 E.O.R.A – acte şcolare 220-IV/1900.
10 Arhivele Statului Arad Fond Vasile Goldiş dos. 1.
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Fig. nr. 4 – Document emis de Episcopia Ortodoxă Arad (Sursă: Arhivele statului Arad,  
Fond Vasile Goldiș)

În 1903, Vasile Goldiş, care cunoştea atât problemele şcolilor 
poporale româneşti cât şi ale institutelor teologice şi pedagogice, 
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participă ca deputat la Congresul Naţional Bisericesc din octombrie 
1903, când printre altele a fost adoptat planul de învăţământ pentru 
institutele pedagogice din Transilvania.

Fig. nr. 5 – Scrisoarea prin care Goldiş era anunţat de numirea sa în funcţia de  
„rector al cancelariei consistoriale Arad” (Sursă: EORA – acte școlare 220/ 1900)

2. Activitatea jurnalistică a lui Vasile Goldiș11

2.1. Goldiş şi Concordia
Tipografia Concordia a apărut la Arad în 1911 şi a fost rodul 

activităţii unui grup de intelectuali arădeni în frunte cu Vasile Goldiş, 

11 Surse 1. Biblioteca judeţeană Arad „A D Xenopol”, manuscrise, Arhiva Octavian 
Lupaş; 2. Arhivele Statului Arad, Fond Ioan Suciu dosar 2 .
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care prin activitatea lor au urmărit dezvoltarea culturii naţionale în satele 
arădene. Pentru a putea fi răspândită cultura naţională în mediul rural, 
societatea Concordia a pus bazele unor biblioteci unde se găseau operele 
cele mai importante ale scriitorilor români din Transilvania şi România.

Scopul Societăţii Concordia a urmărit, potrivit statutului din 
1912 „lăţirea culturei publice prin producerea a tot felul de lucrări 
aparţinătoare domeniului tipografic cum şi prin oferirea de lectură 
bună şi folositoare prin editarea de foi şi cărţi”. La punctul 5 din 
statut se mai amintea că tipografia va publica în limba română şi 
maghiară. În aceste condiţii, odată cu apariţia tipografiei Concordia 
s-au creat condiţii favorabile apariţiei ziarului „Românul”, care a 
fost ziarul oficial al Partidului Naţional Român, fapt ce a trans-
format Aradul în cel mai important centru politic al românilor din 
Transilvania, locul unde s-a pregătit Marea Unire. 

Într-un proces verbal din 14 ianuarie 1912 membrii societăţii 
Concordia îl recunosc pe Vasile Goldiş în funcţia de „director exclusiv 
al societăţii Concordia” şi îi revine obligaţia de a se ocupa de tipărirea 
ziarului „Românul” în cele mai bune condiţii.

Un alt obiectiv important al societăţii Concordia a fost înfiin-
ţarea bibliotecilor în satele arădene. În scrisoarea din august 1934 
trimisă de tipografie Academiei Române se arată că realizarea bibli-
otecilor necesită cheltuială mare, fapt ce îi obliga pe intelectualii 
arădeni din jurul Concordie să ceară un sprijin Academiei Române 
care „să pună la dispoziţie un număr corespunzător de tipărituri” 
pentru bibliotecile din satele arădene. În răspunsul din septembrie 
1934 trimis de I. Lapedatu din partea Academiei se arată că au 
fost trimise societăţii arădene 242 de publicaţii pentru bibliotecile 
din judeţul Arad. Ca urmare a activităţii desfăşurate de tipografia 
Concordia, în satele româneşti au pătruns cărţile şi ziarele scrise în 
limba română, fapt ce a dus la dezvoltarea unei conştiinţe naţionale 
şi în mediul rural.

Prin activitatea desfăşurată de Goldiş în jurul tipografiei 
Concordia şi a ziarului „Românul”, Goldiş a devenit unul dintre 
„ctitorii” României Mari care a pregătit ţăranii pentru măreţul act de 
la 1 Decembrie 1918. 
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Fig. nr. 6 – Proces verbal ianuarie 1912 unde Goldiş îi numit director executiv al Societăţii
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Fig. nr. 7 – Scrisoarea din august 1934 trimisă Academiei Române
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Fig, nr. 8 – Oferta făcută în 1928 de Ienci lui Goldiş care intenţiona a vinde tipografia
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2.2. Goldiş şi „Românul”12

La începutul secolului al XIX-lea, ziarul „Românul” din Arad 
a fost cel mai important mijloc de luptă al P.N.R, şi a avut un rol 
important în realizarea Marii Uniri. Prin hotărârea luată de P.N.R 
în 20 decembrie 1910, s-a decis ca la Arad să apară de la 1 ianuarie 
1911 ziarul „Românul”, ca organ al P.N.R. Directorul ziarului a 
fost Vasile Goldiş, iar redactori responsabili erau Constantin Savu şi 
Atanasie Hălmăgean. În scrisoarea trimisă de la sediul central al P.N 
R în 10 februarie se arată dificultăţile financiare în privinţa redac-
tării noului ziar şi se propune membrilor marcanţi ai PNR să sprijine 
fiecare după posibilitatea lor apariţia noului ziar şi se aminteşte de 
„jertfe băneşti pentru scopurile constituţionale ale partidului”.

În primul număr al ziarului a apărut programul prin care un 
grup de intelectuali arădeni în frunte cu Vasile Goldiş cer drepturile 
politice pentru toţi românii din imperiu, iar românilor li se cere să 
se solidarizeze cu membrii P.N. R pentru a lupta în numele „cauzei 
naţionale”. Apariţia ziarului „Românul” şi programul naţional a 
trezit atenţia şi altor popoare nemaghiare din imperiu. Ziaristul 
slovac Milan Hodsa salută programul naţional al intelectualilor 
transilvăneni şi arată că popoarele nemaghiare trebuie să lupte 
împreună pentru drepturile naţionale. Şi sârbii au salutat apariţia 
noului ziar la Arad prin Mihai Potyt. Încă din momentul apariţiei, 
ziarul a avut corespondenţi la Budapesta, Viena şi Bucureşti care 
trimiteau zilnic informaţii. În paginile ziarului „Românul” erau 
prezentate cele mai importante evenimente din Transilvania, dar 
se amintea şi de cele din România. În câteva numere din 1913 
este prezentată situaţia României care s-a implicat în războaiele 
balcanice încheiate prin pacea de la Bucureşti.

Pentru că a avut un puternic caracter naţional, ziarul „Românul” 
a fost interzis în februarie 1916. A reapărut în toamna anului 1918 
odată cu pregătirile pentru realizarea Unirii şi a fost condus de 
Vasile Goldiş. În paginile ziarului au fost publicate documentele 
Consiliului Naţional Român Central. Astfel, ziarul Românul a 

12 Surse: 1. Arhivele Statului Arad, Fond Ioan Suciu dos 2; 2. Arhivele Statului Arad 
fond Astra dos 212/1920.
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avut un rol important în realizarea Marii Uniri. În numărul din 17 
noiembrie s-a publicat manifestul „Către popoarele lumii”, text care 
a fost considerat o declaraţie de independenţă a naţiunii române 
din Ungaria, care declara că doreşte a se uni cu România. Ziarul 
„Românul” a fost cel care alături de Consiliul Naţional Român 
Central a mobilizat populaţia din satele şi oraşele transilvănene. În 
ziar au apărut o serie de articole prin care li se cere românilor să 
participe la realizarea unirii.

Document elaborat de Redacţia ziarului Românul în 1911 unde 
se prezintă condiţiile care au dus la apariţia noului ziar.

Fig. nr. 9 – Abonament la Ziarul „Românul” din 1920 (Goldiş l-a folosit pe post de ciornă 
pentru a scrie convocarea unei şedinţe a Astrei arădene)
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Fig. nr. 10 – Scrisoarea trimisă de P.N.R în februarie 1911 membrilor marcanţi cărora li se cere 
a sprijini financiar apariţia noului ziar
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3. GOLDIŞ ŞI ASTRA

3.1. Goldiş şi Astra arădeană
În 1901, odată cu venirea la Arad, Goldiş devine membru al 

Astrei arădene şi a făcut parte din conducerea societăţii. Într-o 
scrisoare trimisă în 1904 lui Petru Pipoş, profesor al Institutului 
teologic-pedagogic şi membru al societăţii, Goldiş arată că datorită 
funcţiei de secretar al consistoriului nu îi permite să se mai ocupe şi de 
problemele societăţii, care se află într-o stare de „lincezire”13. Goldiş 
îl anunţă pe Pipoş că „abzice din direcţiune asociaţiunii”14 hotărârea 
fiind definitivă dar mai precizează că rămâne în continuare membru 
contribuabil al societăţii.

În 1910 Goldiş apare ca membru fondator pe lista Astrei 
arădene realizată în 23 septembrie 1910 alături de alte persona-
lităţi ca Mitropolitul Ioan Meţianu, Episcopul Ioan Papp, directorul 
Institutului pedagogic-teologic Roman Ciorogariu, avocatul Mihai 
Veliciu, Nicolae Oncu sau Sever Bocu.

Din februarie 1910 se păstrează scrisoarea trimisă de Ioan Suciu 
lui Vasile Goldiş prin care Ioan Suciu îl anunţă pe directorul asocia-
ţiunii arădene că „abzic de onoare şi distincţia de a fi şi pe mai departe 
membru în comitetul asociaţiunii şi totodată mă rog a fi şters dintre 
membrii asociaţiunii arădene”15. 

În 25 septembrie 1914 Goldiş organizează o întrunire a 
membrilor asociaţiunii arădene unde au fost discutate problemele 
societăţii Printre participanţi găsim importante personalităţi ca Gh. 
Ciuhandu, Iustin Marşieu, Ioan Suciu sau Iosif Moldovan. 

În 1920 Goldiş trimite o convocare membrilor asociaţiunii 
arădene prin care cere ca să se întrunească în 16 iulie 1920 pentru 
a discuta problemele acesteia. Printre cei prezenţi au fost prefecţii 
Crişan şi Avramescu, primarul Barbu, avocaţii Mihai Veliciu şi 
Iustin Marşieu.

13 Goldiş, Vasile, Corespondenţe, 1888–1934, vol I scrisori trimise, p. 264.
14 Idem.
15 Arhivele Statului Arad, fondul Astra dos 211/1910.
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Fig. nr. 11 – Scrisoare trimisă de Ioan Suciu lui Vasile Goldiş căruia îi cere  
să fie şters dintre membrii asociţiunii

3.2. Goldiş, preşedinte al ASTREI (1923 – 1932)
În calitate de preşedinte al Astrei, Vasile Goldiş a luat mai multe 

măsuri privind reorganizarea societăţii. În 1920 a apărut un nou statut 
al asociaţiunii unde se arată că scopul societăţii este organizarea socială 
a românilor. După realizarea Marii Uniri, programul Astrei primeşte 
un puternic caracter social pentru că idealul naţional a fost realizat. 
Prin programul din 1920 se urmărea şi întărirea sentimentului de 
solidaritate naţională şi răspândirea culturii şi ştiinţei. 

Din perioada în care Goldiş a fost preşedinte al Astrei, se păstrează 
mai multe documente.
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Fig. nr. 12 – Convocarea trimisă de Goldiş membrilor Astrei în iulie 1920

În 25 ianuarie 1926 directorul „Şcoalei speciale CFR”, A. 
Bogdan îi trimite o scrisoare lui Goldiş prin care cere să accepte ca 
despărţământul Astrei arădene să organizeze un curs gratuit pentru 
elevii şcoalei speciale. Directorul arată că în 1925 cursurile s-au ţinut 
joia dar datorită unor schimbări cursul „se va putea organiza vinerea”16 
iar elevii au fost împărţiţi în două grupe.

În 27 noiembrie 1927 a avut loc o şedinţă a Comitetului Central 
al Astrei la Sibiu, ocazie cu care Vasile Goldiş a primit diploma de 
„membru pe viaţă al Astrei.” În document se arată că pe baza paragra-
felor 8 şi 9 din statut, „Domnul Vasile Goldiş preşedintele Astrei, 
fost ministru” este investit cu toate drepturile normate şi statutare. 
Paragrafele 8 şi 9 din statutul Astrei adoptat în 1920 prevăd ca membrii 
asociaţiunii pot fi fondatori, pe viaţă, activi, corespondenţi. Membri 
pe viaţă sunt cei care plătesc „odată pentru totdeauna 200 lei”.17 

În 1928, Astra a organizat o serie de activităţi prin care s-a sărbă-
torit 10 ani de la Marea Unire. În scrisoarea din 22 noiembrie 1929 
trimisă lui V Goldiş de secretarul general, se arată că societatea sprijină 
realizarea unor activităţi privind ziua de 1 Decembrie. Prin scrisoarea 

16 Arhivele statului Arad fond Astra dos 232.
17 Idem dos 212.
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din 25 noiembrie 1929 Goldiş este înştiinţat de organizarea unei 
consfătuiri la Cluj, după Crăciun, unde printre altele se propune a se 
discuta despre mijloace prin care să se îmbunătăţească situaţia finan-
ciară a Astrei, recrutarea de noi membri,situaţia caselor de cultură şi 
a bibliotecilor, propaganda culturală în sate şi implicarea preoţilor, 
învăţătorilor şi medicilor.

În aprilie1930 a avut loc Congresul naţional al Astrei la Sibiu, 
cuvântul de deschidere a fost rostit de Vasile Goldiş care arată rolul 
important al congreselor anuale care sunt numite „dări de seamă.” 
Goldiş consideră că sunt şi momente importante pentru că se iau 
hotărâri şi se fac alegeri, dar uneori se iau hotărâri care se dovedesc 
că nu pot fi puse în practică. Goldiş arată că după 10 ani de la 
realizarea Marii Uniri statul român are obligaţia de a defini rolul 
Astrei. Goldiş arată rolul important al Astrei pe care o consideră a 
fi „vechi aşezământ cultural al Ardealului, acum şi al României”18. 
Goldiş consideră Astra ca fiind un „parlament cultural român”19 
unde trebuie să se întrunească intelectualitatea românească, în timp 
ce oficialităţile să stea separat şi să asiste ca „slujitoare a obştii.” 
Goldiş arată că potrivit profesorului Nae Ionescu „naţiunea este 
o comunitate de iubire şi de viaţă” iar această comunitate a fost 
idealul Astrei până la realizarea Marii Uniri. După realizarea Marii 
Uniri Astra reprezintă pentru statul român un simbol al unităţii 
naţionale care să-i „reunească…pe toţi fiii naţiuni române” pentru 
aş atinge obiectivele. Asociaţiunea rămâne în mijlocul poporului 
român ca o vatră a „focului sacru.”

Membrii Astrei întruniţi în Adunarea Generală din 1931 trimit 
o telegramă preşedintelui Astrei, Vasile Goldiş, unde îşi exprimă 
adânca părere de rău că „starea de convalescenţă l-a împiedicat a 
prezida această întrunire” şi îi urează multă sănătate pentru ca în viitor 
să poată cârmui „destinele asociaţiunii cu aceiaşi însufleţire şi acelaşi 
devotament cu care aţi reuşit în ultimii 8 ani”20.

18 Idem dos 264.
19 Idem, dos. 264.
20 Arhivele Statului Arad Fond Vasile Goldiş. dos. 4.
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Fig. nr. 13 – Telegrama din 1931trimisă de Adunarea Generală a Astrei lui Goldiş

Fig. nr. 14 – Scrisoare trimisă de Astra lui Goldiş prin care este anunţat despre  
Conferinţa de la Cluj şi temele care vor fi abordate 
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4. GOLDIŞ, CORESPONDENŢE

4.1. Goldiş şi Ciorogariu
Sunt două personalităţi de marcă ale culturii româneşti care 

şi-au desfăşurat o mare parte a activităţii lor în jurul Episcopiei 
şi Institutului Teologic-Pedagogic Arad. Prin activitatea lor au 
contribuit la realizarea României Mari şi au avut un rol important 
în organizarea Adunării de la Alba Iulia. În 9/22 noiembrie 1918 
Vasile Goldiş trimite în numele Consiliului Naţional Român Central 
o scrisoare lui Roman Ciorogariu, care era vicar episcopal în Oradea 
prin care îl anunţă că, în calitate de preşedinte al Consistoriului 
ortodox român din Oradea, „sunteţi membru din Oficiu al Adunării 
Naţionale ce se va ţine la 1 Decembrie la Alba– Iulia”21. 

Fig. nr. 15 – Diploma de membru pe viaţă al Astrei acordată lui Vasile Goldiş în1927 (Arhivele 
Statului Arad, fond xerografii dosarul B 17)

21 Arhivele Statului Arad, Fondul Vasile Goldiş dos. 4.
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Fig. nr. 16 – Scrisoarea trimisă de Goldiş lui Roman Ciorogariu  
(Arhivele Statului Arad, fond xerografii dosarul B 17)

4.2. Goldiş şi Averescu
După 1918, Vasile Goldiş s-a impus ca o importantă persona-

litate pe scena politică din România, în multe situaţii fiind un critic 
dur al politicii duse de liberali. Atât Goldiş cât şi Generalul Averescu 
se bucurau de un mare respect din partea maselor datorită rolului 
important pe care l-au avut în realizarea Unirii. După 1918 Generalul 
Averescu a pus bazele Partidului Poporului care a ajuns la guvernare 
între 1920–1921 şi 1926–1927.
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Date importante privind situaţia politică a României în 1928 
sunt prezentate în scrisoarea pe care Goldiş o trimite Generalului 
Averescu. Goldiş critică dur politica liberalilor care au dus ţara în 
criză prin măsurile care au fost luate de guvernul liberal, care a pus în 
practică dictonul liberal „luăm ţara când vrem, o păstrăm cât vrem şi o 
dăm cui vrem” [1]. Soluţia propusă de Goldiş era o alianţă a partidelor 
de opoziţie care respectă principiile democraţiei şi care să ia măsuri 
împotriva „terorismului introdus în viaţa publică de P N Ţ”22. 

Prin poziţia adoptată în 1928, Goldiş se alătură grupării Averescu– 
Iorga şi propune să rămână în pasivitate electorală. Consideră că, dacă 
ar participa la alegerile din 1928, ar obţine „voturile cele mai puţine şi 
ar fii decepţie în sufletele aderenţilor noştri” Soluţia propusă de Goldiş 
cea a pasivismului electoral era considerată ca o formă de manifest. 

Fig. nr. 17 - Ciorna scrisorii trimise de Goldiş Generalului Averescu, 
noiembrie 1928

22 Idem.
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4.3. Goldiş şi Pipoş23

Atât Goldiş cât şi Pipoş au fost directorii şcolii de fete şi au luat o 
serie de măsuri privind reorganizarea instituţiei. Pipoş s-a bucurat de 
încredere şi sprijin din partea lui Goldiş care îşi desfăşura activitatea 
ca secretar al episcopiei. În toamna anului 1904 Goldiş se retrage din 
funcţia de director interimar al şcolii de fete şi îi predă arhiva şcolii lui 
Pipoş. Se păstrează o serie de corespondenţe din perioada 1904–1907 
când Pipoş a fost director al şcolii de fete, corespondenţe unde este 
prezentată situaţia şcolii, situaţia unor eleve, problemele materiale ale 
instituţiei sau lipsa unor cadre didactice. 

Prin scrisoarea din octombrie 1904 Goldiş îl anunţa pe Pipoş 
că în anul şcolar 1904–1905 religia va fi predată de Iustin Suciu, 
muzica de Trifon Lugojanu, limba română de Sever Secula, în 
timp ce Pipoş va preda maghiara, la care se adaugă metodica şi 
pedagogia la clasa de „preparandiste”. În scrisoare se mai arată că 
profesoarele Emilia Ciorogariu şi Octavia Desseanu vor fi învăţă-
toare la clasele elementare care vor funcţiona pe lângă şcoala de 
fete. În 7 noiembrie Pipoş trimite o scrisoare Consistoriului unde 
arată că Iustin Suciu, care a fost numit catehet, a renunţat şi cere 
trimiterea altui profesor. Într-o scrisoare din noiembrie 1904 
Goldiş îi cere lui Pipoş să „aducă la cunoştiinţa tuturor profeso-
rilor a circula regulat cu elevele la Biserică în fiecare Duminică şi 
în sărbători”. Într-o scrisoare din ianuarie 1905 trimisă de Pipoş 
Consistoriului se arată că cele două învăţătoare, Octavia Desseanu 
şi Emilia Ciorogariu, predau la şcoala de fete de doi ani, timp în 
care s-au ocupat de instrucţiunea şi educaţia morală a elevelor, care 
a „corespuns deplin cerinţelor pedagogice”. 

În 1907 Pipoş se retrage din funcţia de director al şcolii 
de fete. Într-o scrisoare trimisă consistoriului cere să i se acorde 
„renumeraţia” pe care a obţinut-o fiind director al şcolii de fete. 
Într-o scrisoare trimisă de Goldiş acesta îi mulţumeşte lui Pipoş 
pentru munca prestată timp de trei ani, cât a fost director al şcolii 
şi îi cere să predea arhiva şcolii lui Gheorghe Ciuhandu care era 
referent şcolar. 

23 Surse: EORA – acte şcolare 220-IV/1900.
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Fig. nr. 18 – Corespondenţă Goldiş – Pipoş din 1904

Concluzii
Ilustră personalitate, patronul spiritual al Universităţii noastre, 

Vasile Goldiş, a desfăşurat o multiplă activitate de-a lungul vieţii 
sale, ca: profesor, autor de manuale şcolare, secretar eparhial, orator 
strălucit, ziarist de mare curaj şi militant pentru drepturile românilor 
aflaţi sub stăpânire străină, sufletul acţiunilor legate de Unirea de la 
1 Decembrie 1918, preşedintele Astrei, om de omenie, fiu devotat al 
Bisericii Ortodoxe şi bun român.

Prin întreaga sa operă, Vasile Goldiş poate sluji celor tineri ca 
exemplu viu de dăruire pentru neamul nostru şi cultura românească.
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