
 
 
Studii de ştiinţă şi cultură                                                                                             Volumul IX, Nr. 3, septembrie 2013 
 

 65 

Vasile Goldis, Familia magazine contributor 
 

Vasile Goldis, colaborateur de la revue Familia 
 

Vasile Goldiş, colaborator al revistei Familia 
 
 

Maria Alexandra PANTEA 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

E-mail: mariapantea82@gemail.com 
 
 

Abstract 
In the late nineteenth century and early twentieth century around Oradea “Familia” 

magazine have worked important culture people, including Vasile Goldis. As a teacher  he was 
concerned about the development of theatrical movement and he was supported by Iosif Vulcan. 
Vasile Goldis ˝ as secretary of the “Society for the creation of a Fund for the Romanian theater ˝ 
was the author of some issues printed in the “Familia” magazine where he has shown the 
importance of the Romanian theater and believed that,by developping  theater can be achieved the 
developpement of the national culture.. Vasile Goldis considered theater one of the most important 
institutions of the Transylvanian Romanians which, along with the school and the church could sow 
in the hearts of Romanian  the national sentiment. 

 
Résumé 

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, autour du magazine Familia  d’Oradea 
ont travaillé des hommes de culture importants, parmi eux, Vasile Goldis. L’intellectuel d’Arad, 
comme un enseignant, a été préoccupé par le développement du mouvement théâtral  et il a été 
soutenu par Iosif Vulcan. Vasile Goldis ˝ comme secrétaire de la Société pour la création d'un 
théâtre roumain ˝ était l'auteur d'articles publiés dans la Familia où il montrait l'importance du 
théâtre roumain et estimait que le développement  du théâtre peut conduire au développement de la 
culture nationale. Vasile Goldis considérait le théâtre l'une des institutions les plus importantes des 
roumains de Transylvanie qu’avec l'école et l'église, pourrait semer dans les cœurs des roumains le 
sentiment national. 
 
Rezumat 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea în jurul revistei Familia din 
Oradea şi-au desfăşurat activitatea importanţi oameni de cultură printre care şi Vasile Goldiş. 
Intelectualul arădean în calitate de profesor a fost preocupat de dezvoltarea mişcării teatrale şi a 
fost susţinut de Iosif Vulcan.  Vasile Goldiş în calitate de secretar al ˝Societăţii pentru crearea unui 
fond de teatru român˝ a fost autorul unor articole tipărite în Familia unde arăta importanţa 
teatrului pentru români şi considera că prin dezvoltarea teatrului se poate ajunge la dezvoltarea 
culturii naţionale . Vasile Goldiş a considerat teatrul una dintre cele mai importante instituţii ale 
românilor transilvăneni care alături de şcoală şi biserică putea semăna în sufletele românilor 
sentimentul naţional.  
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În 1880, Iosif Vulcan a transferat redacţia revistei Familia de la Budapesta la Oradea. 
Începând cu 1880, Oradea devenea un important centru cultural, iar Iosif Vulcan  considera că prin 
apariţia zevistei la Oradea îşi îndeplineşte misiunea şi se pune în folosul naţiei române. La Oradea, 
Vulcan s-a impus ca un important om de cultură care a luptat pentru drepturile românilor. Este cel 
care a devenit un apărator al limbii române  şi a cerut elevilor ca „ în timpul vacanţelor să întreţină 
conversaţi exclusiv în limba română” [1], considerând că ignorarea sau nepăsarea faţă de limba 
maternă constituie primul pas al pierderii identităţii.  

Un important susţinător al activităţii desfăşurate de Vulcan a fost profesorul Vasile Goldiş 
care, la sfârşitul secolului al XIX-lea se impue ca un important lider al mişcării teatrale din 
Transilvania. Cu sprijinul lui Iosif Vulcan, Vasile Goldiş a reuşit a muta sediul „Societăţii pentru 
crearea unui fond de teatru român” de la  Budapesta la Braşov,. intelectualul arădean fiind convins 
că numai în mijlocul românilor societatea se poate dezvolta, iar teatrul românesc „trebue să 
corespundă pe deplin adevăratelor trebuinţe culturale ale poporului român” [2]. Vasile Goldiş 
considera că prin dezvoltarea teatrului se poate realiza o educaţie culturală, morală şi politică pentru 
românii din Transilvania. În paginile revistei Familia  au apărut numeroase informaţii despre 
reprezentaţiile teatrale care aveau loc în satele  şi oraşel din Transilvania, Banat şi Crişana, în 1898 
piese de teatru s-au jucat în 38  de spectacole, iar în 1900 numărul spectacolelor a ajuns la 112. 
Pentru că a fost preocupat de dezvoltarea mişcării teatrale, în anii 1898-1901 a realizat rapoarte 
anuale care au fost publicate în revista Familia cu scopul ca intelectualii români să înţeleagă mai 
bine trebuinţele culturale ale poporului şi să găsească soluţii pentru o dezvoltare culturală, socială şi 
nu în  ultimul rând naţională. 

În 1898, Vasile Goldiş, cu ocazia împlinirii a treizeci de ani de la înfiinţarea societăţii 
teatrale, a  publicat în Familia articolul Teatru Român Intelectualul arădean a arătat importanţa 
societăţii pentru românii transilvăneni şi a evidenţiat scopul societăţii ”este numai de a înfiinţa  
încetul cu încetul un fond din care mai târziu naţiunea să poată înălţa un templu al Thaliei 
române”[3] Vasile Goldiş îşi exprima speranţa că prin o dezvoltare a teatrului se poate realiza şi o 
renaştere naţională care să ducă la consolidarea unităţii culturale a românilor. El îşi exprimă dorinţa 
ca  teatrul ca şi orice artă trebuie să respecte specificul naţional, să fie expresia societăţii româneştii 
şi să corespundă năzuinţelor românilor.Vasile Goldiş aduce mulţumiri tuturor celor care prin 
activitatea lor au activat pentru dezvoltarea societăţii şi nu „ şi-au pierdut credinţa” considerând cu 
ocazia împlinirii a treizeci de ani de activitatea are obligaţia de a lăuda pe „cei buni şi îi întărim în 
credinţa lor zicând că stăruinţa nu poate să n-aibe reuşită şi noi suntem tari în credinţa viitorului de 
aur al neamului nostru românesc” [4] 

În 1899, Vasile Goldiş a scris articolul Mişcarea teatrală la noi în anul 1898 unde aminteşte 
de faptul că de câţiva ani  se jertfeţte în folosul „Societăţii pentru crearea unui fond de teatru 
român”, dar are şi satisfacţii pentru că societatea s-a dezvoltat, iar şi cei mai sceptici au auns la 
concluzia că „ realizarea teatrului naţional al românilor din Ungaria şi Transilvania nu mai este o 
utopie, ci, simplu, numai o chestie de timp”[5] Potrivit lui Goldiş, teatrul din Transilvania trebuia să 
fie diferit de cel din marile capitale ale Occidentului, chiar şi de cel din Bucureşti, pentru că trebuia 
să se ţină cont de  nivelul societăţii româneştii din Transilvania, iar teatrul are rostul de a compensa 
lipsurile culturale pentru poporul român din Transilvania. Vasile Goldiş nu propune ridicarea unei 
clădiri măreţe şi luxoase ca şi în Occident, dar insistă asupra necesităţii ridicării unor case naţionale 
în diferite localităţi astfel încât teatrul naţional să îşi găsească „ răsunet în sufletul poporului” 
Consideră că prin teatru românii pot să se exprime, iar piesele trebuie să fie inspirate din viaţa de zi 
cu zi a românlor şi să aibe un caracter naţional. Arată că au fost 38 de reprezentări şi s-au jucat 55 
de piese, cele mai jucate fiind cele scrise de Vasile Alecsandri şi Iosif Vulcan la care s-au adăugat 
piese publicate de mişcarea teatrală şi Pater dramă într-un act.scrisă de Fr. Coppee şi tradusă de 
Trăilescu.  Piesele jucate au fost în cea mai mare parte comedii care au fost jucate de cele mai multe 
ori de ţăranii români sub conducerea învăţătorului şi cu sprijinul corului, în şase cazuri piesele au 
fost jucate de meseriaşi.. Cele mai multe piese s-au jucat în comitatele Alba, Hunedoara Braşov şi 
Caraş. Vasile Goldiş arăta că prin intermediul artei teatrale, românii pot „ elibera”, pot să îşi 
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exprime sentimente, potrivit modului în care le simt  şi le trăiesc.Vasile Goldiş arată că pentru 
dezvoltarea unui teatru naţional trebuie să se ţină cont de  „ firea etnică a poporului nostru” în acest 
scop o activitate interesantă este desfăţurată de Simion  Florea Marian, care în cele trei volume, 
Nunta la români, Naşterea la români şi  Înmormântarea la români a adunat date importante privind 
obiceiurile şi tradiţile milenare ale românilor. Consideră că trebuie ca intelectualii români să fie 
buni cunoscători ai obiceiurilor şi tradiţiilor pentru a putea înţelege „ firea”poporului român. 
În1901, Goldiş revine şi arată că un obiectiv al societăţii este înfiinţarea unui muzeu  etnografic 
român unde să fie adunate costume, dar şi muzică şi poezia populară.  

În 1901, Vasile Goldiş publica în Familia articolul Mişcare teatrală la noi în anul 1900, era 
al treilea raport privind situaţia mişcării teatrale. Prin compararea datelor adunate timp de trei ani, 
Vasile Goldiş ajunge la concluzia că datele reflectă starea culturală  a poporului român fapt care îl 
nemulţumeşte. Consideră ca o  soluţie pentru luminarea românilor dezvoltarea mişcării teatrale şi 
cere tuturor intelectualilor care sunt interesaţi de înaintarea culturală a românilor să studieze 
raportul său şi să vină cu propuneri pentru ca să se poată începe şi lucrările pentru înfiinţarea 
teatrului românesc din Ardeal şi Ungaria. În raportul său, Vasile Goldiş arată că s-au jucat  59 de 
piese dintre care amintim la Lipova Ploaie cu Soare scrisă de I. Vulcan, la Lupeni Calea dreaptă e 
cea bună comedie de A Kotzbone, la Pustiniş, în comitatul Torontal. Naşterea  Sfântului George 
comedie în trei acte, care a fost juată de tinerimea română din localitate sub conducerea 
învăţătorului, la Năsăud Stan Covrigaru canţonetă comica scrisă de V . Alecsandri, la Hunedoara  
Sărăcie lucie de I. Vulcan şi jucată de mişcarea tinerimii  De mare succes s-a bucurat piesa O 
noapte în Granada operă de Kreutzer tradusă în limba română de Gh Dima şi jucată de Reuniunea  
română de muzică şi gimnastică din Braşov sub conducerea lui Gh Dima, piesa a fost jucată de trei 
ori în acelaşi an. 
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În iulie 1901, după analizarea celor trei rapoarte, Vasile Goldiş scrie articolul Idei 
referitoare la înfiinţarea  teatrului românesc. Pleacă de la premisa că teatrul este una dintre cele 
mai importante instituţii dintr-o societatea şi arată că „ nici o altă instituţie culturală nu pătrunde aşa 
direct în sufletul oamenilor” [6] În aceste condiţii, teatrul era considerat de Goldiş cel mai important 
mijloc de înălţare a poporului. Intelectualul arădean arată că, pe lângă şcoală şi biserică, teatrul este 
cel care contribuie la dezvoltarea identităţii naţionale, pentru că aduce în faţa spectatorilor eroi şi 
faptele lor.În raportul din 1901 Vasile Goldiş mai anunţă retragerea sa dintre cei care conduc 
mişcarea teatrală dar a rămas în continuare preocupat de situaţia mişcării teatrale şi a luptat pentru 
luminarea românilor.  

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în jurul  revistei Familia 
şi-au desfăşurat activitatea cei mai importanţi  oameni de cultură, fapt ce a făcut să devină  o 
importantă revistă culturală. Octavian Goga o considera, în 1904, „ un certificat pururi înnoit al 
unităţii naţionale”, iar Titu Maiorescu, în 1904, cu ocazia împliniri a patruzeci de ani de activitate, 
arată rolul important al revistei pentru cultura românească . 
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