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Abstract 

During his time as a student spent in Budapest and Vienna, Vasile Goldiş came into contact 

with the ideas of “Junimea” society. He was impressed by the activity of Mihai Eminescu in Vienna 

and he became a supporter of the ideas of this society. In 1886, after arriving in Caransebeş and 

discovering an important center for spreading the “Junimea” ideas, due to the activity carried out 

by the Bishop Ioan Popasu.  In Caransebeş, Vasile Goldiş commenced his literary activity and led 

the Pupils’ Reading Society which was under the patronage of the bishop Ioan Popasu. He was the 

one who wrote a series of articles in the journals Foaie Diecezană and Tribuna.  Through his 

articles, Vasile Goldiş became known as an important intellectual, a man of culture, regarded as 

the first exegete of the work of Mihai Eminescu in Transylvania and Banat.       

 

Résume 

Pendant sa vie étudiante passée à Budapest et à Vienne,  Vasile Goldiş a pris contact avec 

les idées de la société « Junimea ». Il a été impressionné par l’activité de Mihai Eminescu à Vienne 

et il est devenu un adepte des idées de cette société. En 1886, après être arrivé à Caransebeş et 

après avoir découvert un important centre d’où le « junimisme » était répandu,  grâce à l’activité 

déroulée par l’évêque Ioan Popasu.  À Caransebeş,  Vasile Goldiş a commencé son activité 

littéraire et a dirigé la Société de lecture des élèves, qui était patronnée par l’évêque Ioan Popasu. 

Il a écrit une série d’articles dans les journaux Foaie Diecezană et Tribuna.  Par ses articles Vasile 

Goldiş s’est affirmé en tant qu’important intellectuel et homme de culture, étant considéré le 

premier exégète de l’œuvre de Mihai Eminescu en Transylvanie et Banat.       

 

Rezumat  

În timpul studenţiei petrecute la Budapesta şi Viena,  Vasile Goldiş a ajuns în contact cu 

ideile junimiste. A fost impresionat de activitatea lui Mihai Eminescu la Viena şi a devenit un adept 

al ideilor junimiste. În 1886 după ce a ajuns la Caransebeş şi a descoperit un important focar de 

răspândire al junimismului, datorită activităţii desfăşurate de episcopul Ioan Popasu. La 

Caransebeş,  Vasile Goldiş şi-a început activitatea literară şi a condus  Societatea de lectură a 

elevilor care era patronată de episcopul Ioan Popasu. A fost cel care a scris o serie de articole în 

ziarul Foaie Diecezană şi Tribuna.  Prin articolele sale Vasile Goldiş s-a afirmat ca un important 

intelectual, un om de cultură, cel care a fost considerat primul exeget al operei lui Mihai Eminescu 

în Transilvania şi Banat.       
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Format pe băncile şcolilor din imperiu, de mic copil,  Vasile Goldiş a fost preocupat de 

limba şi literatura română. Ca elev al şcolii gimnaziale din Arad,  Vasile Goldiş a fost preocupat de 

studiul limbii şi litreaturii române, discipline care erau predate de Iosif Golidş, cel care şi-a pus 

puternic amprenta asupra sa. Din clasa a VII-a s-a implicat în activităţile organizate de elevii 

gimnaziului şi „s-a distins prin lucrările sale unele premiate” (Grec M., Ioavan M.,  Boia S.,  2012. 

17). La îndemnul profesorului Iosif Goldiş a participat la  cercul de lectură, acolo unde s-a remarcat 

printr-un studiu despre Horaţiu, dar unde a descoperit farmecul poeziilor lui Eminescu. În 1880 a 

început să scrie jurnalul său unde arată atmosfera din şcoală. Vasile Goldiş  nota în însemnările sale 

că elevi români erau foarte activi şi erau implicaţi în „redactarea unor publicaţii cu conţinut literar”, 

fiind organizaţi într-o societate de lectură românească, „aveau o foaie pe  săptămână, românească, şi 

scoteau în volume tipărite poeziile lor naţionale şi odele lor contra absolutismului” (Glodariu E., 

1998, 116) . După terminarea studiilor gimnaziale Vasile Goldiş  a obţinut o bursă, fapt ce a făcut 

posibil continuarea studiilor la Budapesta şi Viena. În toamna anului  1881 începe studiile 

superioare la Budapesta unde era student al Facultăţii de Litere. Ajuns în capitala Ungariei a devenit 

membru al  Societăţii literare „Petru Maior” iar la Viena a activat ca membru al Societăţii „România 

Jună”  şi a avut ocazia să cunoască şi mai bine opera eminesciană, dar şi ideile junimiste care erau 

apreciate în capitala imperiului. La Viena, Vasile Goldiş a descoperit spiritul junimist pentru că o 

parte dintre membrii societăţii ieşene au activat şi s-au format în capitala imperiului, iar printre 

membri fondatori ai Societăţii România Jună se numără Mihai Eminescu şi Alexandru Hurmuzachi. 

Marele poet a fost cel care a pregătit primul congres al studenţilor de la Putna şi a avut funcţia de 

bibliotecar. Datorită activităţii desfăşurate de Eminescu la Viena acesta s-a bucurat de admiraţie din 

partea studenţilor şi membrilor societăţii. Când Vasile Goldiş activa ca  membru al societăţii a 

apărut Almanahul Societăţii Academice România Jună, unde printre alte articole apare şi poezia 

Luceafărul.  

După terminarea studiilor superioare, a ajuns profesor la Cransebeş,  acolo unde era un 

important focar de răspândire al junimismului datorită activităţii desfăşurate de episcopul Ioan 

Popasu, care se înrudea cu Titu Maiorescu. Prin intermediul episcopului Ioan Popasu, intelectualii 

bănăţeni au stabilit o serie de legături cu gruparea junimistă, iar revistele Junimea şi Convorbiri 

literare erau bine cunoscute de intelectualii din Caransebeş. Referindu-se la pătrunderea ideilor 

junimiste în teritoriile din Austro-Ungaria, istoricul Constantin Brătescu aprecia că „nicăieri în 

spaţiul românesc de la vest de Carpaţi, spiritul junimist nu s-a impus aşa de vizibil ca la 

Caransebeş”. 

 La Caransebeş, Vasile Goldiş a fost preocupat de situaţia elevilor şi a organizat şi condus  

Societatea de lectură a elevilor care era patronată de episcopul Ioan Popasu. Societatea avea ca 

scop principal cultivarea limbii române  ”de a deprinde în limba română şi prin contribuiri comune 

a-şi forma un fond de ajutorare” (Glodariu E., 1998, 117). În 1889 societatea s-a transformat în 

Societatea de lectură Ioan Popasu a junimii studioase de la institutul Teologic- Pedagogic al 

Diecezei Ortodoxe Române a  Caransebeşului. Noua societatea avea ca scop „înaintarea în cultură 

şi în deosebi în ştiinţele teologice şi pedagogice” ( Pârvu, I., 2009, 178 ).. În acest context Vasile 

Goldiş s-a implicat şi a  organizat o serie de activităţi culturale, serate şi baluri pentru atragerea 

intelectualilor români. Pentru a putea realiza aceste manifestări a studiat opera eminesciană pe care 
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a şi prezentat-o în unele dintre conferinţele de la „Casina Română”. Ajuns la Caransebeş, Vasile 

Goldiş a găsit un important focar de răspândire al ideilor junimiste. Influenţa ideilor junimiste 

asupra lui Vasile Goldiş  se poate observa din jurnalul său unde tânărul profesor îşi nota informaţii 

din Convorbiri literare dar şi titlurile cărţilor şi poeziilor citite. Dintre care amintim poezii  de 

Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri sau Anton Pan, dar şi  importante lucrări scrise de Ioan Slavici, 

Mihail Kogălniceanu, Bogdan P. Haşdeu. Prin studiile sale Vasile Goldiş a devenit un bun apărător 

limbii şi  al valorilor culturii româneşti.   

În anul şcolar 1888-1889, Vasile Goldiş a predat  şi la Institutul Teologic din Caransebeş 

cursul de literatură. Printre documentele păstrate în  arhivele din Caransebeş se numără şi o ciornă 

cu titlurile lecţiilor predate de Vasile Goldiş la anul al III-lea unde  a predat lecţii ca Originea 

românilor, Dialectele limbii române, Limbi latine, Alfabetul latin în scrierea limbii române, Dacia 

sub romani, Formarea poporului român şi a limbii române. Cursurile predate pot fi considerate 

„adevărate lecţii de istorie românească”  (Petrica, V., 2005, 203) prin care  a sădit în inima elevilor 

săi ideea de libertate şi solidaritate. Prin lecţiile de literatură predate la Institutul Teologic, tânărul 

profesor a reuşit să „sedimenteze în mintea studenţilor săi  conştiinţa valorii creaţiei literare 

româneştii şi a moştenirii latinităţii limbii noastre” (. Şora, Gh., 1891, 571). Ajuns în faţa viitorilor 

preoţi, Vasile Goldiş scria în jurnalul său despre importanţa cunoaşterii corecte a  limbii române 

„învăţăţi pe teologi liturghia şi celelalte servicii bisericeşti scurtându-le, învăţaţii să scrie şi să 

cetească  bine româneşte, compul, statutul organic, drepturile şi datoriile civile, măiestria de a trăi şi 

lăsaţi  la o parte nărodeniile de teorii că ne încânimi în ele”. În faţa elevilor, Vasile Goldiş s-a 

înfăţişat ca o mare personalitate  „datorită culturii filosofice temeinice, cât şi bogatelor cunoştiinţe 

de specialitate şi deosebitului tact pedagogic”. ( Şora, Gh., 1891, 573). 

Sub influenţa ideilor junimiste intelectualii bănăţeni aveau o serie de legături cu intelectualii 

din România, iar lucrările acestora erau cunoscute şi apreciate în Banat. Încă de la începutul 

activităţii sale,  Vasile Goldiş şi-a exprimat interesul pentru stabilirea unor legături cu intelectualii 

de peste munţi şi a urmărit cu mare atenţie evenimentele de la Bucureşti. În 1884 regele Carol I a 

cerut  Academiei Române să publice o  lucrarea care să prezinte istoria şi evoluţia limbii române, 

fapt ce a dus la apariţia lucrării Etimologicum Magnum Romaniae. În 1887 lucrarea a ajuns şi la  

Caransebeş fiind bine primită de intelectualii români, iar  Vasile Goldiş a prezentat o recenzie în 

ziarul  Foaie Diecezană unde arată că „este o lucrare de mare importanţă pentru întreaga 

românime”. Vasile Goldiş îşi exprimă  bucuria că are înaintea sa o carte care „dezvăluie limba 

românească aşa cum a fost vorbită de moşii şi strămoşii noştri”.  

La Caransebeş Vasile Goldiş se afirmă ca un important susţinător al limbii române, fapt 

dovedit de articolul Limba internaţională volapuk scris în Foaie Diecezană numărul 12 din 1888 

unde profesorul Goldiş protestează împotriva ideii de „limbă internaţională”, idee care era susţinută 

puternic la Viena ce urmărea să controleze monarhia prin impunerea limbii germane ca limbă 

oficială. În acest scop la Viena s-a înfiinţat „o asociaţie cu scopul de a lăţii folosirea acestei limbi”. 

Tânărul profesor consideră limba ca fiind rezultatul „legilor naturii” şi cel mai potrivit mijloc de 

înţelegere a oamenilor. Pentru a demonstra că ideea unei limbi universale este utopică traduce în 

germană o strofă din Deşteaptă-te Române şi arată că în ciuda tuturor măsurilor luate românii ar 

prefera limba maternă.  

 În 1889, cu ocazia morţii lui Mihai Eminescu, profesorul Vasile Goldiş a publicat 

necrologul poetului în Foaie Diecezană unde arată că cel care a dat „un nou avânt poeziei româneşti 

nu mai este printre cei vii. Lovit de o boală crudă şi nemiloasă Eminescu s-a stins în floarea vieţii, 

lăsând un mare gol în literatura românească”. Tot în vara anului 1889 Vasile Goldiş a susţinut la 

Caransebeş conferinţa Pesimismul în poeziile lui  Mihai Eminsecu unde analizează „dimensiunile 

gândirii poetice eminesciene” (Brătescu, C., 1991,145). urmând ca în vara anului 1889 să publice 

mai multe articole prin care îl elogiază pe marele poet. Vasile Goldiş a fost un bun cunoscător al 

operei eminescene, fapt ce l-a determinat a afirma că prin poeziile lui Eminescu „limba română a 

primit o nouă viaţă” (Brătescu, C., 1991, 142) Prin articolele scrise imediat după moartea lui Mihai 

Eminescu Vasile Goldiş se remarcă ca reprezentantul generaţiei sale şi aduce un omagiu marelui 
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poet, arătând ca „tinerimea română e adânc mişcată de efectul poeziilor lui Eminescu”. Analizând 

opera eminesciană  Vasile Goldiş arată că poeziile lui  Eminescu sunt o frescă a lumii şi oglindesc 

„adevăratele  lui impresiuni, întregul său suflet”. Profesorul arădean arată că poeziile sale sunt 

rezultatul vieţii lui Eminescu  care a fost „adânc zdruncinată de un lung exces de muncă şi  

suferinţe”, fapt ce a făcut ca unele dintre  poeziile sale să devină pesimiste pentru că  gândurile 

exprimate prin vers au devenit triste iar bucuria a fost înlocuită de melancolie.  Prin articolele scrise 

în 1889 Vasile Goldiş este cel care s-a afirmat ca „primul exeget al operei lui Eminescu în 

Transilvania şi Banat”  

După moartea lui Mihai Eminescu, Vasile Goldiş a fost cel care a adus în centrul atenţiei 

imagine poetului. În cadrul activităţilor organizate de Societatea pentru crearea unui fond de teatru 

român a amintit de Mihai Eminescu. În articolul Arta română din 1902 Vasile Goldiş arată că pe 

„cerul    vieţii româneşti au răsărit luceferii  poeziei, Alecsandri., Eminescu, Coşbuc” care prin 

opera lor luminează poporul şi contribuie la „înălţarea neamului meu” (Şora Gh., 1991, 218). Pentru 

Vasile Goldiş Mihai Eminescu a devenit un simbol al unităţii naţionale. În 1911 Vasile Goldiş 

publică un articol în ziarul Românul unde arată că „Eminescu răsare în mintea vremurilor noastre 

mai măreţ şi mai puternic decât l-au putut vedea contemporanii  săi. Precum un Goethe stăpâneşte şi 

azi sufletul german, Eminescu îşi întinde împărăţia sufletului său asupra românimei întregi”. După 

mai bine de două decenii de la moartea sa, Vasile Goldiş afirma că Eminescu a fost cel care „a dat 

limbii noastre literare acel farmec desăvârşit din care ne hrănim ca dintr-un fagure de miere”.  

Pentru Vasile Goldiş, Mihai Eminescu a rămas un reper, un simbol al unităţii, în timp ce 

Caransebeşul a fost un important centru de răspândire a ideilor junimiste, locul unde şi-a început 

activitatea viitorul intelectual şi om politic este recunoscută de însăşi Vasile Goldiş. Referindu-se la 

importanţa Caransebeşului, în 1919, Vasile Goldiş spunea „Am avut norocul ca primele începuturi 

să le fac ca profesor la o şcoală unde se creşteau adevăraţii profesori ai neamului sub aripile lui I. 

Popasu acolo la lumina acestui bărbat alături de generalul Dobra şi-a filosofului Velovan”. 

Importanţa intelectualilor bănăţeni şi a Cransebeşului în formarea lui viitorului intelectual este 

descrisă chiar de Vasile Goldiş, care în 1929 scria „Banatul e cuibul cald al geniului românesc. E 

suflet mult acolo ca nicăieri în ţara noastră întregită. E provenţă românească. Scumpe legături 

sufleteşti mă ţintuiesc de această încântătoare provincie. Trei ani ai tinereţii i-am petrecut aici 

alături de oameni care au lăsat urme neşterse în sufletul meu încă nemodelat...am trecut apoi pe alte 

meleaguri. Multe ape au curs în ocean de când m-am despărţit de Banat multe am văzut, multe am 

înfăptuit ci Banatul mi-a rămas lipit de suflet şi în cursul vremurilor adesea m-am întors să-mi 

odihnesc trupul ostenit pe pământul dulce al Banatului” (Petrica, V., 2005, 206) .. 
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