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te şi susţinător fervent al tacticii activiste
noi, după începutul unei fructuoase cola
borări la publicaţiile Tribuna din Sibiu şi
Tribuna poporului din Arad, Vasile Goldiş
va părăsi Braşovul definitiv (1901) spre a
se apropia de locurile natale, devenite cen
tru al acţiunilor naţionale româneşti din
Transilvania. De acum va socoti că meni
rea sa se poate împlini cu preponderenţă
pe tărîm politic în lupta pentru drepturile
poporului român, pentru emanciparea lui
naţională în conducerea P.N.R. va milita
pentru impunere tacticii „noului activism",
in parlamentul de pe malurile Dunării va
pretinde cu responsabilitate şi comprehen
siune „perfecta egalitate naţională a tu
turor popoarelor din monarhie", conştient
de necesitatea unor noi principii în rela
ţiile dintre popoare, dar şi de sensul reac
tualizării crezului bărnuţian de la 1818:
..Libertate fără naţionalitate este moarte
noi* De aceea, In lupta sa politi
De la tribuna Marii Adunări Naţionale pentru
voind să aline „durerile plugarilor ro
întrunite în ziua de 1 decembrie 1918 la că,
şi ale lucrătorilor, V. Goldiş va
Alba Iulia, copleşit de înfăptuirea săvîrşi- mâni"
susţine şi revendicări larg democratice (ca
tă atunci. Vasile Gohlis, va rosti cu emo
votului universal), se va apro
ţie, în finalul argumentaţiei istorice care legiferarea
ciliar cu reală înţelegere de marxism
prefaţa hotărîrile adunării: .Înaintaşii noş pia
de ex., că fericirea poporului
tri pe Cimpul Libertăţii, în 1848, au Uotă- (va spune,socializarea
mijloacelor do pro
rît aşa: «Naţiunea română depune jurâ- ..necesită
fără să depăşească totuşi poziţiile
tnînt de credinţă către împăratul, către ducţie"),
unui radicalism burghez foarte accentuat,
patrie şi către naţiunea romană". împăra
strădania supremă a vieţii sale a ră
tul ne-a înşelat, patria (Austro-Ungaria — dar
mas împlinirea idealului naţional. A fost
n.n.) ne-a ferecat, şt ne-am trezit că numai
de fapt cea mai stringentă dorinţă a gene
credinţa în noi înşine, in neamul nostru
raţiei sale, dorinţă justificată de însăşi eromanesc ne poate mîntui". Această „cre
voiuţia istorică. Rezolvarea problemelor
dinţă" majoră, cristalizată la nivelul unei
desăvîrşirea formării statelor na
doctrine politice naţionale şi susţinută naţionale,
ţionale erau acte finalizate in general în
practic prin mişcarea Supplex-ului din
pînă la sfîrşitul secolului XIX.
veacul iluminist, prin evocatul
moment Europa
Doar zona central-sud-est europeană, prin
1848, prin actul memòrandist de la sl'îrşiunor anacronice imperii şi a
tul secolului XIX, va nutri idealul de via persistenţa
pretenţii medievale, mai adăpostea
ţă al marelui tribun naţional Vasile Gol unor
inechităţi. De aceea, gene
diş, ideal concretizat în lupta pentru desă- încă flagrante
de la începutul secolului XX, din
vîrşirea creerii statului naţional român U- raţia
din caro se revendică prin toate aspiraţiile
nitar, pentru locul şi rolul domn al aces fiinţei
sale şi Vasile Goldiş, a fost cople
tuia în concertul naţiunilor.
şită de idealul naţional, de lungul şir al
Vasile Goldiş s-a născut la 12 noiembrie jertfelor, ridicate pe o nouă treaptă în
18G2 în satui numit astăzi Lunca Teuzului, pragul epocii moderne. în nume'.' acestei
înalte idei. V Goldiş poartă tratative cu
aproape de Ineu, din părinţi ce-şi trăgeau
autorităţile maghiare, redactează memorii,
sorgintea din alte spaţii ale pământului ro
mânesc, neamul dinspre tată fiind de loo reuneşte, prin ziarul „Romanul" de iu Arad
din părţile Bihorului, iar familia mamei tracţiunile răvăşite ale mişcării româneşti
din ţinutul Făgăraşului, de unde răzbă prevăzînd vremurile ce se anunţau: „De
la 1848 n-au mai fost momente alit de în
teau încă ecouri ale unei demne îndîrjiri
susţinute de străvechea proeminenţă poli semnate în viaţa poporului nostru, ca atică extracarpatica în sudul Transilvaniei cesta care se anunţă [ . . . ] . în aceste mo
şi de înnobilările armallste răsfrînte asu mente dar, poporul nostru, din această ţapra românilor dinspre curţile calvine prin îă (Transilvania — n.n.) trebuie să se ştie
sigur de forţele sale şi solidar să păşească
ciare în secolul al XVlI-lea. Viitorul om
în acţiunile iui".
de cultură şi luptător politic îşi aminteşte
cu emoţie de anii copilăriei şi ai şcolii pri
mare urmate în satele din jurul locului na
Devenit membru al Consiliului Naţional
tal: „Acolo a luat fiinţă sufletul meu. care Român Contrai (creat la Budapesta in 29
a rămas acelaşi de atunci şi pînă astăzi. Tn octombrie 1918), V, Goldiş lansează mani
braţele mamei, în scîncitul leagănului, în
fumul pătruns de mirosul Umilei, în pri
mele învăţături ale dascălului se plăsmu
ieşte sufletul' fiecăruia dintre noi". în aceştl ani primi de şcoală, ca şi mai tîrziu,
va deprinde tainele ştiinţei de carte prin
mijlocirea limbii părinţilor şi moşilor săi,
dar şi a limbilor maghiară şi germană, ca
un om între oamenii pâmîntului său, dor
nic de înţelegere dar, la nevoie, şi de lup
tă. Liceul urmat la Arad. în vremuri de
efervescenţă a mişcării naţionale roma
neşti, va oferi tînărului învăţăcel deschi
deri serioase şi statornice spre istorie, lite
ratură şi filosoiie, dar mai ales o nestră
mutată pasiune pentru studiu, răsplătit!
deocamdată prin titl'il de şef de promoţie
si prin diploma de bacalaureat obţinute în
1381.
Anii studiilor universitare budapestane
şi vieneze (1881—1885) la facultatea de li
tere şi filosofie pun în lumină tin Vasile
Goldiş integrat cu entuziasm în activita
tea societăţii studenţeşti Petru Maior (Bu
dapesta) şi România Jună (Viena), un ttnăr pe calc de a se forma ca luptător po
litic, pătruns de emoţia înlîlnirii cu M.
Kogălniceanu în timpul unei vizite a aces
tuia In capitala maghiară.
Titrat In latină şi istorie, după scurte
popasuri didactice la Budapesta şi Caran
sebeş, în 1889, cu sprijinul lui G. Bariţ,
proaspătul profesor ocupă o catedră la
„cea mai de frunte şcoală do legea strămo
şească a românilor", adică la liceul rornânesc clin Braşov (liceul „Andrei Saguna").
într-un asemenea cadru prestigios (liceul
fusese fondat în 1850), în care erau activi
zate tradiţiile unei culturi româneşti multicentenare întreţinute mai ales prin exis
tenţa în Scheii Braşovului a celei dinţii
şcoli în limba română de pe întreg cuprin
sul ţării, profesorul şi omul de cultură Va
sile Goldiş va elabora manuale, programe
şcolare, abecedare, material didactic, va fi
membru şi apoi secretar al vechii „Casine
române" de la Braşov, va deveni (din
1895) secretar al „Societăţii pentru creearea unui fond de teatru român" cu sediul
în acelaşi oraş.
Dar în condiţiile Transilvaniei timpului
şi cultura era o armă de luptă politică, de
aceea nu sînt întîmplătoare acuzaţiile au
torităţilor că, Goldiş, sprijinindu-i pe inemorandişti, or fi avut contacte cu „Liga
culturală" din România, că ar agita popu
laţia din zona Braşovului şi pe elevii liceu
lui unde era dascăl (in 1893, devenise
membru al P.N.Ït. din Transilvania).
Pătruns pe tărîmul luptei politice direc
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tribun naţional

festul Către naţiunea română, In urma in
dicaţiilor căruia s-au creat gărzile şi con
siliile naţionale române locale. In alt ma
nifest (Către popoarele lumii), V. Goldiş
face publică hotărîrea naţiuni române din
Transilvania de unire cu România, indife
rent de conţinutul deciziei conferinţei de
pace.
Astfel, la Marea Adunare, după un pre
ambul istoric argumentativ, cu sorgintea în
spiritul supplex-urilor şi mai ales in cuvîntarea lui Bărnuţiu din catedrala Bla
jului, marele tribun va anunţa istoricele
hotăriri ale neamului, ducînd apoi la Bu
cureşti, în fruntea unei delegaţii, vestea
şi satisfacţia marilor împliniri naţionale:
„Românii din Transilvania, Banat şi Ţara
Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor
legali la Alba Iulia, în ziua de 18 noiem
brie (1 decembrie) 1918, au declarat unirea
lor, şi a acestor teritorii cu Regatul Ro
mân. Prin această unire, după aceea a Ba
sarabiei, apoi a Bucovinei, s-a împlinit vi
sul de o mie de ani al neamului româ
nesc: Unirea într-un singur Stat a Tuturor
Românilor".

Situat în fruntea elitei politice româ
neşti, V. Goldiş a deţinut funcţia de mi
nistru al instrucţiunii şi naţionalităţilor !n
Consiliul Dirigent, apoi a fost ministru în
c-îteva sind uri in guvernele de la Bucu
reşti, dar s-a retras curînd (1926) din ac
tivitatea politică, dezamăgit de fadele hăr
ţuieli politicianiste, de eludarea şi falsifi
carea programului democratic înscris în
rezoluţia Adunării de la Alba Iulia. însă
încrederea intelectualului de aleasă for
maţie în domeniul cultural rămîne nealte
rată, de aceea el va lupta de-acum mai ales cu arme spirituale (adesea prin publi
cistică) pentru deplinătatea marelui act al
unirii tuturor românilor, pentru statornici
rea lui cit mai firească: în 1919 este ales
membru de onoare al Academiei române,
iar în 1923 preşedinte al Astrci; prin această asociaţie, prin presă, va susţine în
continuare necesitatea unor largi deschi
deri democratice.
Cea mai importantă lucrare a sa, „Des
pre problema naţionalităţilor, apărută la
Arad, în 1912, va fi întregită prin nume
roase articole cu caracter politic, conţinînd de cele mai multe ori critici incisive
la adresa nedreptelor rînduieli naţionale şi
sociale. Ca om de cultură, va evoca pe
înaintaşii şi contemporanii socotiţi apos
toli luminători ai neamului: va serie, în
tre alţii despre Gh. sine ai. cel care „cu iu
birea sa de neam trei sute de şcoli ro
mâneşti a creat", despre M. Kogălniceanu,
..erou al vremilor de prefacere politică şi
socială dintre 1848 şi 1881". despre Ion
Maiorescu, „unul din cei mai mari şi mai
modeşti învăţători ai neamului
nostru",

despre G. Coşbuc, cel care a cîntat „în
crederea în forţele neamului", despre A.
Vlaicu cu „voinţa de fier tn secolul lipsei
do voinţă", despre S. Bărnuţiu, purtînd „în
inima lui toată durerea naţiei* şi, mai cu
seamă, despre Eminescu în al cărui vers etern vede prinse „simţirea şi gîndirea nea
mului său, deopotrivă cu simţirea şi gîndi
rea universală".
După o viaţă intens trăită, V. Goldiş, re
tras în liniştea unui amurg modest şi
demn, se stinge în 1934 la Arad, omagiat
de poporul său, pentru laborioasa muncă
de dascăl de publicist şi om de cultură, de
luptător politic, dar mai ales pentru con
tribuţia la împlinirea celui mai înalt ideal
al generaţiei sale: unirea cea mare a tu
turor românilor.
IOAM AUREL POP

Adorno despre...
(Continuare din pag. 16*
tului, şi a libertăţii în numele cărora se
practică dominaţia naturii" (8). Raţionalis
mul dodecafonic devine treptat un scop in
sine, un sistem de reguli opac, prin care
constelaţia mijloacelor se ipostaziază ca
scop (9). „Legitatea în care îşi găseşte îm
plinirea este doar una impusă materialu
lui, pe care îl determină, fără ca această
determinare să folosească unui sens. „Stimmiglceit" ca echivalarea matematică, ia
locul a ceea ce în arta tradiţională se nu
mea idee" ("0). Problema care se află în
faţa compozitorului nu mai este „cum se
poate organiza sensul muzicii — ci cum
poate organizarea primi sens" 11). Astfel
subiectul care manipulează sistemul raţio
nal devine victima acestuia.
Iniţial regulile dodecafonice nu au fost
inventate arbitrar, ci au izvorît din nece
sităţile concrete ale procesului compinistic. Adevărul lor se realizează însă doar
în confruntarea permanentă cu imaginea
concretă a muzicii. „Ele arată de ce tre
buie să te fereşti, nu însă cum trebuie să
te comporţi" (12). Detaşate de experienţa
spontană, concretă, ele se înstrăinează şi
reifica. Prin organizare muzica eliberată
vrea să cîştige un sens, să refacă forţa şi
stringenţa muzicii lui Beethoven. „Aceasta
îi reuşeşte însă numai cu preţul libertăţii
ei, şi prin aceasta eşuează" (13). Tehnica
este chemată să slujească scopuri dincolo
de existenţa ei. Aici însă „ea devine scop
in sine, suroghează unitatea substanţială a
operei de artă prin simplă echivalenţă" (14).
Prin renunţarea la aspectul de iluzie "
saşi existenţa operei de artă devine
blematică. Excluderea tuturor elemente
lipsite de o funcţie face ca opera de
n cărei funcţie principală
este tocmai
transcenderca existenţei ei imanente, să
devină un lucru fără sens, fără funcţiu
ne, „întrucît tot nu poate fi realitate, eli
minarea oricărui caracter iluzionar scoate
cu atit mai strident în evidenţă existenţa
ei iluzorie" (15).
Cu toate aceste contradicţii care apar în
mod necesar în muzica lui Schönberg şi
a şcolii sale, ea ramino calea pe care tre
buie păşit, singura care promite progre
sul, cerut de stadiul istoric al materialu
lui muzical, în care apure răsfrîntă socie
tatea. „De aceea confruntarea compozitoru
lui cu materialul este cea cu societa
tea" (16). Superioritatea
infinită a
lui
Schönberg faţă de Strawinsky a constat în
acceptarea acestei confruntări.
Strawinski porneşte tot de la constata
rea uzurii elementelor muncii tradiţionale,
al impregnării formulelor cunoscute cu in
tenţionalitate, şi trage do aici concluzia ne
cesităţii înnoirii direcţiei de dezvoltare a
muzicii. Animat de un veritabil „horror
vacui", visează să refacă situaţia pierdută
a muzicii prin renunţarea la subiectivita
tea compromisă, la intenţii, la esenţe, impunîndu-i un obiectivism chemat să refa
că din afară autenticitatea prin procedee
stilistice. Strawinsky ţine cu tot dinadin
sul ca muzica lui să aibă o largă rezonan
ţă, vizînd prin aceasta desigur şi o criti
că a muzicii reprezentanţilor Şcolii viene
ze, de a cărui subiectivism şi caracter eli
tär caută să se distanţeze, mergînd pe alte
căi. Situaţia lui reprezentativă şi superio
ritatea faţă de toţi imitatorii constă In
conştiinţa lucidă a artificialităţii limbaju
lui propriu, a caracterului lui problema
tic, şi a includerii acestei conştiinţe în ac
tul componistic. De aceea muzica lui nu
are aerul de seriozitate, de profunzime,
comune deopotrivă opusurilor, chiar eşuate ale lui Schönberg, şi simfoniei „Eroica".
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(8). Adorno: „Philosophie der neuen Mu
sik", p. 62—63.
(9). Aceasta este opinia lui Adorno, cu
care Schönberg de fapt nu a fost de acord.
(Vezi în acest sens articolul lui I. Maegard:
„Schönberg hat Adorno vie laiden könners", „Melos", nr. V/1971.
(10). Adorno: „Philosophie der neuen
Musik", p. 63.
(11). Ibidem, p. 64.
(12). Ibidem, p. 65.
(13). Ibidem, p. 65.
(14). Ibidem, p. 66.
(15). Ibidem, p. 66— 67.
(16). Ibidem, p. 36.

