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Nicolae tefu i teatrul na ional transilv nean 
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Nicolae tefu and the National Theatre of Transylvania 
 

Unul dintre dezideratele majore ale mi c rii culturale transilv nene 
îl constituia institu ionalizarea teatrului în limba român . Activitatea 
meritorie a teatrului colar, ca i a trupelor de amatori, existente înc  din 
secolul al XVIII-lea, sau a trupelor ambulante, care frecventau în special 
marile centre urbane din Transilvania, nu putea suplini absen a unui 
teatru românesc permanent, ca institu ie de baz  în promovarea culturii 
i men inerea treaz  a con tiin ei na ionale. În elegând importan a 

func iei teatrului în via a spiritual  a societ ii, intelectualitatea român  
transilv nean  a militat pentru împlinirea acestui înalt el na ional. 
Supus  presiunilor, tendin elor de dezna ionalizare i îngr dirilor de tot 
felul menite s  limiteze sau chiar s  împiedice dezvoltarea unei culturi 
na ionale, suflarea român  transilv nean  vedea în coal  i în scen  
mijloace de însufle ire a sentimentului na ional – a a cum afirma cu 
luciditate Iosif Vulcan, prestigiosul mentor al mi c rii culturale 
transilv nene: „E mare, înalt  i nobil  chemarea teatrului i, când el tie 
a se ine la în l imea misiunii sale, conduce poporul la glorie i m rire. 
Noi românii de dincoace de Carpa i, din nefericire, nu ne putem l uda, 
nu ne putem mândri cu o scen  român , vina îns  nu o purt m noi, ci 
vitregia timpurilor trecute; va veni i timpul acela când dulcea i 
armonioasa noastr  limb  va r suna nu numai de la în l imea catedrei, ci 
ne va îndulci inima i ne va fermeca auzul i pe scen ” („Familia”, anul 
III, 1863, p. 122). Un deziderat fierbinte, care s-a împlinit prin lupta 
entuziast  a militan ilor patrio i, larg sus inut , într-o unanim  
concentrare a energiilor, de întreaga popula ie româneasc . 

Privit  prin timp, mi carea teatral  ar dean  a avut câ iva entuzia ti 
animatori, militan i neobosi i pentru împlinirea dezideratului comun, de 
înfiin are a unui teatru românesc în aceast  parte a rii, i, mai apoi, 
pentru transformarea scenei într-o tribun  a luptei pentru dezvoltarea i 
înt rirea luptei de emancipare na ional . 

Mi carea teatral  din zona Aradului a avut câ iva admirabili 
reprezentan i, începând cu dasc lii Preparandiei (Sava Arsici, Dimitrie 
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Constantini, Constantin Diaconovici Loga, Ion Popovici, Ion Mihu , 
Alexandru Gavra), continuând cu Roman Ciorogariu, Mircea V. St nescu, 
Ioan Slavici, Emil Mon ia, Petre Popovici, Iosif Moldovan i nu în 
ultimul rând, Nicolae tefu. 

A aduce în discu ie mi carea cultural  a românilor din p r ile 
Aradului înseamn  a z bovi, în mod inevitabil, asupra personalit ii lui 
Nicolae tefu – compozitor, gazetar „popular i didactic”, conduc tor de 
cor, adev rat maestru al mi c rii culturale desf urate la iria (unde a 
activat pân  în anul 1890) i în Arad (pân  în anul 1914). 

I. D. Ungureanu i-a dedicat o monografie, ap rut  la Arad în 1947, 
considerându-l pe Nicolae tefu „o personalitate care sintetizeaz  
calit ile, zbuciumul i lupta poporului român...”. Restituirea activit ii 
prestigioase a acestuia relev  „un crâmpei de istorie adev rat  a 
românilor din aceast  parte de ar ”. 

S-a n scut la Cladova dintr-o familie de rani harnici, cu avere 
pu in ; de i nu tia prea mult  carte, tat l s u a fost mult  vreme primar 
al comunei. 

Nicolae tefu a urmat cursurile Preparandiei, formându-se în preajma 
înv torilor i teologilor i într-o atmosfera în care înv torii pedagogi i 
teologii împleteau principiile culturii europene cu principiile culturii 
tradi ionale; cânt rile biserice ti culminau la Slujba Sfintei Liturghii cu 
cânt rile în stran . A ob inut diploma de înv tor în anul 1876 i s-a 
c s torit, doi ani mai târziu, cu Ana Corber cu care a avut ase copii. Cum 
aceasta se stinge în 1892, Nicolae tefu se rec s tore te cu Emilia Tesici 
i vor vedea lumina zilei cinci copii. Nicolae tefu va face eforturi 

extraordinare s -i înve e carte pe copiii s i, î i va vinde toat  averea i se 
va stinge în anul 1914, la numai 59 de ani, precum „o lumânare care arde 
prea viu” (Ungureanu, Nicolae tefu, Arad, 1947, p. 13). 

A fost înv tor la iria (1 septembrie 1876 – 1 septembrie 1883), la 
Cuvin (1 septembrie 1883 – 1 septembrie 1890) i la Arad (1 septembrie 
1890 – 1 septembrie 1909), dup  care s-a pensionat. 

Revistele „Biserica i coala” (anul XXXVIII, nr. 47, din 23 noiembrie 
– 6 decembrie 1914, p. 368) i „Reuniunea înv torilor” (anul XI, nr. 11–12, 
noiembrie – decembrie 1914, p. 288) consemneaz  printr-un articol 
emo ionant, semnat Colegul, stingerea din via  a lui Nicolae tefu: „A 
fost predestinat de soart  s  fie unul dintre cei mai ale i dasc li ai colii 
române pe care a servit-o cu credin  33 de ani, dezvoltând o activitate 
extra colar  foarte laborioas . Era predispus îndeosebi pentru cântare i 
art  teatral , prin care i-a câ tigat mult  simpatie i admira iune fiind 
distins i apreciat chiar de un Porumbescu i un Vulcan. Era i bun 
scriitor. Scrierile lui au r spândit i vor r spândi înc  de acum înainte 
lumin . În ora iile, cântecele i poeziile ce le-a compus ne va însufle i i 
delecta înc  pentru multe genera ii”. 
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Nicolae tefu a însufle it numeroase spectacole sus inute de 
diletan ii din iria i Arad. Astfel, în duminica de 7–9 august 1877, 
diletan ii din iria au sus inut „produc ia teatral ” Mireas  pentru 
mireas  de Iosif Vulcan, urmat  de O petrecere cu datini. Însu i Iosif 
Vulcan participase la iria, în calitate de dramaturg, dar i de cronicar 
dramatic. Spectacolul diletan ilor irieni a fost larg consemnat în 
paginile „Familiei” i în revista ar dean  „Biserica i coala”. Aceste 
consemn ri l-au eviden iat pe Nicolae tefu, conduc torul corului, care, 
„între acte, a executat cu mult  precizie i tact mai multe piese 
na ionale”. În cadrul unor astfel de „petreceri”, se dezvolta gustul estetic 
i se promova sim ul na ional i de solidaritate în poporul român. 

Junimea din iria a sus inut un concert în 13–25 august 1878 
(consemnat de revista „Biserica i coala”, anul II, nr. 31, 30 iulie – 1 
august 1878, p. 246), cu un program ce cuprindea: cântece executate de 
corul vocal condus de Nicolae tefu, poezii de Vasile Alecsandri (Pene  
Curcanul, Santinela român  i Cântecul gintei latine), dialogul Fericire 
real  i ideal , rostit de Nicolae tefu i P. T. Mera. De asemenea, 
men ion m concertul organizat de Junimea Român  din iria în  
10–22 februarie 1880 („Biserica i coala”, anul IV, nr. 5, 27 ianuarie – 
8 februarie 1889, p. 38). Programul cuprindea piese muzicale, corale i 
instrumentale, precum i monologul oldan Viteazul i poeziile Pene  
Curcanul i Dumbrava Ro ie de Vasile Alecsandri. 

Câ iva ani mai târziu, în 15–27 august 1885, Junimea Român  din 
iria a sus inut în Sala mare a osp t riei, un concert al c rui venit era 

destinat „pentru ajutorarea colarilor români lipsi i de mijloace” 
(„Biserica i coala”, anul IX, nr. 31, 4–6 august 1885, p. 245). 
Comedia Otrav  de hârciogi de A. Pop a fost reprezentat  în 12–25 
iunie 1908 de diletan ii din iria, care au pus în scen  i Mortul i 
dansul, comedie de V. A. Urechia, în 7–19 august 1880.  

De altfel, Nicolae tefu a preg tit i corul care va evolua între actele 
spectacolului S r cie lucie, pies  scris  de Iosif Vulcan anume pentru 
diletan ii Asocia iei Meseria ilor.  

Înfiin at  la 25 martie 1883, din ini iativa lui Mircea V. St nescu i a 
unui comitet de ini iativ  alc tuit din Ioan Slavici, Petre Popovici i Iosif 
Goldi , Asocia ia Cultural  a Muncitorilor i Meseria ilor Ar deni 
„Progresul” este prima asocia ie a micilor meseria i, a ucenicilor i a 
calfelor, care a avut ca scop, a a dup  cum relev  proiectul de statut: 
„conversa ia cultural , nobil  desf tare, filantropie”. Activitatea 
Asocia iei „s-a bucurat de sprijinul generos al unor inimo i înv tori: 
Nicolae tefu, Petre Popovici, Iosif Moldovan, i Ion Vancu”, iar prin 
activitatea desf urat  a dep it cadrul restrâns al publicului care o 
sus inea, devenind, prin contribu ia adus  la difuzarea valorilor culturii 
române ti, o institu ie cu caracter na ional. 
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Înc  de la început, în programul manifest rilor culturale organizate 
de Asocia ia „Progresul” au figurat, al turi de recit ri, i piese de teatru. 
Astfel, în 29 iunie 1883, în „p duricea” ora ului Arad a avut loc „o 
petrecere de var ”, în cadrul c reia s-au prezentat piesele Nunta 

r neasc  i Ciobanul din Ardeal care au repurtat „un succes peste 
a teptare”. Spectacolul este consemnat în periodicul local „Biserica i 

coala”, precizându-se c  „ambele piese au fost predate cu mult  
desteritate i originalitate, fapt care face onoare Societ ii i zelosului 
conduc tor al sec iei corului, d-l Petru Popovici”. 

În pauzele balurilor sau ale concertelor organizate, s-a prezentat un 
program de dansuri populare române ti. Astfel, la „petrecerea vesel  i 
animat ” din perioada 29 ianuarie – 10 februarie 1856, „12 tineri în 
costume na ionale au dat balului o culoare curat româneasc ”; la fel ca 
în pauza concertului i a balului din 9–21 februarie 1886, desf urate în 
prezen a „unui public ales i numeros” („Biserica i coala”, anul X, nr. 6, 
din 9–21 februarie 1886, p. 47).  

De asemenea, Asocia ia „Progresul” a organizat anual, la sfâr itul 
lunii mai, s rb toarea popular  cunoscut  sub numele de maial, la care 
participa un public numeros din Arad i împrejurimi, astfel încât a 
dobândit „caracterul unei mari petreceri, adev rat române ti”. 

În concertele desf urate au fost invita i i arti ti din afara Aradului, 
astfel c , la cel desf urat la 28 februarie 1891, la Hotelul „Crucea 
Alb ”, au participat arti tii sibieni Agnes Brote i Victor Holdenberg. 

De obicei, concertele se desf urau în „p duricea” ora ului, iar în 
programul lor, figurau piese corale, interpretate de cor b rb tesc i mixt, 
solo-uri i duete. Preferin a muzical  mergea spre Ciprian Porumbescu, 
cum o v de te i concertul din 25 august – 6 septembrie 1891, în cadrul 
c ruia s-a distins corul dirijat de Nicolae tefu, inimosul mentor al 
Asocia iei. 

Dup  ce în cadrul spectacolelor sus inute în timpul celui de-al 
optulea deceniu al secolului al XIX-lea, figurau doar piese muzicale i 
corale, precum i recit ri ale unor poezii din lirica româneasc , începând 
cu ultimul deceniu al aceluia i veac, se eviden iaz  op iunea diletan ilor 
meseria i pentru piesele teatrale. 

Astfel, la 6 iunie 1892, în sala din „p duricea” ora ului a avut loc o 
„reprezenta ie teatral ” (Biletele de intrare: locul I – 1 fl. 50 cr; locul II 
– 1 fi; locul III – 60 cr; galeria – 40 cr.) cu Ruga de la Chiz t u, 
„comedie popular  într-un act, cu cântece i joc”, de Iosif Vulcan, i 
sceneta Dan, c pitan de plai de Vasile Alecsandri („Biserica i coala”, 
anul XVI, nr. 20, 17–29 mai 1892, p. 157).  

Ruga de la Chiz t u, comedia popular  a lui Iosif Vulcan, se va afla 
i în programul „reprezenta iunii” sus inute în prezen a unui „public ales 
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i numeros” de meseria i, în Duminica Tomii 1893. Succesul este 
consemnat astfel: „reprezenta iunea i cânt rile, sub conducerea 
înv torului Nicolae tefu, au avut deplin succes”. 

De asemenea, revista „Biserica i coala” a înf i at pe larg sau 
lapidar, în articole ample ori scurte tiri, prodigioasa activitate a 
Asocia iei Meseria ilor Ar deni „Progresul”. Peste o mie de spectacole 
ale diletan ilor ar deni sunt amintite în paginile revistei. Men ion m 
spectacolul din 9–21 aprilie 1985 sus inut de meseria ii ar deni, care au 
prezentat cu succes o comedie cu cântece într-un act, Cinel-cinel de 
Vasile Alecsandri în interpretarea dilentan ilor: Nicolae Haiduc (Pitarul 
Sandu – boier), Emilia Oprean (Sm r ndi a – nepoata lui), Elena 
M ceanu (Tincu a – vara Sm r ndi ei), Florica Stoian (Florica – tân r  

ranc ) i Mihai Bila (Graur – fecior boieresc din Moldova), urmat  de 
jocurile populare c lu arul i b tuta. Conduc torul diletan ilor este, din 
nou, înv torul Nicolae tefu. Acela i „succes deplin” îl men ioneaz  
revista „Biserica i coala” i pentru reprezenta iunea teatral  
declamatoric , împreun  cu petrecere i joc, din 2 aprilie 1897, din „Sala 
cea mare” a Hotelului „Crucea Alb ”. 

În 2–14 iunie 1895, „Tinerimea meseria ” sus ine în sala din 
„p duricea” ora ului un alt spectacol, cu comedia original  într-un act 
Alb sau ro u. Revista „Familia” (anul XXXI, 1895, p. 263) îi aminte te 
pe organizatori: Petru Tru ia (pre edinte), Iosif Moldovan, Nicolae 

tefu, Iustin Olariu, Alexandru Moldovan i tefan Susan. 
În 12–24 aprilie 1898, diletan ii meseria i ar deni au organizat o 

nou  „petrecere de joc, împreun  cu reprezenta ia teatral ”, în sala 
Hotelului „Crucea Alb ” (Bilete de intrare: locul I – 2 fl; locul II – 1 fi, 
locul III – 50 cr.), dar revista local  nu precizeaz  titlul piesei, nici în 
num rul („Biserica i coala”, anul XX, nr. 14, 5–17 aprilie 1898, p. 
112) în care anun  spectacolul i nici în cel urm tor („Biserica i 

coala”, nr. 15, 19 aprilie – l mai 1898, p. 129), în care îl comenteaz . În 
orice caz, la spectacol „a luat parte un public numeros, atât din 
localitate, cât i din provincie”, iar reprezenta ia „a avut succes pe 
deplin”. Acela i succes „deplin” este men ionat i pentru 
„reprezenta iunea teatral  declamatoric , împreun  cu petrecere i joc”, 
din 2 aprilie 1897, din „Sala cea mare” a Hotelului „Crucea Alb ” 
(„Biserica i coala”, anul XXI, nr. 15, 13–25 aprilie 1897, p. 119). În 
program figura, al turi de recitarea de c tre diletantul Petru Ponta a 
poeziei Coriolan de Iulian Grozescu, i vodevilul cu cântece, în dou  
acte, Noaptea de Sf. Giorgiu de Teochar Alexi, a c rui muzic  fusese 
semnat  de acela i inimos animator al Societ ii, Nicolae tefu. În 
pauz , au fost jucate din nou dansurile populare b tuta i c lu arul, sub 
conducerea v tafului Iustin Olariu. 
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Dac  pân  în 1890, repertoriul era alc tuit doar din piese muzicale, 
corale i recit ri ale unor poezii din lirica româneasc , dup  acest an, 
op iunile diletan ilor meseria i se orienteaz  spre piesele teatrale: la 6 
iunie 1892, în sala din „p duricea” ora ului, a avut loc „reprezenta ia 
teatral ” Ruga de la Chiz t u, „comedie popular  într-un act, cu cântece 
i joc”, de Iosif Vulcan, precum i „sceneta” Dan, c pitan de plai de 

Vasile Alecsandri. Dup  succesul repurtat cu Ruga de la Chiz t u, care 
a demonstrat „zel na ional înfl c rat”, Iosif Vulcan a scris, la cererea 
tinerilor Asocia iei „Progresul”, S r cie lucie, comedie poporal  cu 
cântece, într-un act”, a c rei reprezenta ie este anun at  de „Familia”, 
anul XXX, 1894, p. 262, prin articolul Reprezenta ie teatral  la Arad. 
Ac iunea piesei se desf oar  într-un sat b n ean, având o ambian  
folcloric  prilejuit  de o datin  str bun , valorificat  cu pricepere i gust 
artistic. Este vorba de „ziua m tc l ului”, când pentru fete i feciori 
„este oprit orice lucru”. Iosif Vulcan apeleaz  la versurile populare din 
culegerea lui E. Hodo , Poezii populare din Banat, precum i la 
prelucr rile corale ale lui G. Muzicescu i Gh. Dima. În ansamblu, 
construc ia dramatic  este ubred  i superficial , nevalorificând artistic 
o tem  major  – stratificarea lumii satului i conflictul dintre s raci i 
boga i – chiar i atunci când este vorba de c s toria tinerilor. Piesa 
scris  la cererea Asocia iei Meseria ilor Ar deni „Progresul”, este jucat  
în premier  absolut  la Arad în Duminica Tomii, 1894, i prilejuie te 
descoperirea lui I. Vulcan nu numai în ipostaza de dramaturg, ci i în 
cea de cronicar dramatic. Spectacolul consemnat de Iosif Vulcan în 
articolul O sear  la Arad („Familia”, anul XXX, 1894, p. 285) con ine 
aprecieri la adresa interpre ilor: Roza Cuzman (Veselina), Flori a Stoin 
(Sanda), Mihai Bila (Viliga, nebunul satului) i Nicolae Haiduc (Iota). 
El consemna cu entuziasm „succesul deplin al corurilor bine instruite i 
conduse de înv torul Nicolae tefu”. Înainte de reprezenta ie, „copili a” 
Valeria Here , în costum na ional, a declamat poezia Copila român  de 
Iosif Vulcan i monologul oldan Viteazul de Vasile Alecsandri. 

Inaugurat  în 12 octombrie 1902, ca un „centru de întâlnire a fra ilor 
no tri români”, dup  cum aprecia N. Oncu în Casa Na ional  Arad, 1912, 
p. 4), Casa Na ional  i-a propus împlinirea unit ii spirituale a 
românilor. Ea a devenit centrul manifest rilor artistice române ti pân  la 
Unirea din 1918 i era menit  a ad posti pe cei care vor avea s  
„îndrepte calea vie ii spre înt rirea sim mintelor frumoase i bune”. 
Casa noastr  româneasc , „for a noastr ”, nefiind socotit  de români 
„loc de desf tare i petrecere, ci ca loc pentru luminarea min ii”, ca 
adev rat „templu de iubire i cultivare a limbii, a jocurilor i a 
admirabilelor cântece române ti i str ine” („Biserica i coala”, anul 
XXVI, nr. 40, 6–12 octombrie 1902, p. 336). 
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Casa Na ional  a fost construit  „cu pre ul unei munci st ruitoare i 
cu frumoase jertfe” izvorâte din „dragostea c tre popor, voin  tare, 
inimi calde i însufle ire pentru ceea ce au voit”. 

În primele dou  decenii ale secolului al XX-lea, pe scena sa se va 
desf ura o activitate cultural  care viza obiectivul comun tuturor 
ac iunilor culturale române ti: f urirea unit ii culturale a românilor. 
Totodat , Casa Na ional  a impulsionat mi carea artistic  a diletan ilor, 
oferind cadrul necesar reprezenta iilor teatrale. 

În seara Anului Nou – 1903, sec ia meseria ilor a Asocia iei 
Na ionale Ar dene a organizat, din ini iativa înv torilor Nicolae tefu 
i Iosif Moldovan, o „produc ie teatral  i concert”, în program figurând 

vodevilul în dou  acte, Noaptea Sf. Giorgiu de Teochari Alexi, muzica 
Nicolae tefu. 

Îi re inem pe interpre ii (diletan ii ar deni): G. I. Trifan (Dinu, primul);  
I. Marin (Stan, fiul s u), S. Bogneac (Lelea Stana), Iulia Ursu (Florica, 
fiica sa), Mihai Ursu (I ig, cârciumarul), Ana Niga (Rubela). 

A publicat în dou  edi ii Liturghia Sfântului Ioan Crisostom, pentru 
corurile colare i biserice ti, care a fost primit  cu entuziasm, 
epuizându-se la scurt timp dup  apari ie. 

Unele dintre numeroasele sale cântece, Hora nou  (versuri de 
Nicolae tefu) i Hora curcanilor (versuri de Vasile Alecsandri), se afl  
i ast zi în repertoriul corurilor noastre. 

Dar Nicolae tefu a fost i un remarcabil publicist. Redactor la 
„Tribuna Poporului”, Nicolae tefu a publicat în toate revistele 
române ti transilv nene. Ca urmare a amnistierii Memorandi tilor 
(Procesul Memorandi tilor, 1894), Nicolae tefu a formulat bucuria 
general  a românilor în versuri simple i înfl c rate, publicate în 
„Tribuna” din Sibiu (nr. 204, 24 septembrie 1895).  

Nicolae tefu public  în 1905 primul num r al revistei sale 
umoristice „Cucu”, ini ial un supliment al ziarului „Poporul român”, ce 
ap rea la Budapesta i apoi ca publica ie independent . Al turi de 
paginile umoristice, se întâlnesc poezii populare i religioase (Doina, La 
Pa ti), poezii sociale (Cucu, S  ne organiz m i Cucu la dispozi ie). Trei 
ani mai târziu, începând cu 1–14 ianuarie 1908, revista va ap rea la 
Deva cu numele „Cucu în Ardeal”. Revista i-a schimbat vechiul nume 
probabil din pricina cenzurii, fiind suspendat  de guvern. Re inem 
atitudinea satiric  împotriva celor ce stric  „limba româneasc ” (Din 
dialectele noastre). De biciul „Cucului” nu scap  nici preo ii, nici 
înv torii, nici notarii, nici ministrul, contele Tisza (nr. 11, 1910; nr. 29, 
1910), nici al i mini tri, ori deputa i nici chiar Vl dica, astfel c  revista a 
reprezentat o adev rat  tribun  a opiniei publice române ti. 

Totodat , Nicu Stej rel a elaborat în dou  edi ii culegerea colarul 
declamator, versuri scrise i alese pentru colarii i tinerii care declam  
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la examene, zile festive, concerte etc. În prefa a c r ii Pentru rani (ap rut  
în Arad, în 1906), intitulat  O vorb  înainte, î i exprim  dragostea fa  de 

r nime („draga r nime”, care este „talpa rii, sarea p mântului”). 
De asemenea, Nicolae tefu a activat i în cadrul Reuniunii 

Înv torilor, iar începând cu anul colar 1904–1905, a colaborat la 
revista acesteia. De altfel, Nicolae tefu a f cut parte al turi de Iosif 
Moldovan, Iuliu Grof oreanu, Dimitrie Popovici, Ion Cri an i Iosif 
Stanca, din comitetul de redac ie al revistei „Reuniunea înv torilor”. 

De altfel, Reuniunea Înv torilor i-a propus ca principale 
obiective: „înaintarea înv mântului”, promovarea culturii poporului 
român, extinderea mijloacelor literare tiin ifico-pedagogice, 
dezvoltarea i atragerea poporului pentru interesele culturi („Minte i 
inim ”, anul II, nr. 1, 1878). De aceea, Reuniunea a organizat 
manifest ri culturale în sate, angajându-i pe educatori în „opera de 
prosperare cultural  a satelor” (Protocolul celei de-a patra adun ri 
generale a Reuniunii Înv torilor Români Gr.-Or. din dieceza 
Aradului, Arad, 1894, p. 17). 

De asemenea, cu concursul „damelor i domnilor diletan i”, în 
13–26 august 1901, a organizat o „petrecere de joc” i o 
„reprezenta iune teatral ”, în sala mare din „p duricea” ora ului 
(„Biserica i coala”, anul XXV, nr. 32, 12–25 august 1901, p. 375). 
Venitul era destinat fondului Reuniunii i Casei Na ionale. În program: 
Paraclisierul sau Florin i Florica, „operet ” într-un act de Vasile 
Alecsandri – interpretat  de Ersila tef-Florica (Fata orfan ) i Vasile 

tef (Paracliserul), i Otrav  de hârciogi, „comedie” într-un act, de 
Antoniu Pop – interpretat  de Flori a Torni (Maistori a Crina) i Mihai 
Bila (Ionu , ucenic de pantofar). 

Elitele românilor din societatea ar dean , în special, i 
transilv nean , în general, au reu it ca în efortul de propagare a 
con tiin ei na ionale s  integreze organiza iile culturale ale diletan ilor în 
spectacolele culturale. Este u or de observat c , pe m sur  ce 
organiza iile diletan ilor se integreaz  în spectacolele culturale, 
repertoriul manifesta iilor culturale se îmbog e te, prin schimburi 
culturale reciproce i apar noi forme de organizare a diletan ilor. 
Corurile diletan ilor, jocurile populare i tradi ia – integrate de c tre 
mi carea cultural  elitist  – îi confer  acesteia o specificitate 
româneasc  spectaculoas , iar activitatea cultural  desf urat  decenii 
de-a rândul de c tre Nicolae tefu pare prin timp o flac r  vie i 
mistuitoare. 
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