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Maria Berényi

Centenar
Ion Luca Caragiale ºi Budapesta
Turneele lui I. D. Ionescu
în Transilvania ºi Ungaria

Anul 2012 este declarat Anul Caragiale, întrucît
se împlinesc 160 de ani de la naºterea ºi o 100 de
ani de la moartea celui care a fost Ion Luca
Caragiagie (1852–1912), cel ce a dat opere nemuritoare publicului românesc. Autor a numeroase
schiþe, nuvele ºi opere, Caragiale s-a detaºat ca un
fin mînuitor al umorului, cu care adesea înfiera clasa politicã a vremii sale. Opere care rãmîn valabile
ºi astãzi ºi care îl fac pe cititor sã guste vremurile
de odinioarã, dar ºi sã observe cu tristeþe asemãnãri cu timpurile contemporane. I.L. Caragiale va
rãmîne veºnic o figurã emblematicã a satirei româneºti ºi a unui spirit mereu pus pe “giumbuºluciri
ºi comicarii” cum era el caracterizat de criticii vremii sale.
j
Acum un secol, la 9 iunie 1912, se stingea
din viaþã cel care avea sã fie socotit drept cel
mai mare dramaturg român. Ion Luca
Caragiale, autorul nemuritoarelor „D‘ale carnavalului”, „O scrisoare pierdutã” sau „O
noapte furtunoasã”, a murit la Berlin, la vîrsta
de 60 de ani.

Caragiale a avut bune relaþii cu românii din
Ungaria ºi cu cei din Budapesta. De fapt prima
întîlnire cu Caragiale pe aceste meleaguri a fost
prin personajul sãu principal Ionescu de la
Union, din comedia sa O noapte furtunoasã. Ion
de la Union nu e altcineva decît cupletistul braºovean I. D. Ionescu (1844–1900).
În vremuri de mult apuse, grãdina „Union”
de pe fosta stradã Cîmpineanu, în apropiere de
vechiul Teatru Naþional, a cãpãtat faimã în
Bucureºtiul de altãdatã, faimã ce a continuat ºi
în comedia lui I. L. Caragiale O noapte furtunoasã, datoritã îndeosebi cupletistului I. D.
Ionescu. Angajat în trupa lui Matei Millo, artist dramatic înzestrat, acesta interpreta diferite roluri ºi cînta. Grãdina bucureºteanã, pe a
cãrei scenã a jucat de mai multe ori, era ca o
curte cu cîþiva copaci, cu trei duzini de mese ºi
cu scaune în jur, iar în spate se afla o popicãrie.
Acolo a cunoscut cupletul epoca sa de glorie,
în interpretarea lui I. D. Ionescu. Dar spaþiul
era prea mic pentru faima dobînditã, ne spune
Constantin Bacalbaºa, pentru cei ce doreau
sã-l vadã pe straºnicul cupletist. ªi Hanul Manuc
a gãzduit spectacolele de teatru ale lui I. D.
Ionescu.1
Îºi fãcuse numele mai cu seamã în Transilvania ºi Ungaria, unde turneele lui ridicaserã foarte mult sentimentul naþional. Acest artist complex a contribuit la evoluþia teatrului muzical
românesc întrecîndu-i rapid pe cîntãreþii de
ºansonete ai epocii, ca Gherman Popescu,
Filacowscki sau Bernardo, creînd un nou stil,
pe mãsura cerinþelor vremii. Jurnalele se grãbeau sã arate cã, pe lîngã faptul cã amuzã, cupletele lui moralizeazã în acelaºi timp. Deºi nu
aspira la preþuire în cercurile artistice mai înalte, totuºi succesul lui era vizibil.2
În afarã de Millo ºi Pascaly, în Transilvania,
Banat ºi Criºana au dat spectacole G. A.
Petculescu ºi I. D. Ionescu.3 Acesta din urmã a
ajuns ºi la Giula, Macãu ºi Pesta.4
Un turneu cu rãsunet peste decenii a efectuat echipa cupletistului braºovean I. D. Ionescu
ºi în pãrþile Aradului. Artistul, însoþit de scriitorul Ioan Slavici, a ajuns în 1872 ºi la Giula.
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Despre impresiile avute în acest oraº, Slavici
scrie astfel: „L-am gãsit într-un rînd [pe
I.D.Ionescu n.n.], în timpul vacanþelor la Arad.
Vãzînd efectul, pe care l-a produs asupra celor
mai mult ori mai puþin înstreinaþi, am plecat
cu el la Lipova ºi de acolo am trecut de-alungul
Podgoriei ºi peste Cîmpie pînã la Giula (BékésGyula), unde sînt vre-o 6000 Români risipiþi
printre vre-o 20.000 Maghiari.
Pretutindeni a fost primit c-o însufleþire oarecum bolnãvicioasã.
N-am fost primiþi nicãiri cu atîta nãvãlnicie
ca aici, unde o salã de tot mare a fost trei zile da rîndul plinã, cãci au venit ºi oameni de prin
satele româneºti de prin apropiere.
La Giula ºedeam în timpul reprezentaþiunii
la cassã, cînd a venit la mine un þãran, mi-a zis:
Veniþi ºi la noi la Macãu [subl.n.].
Dar d-l Ionescu o sã cînte în faþa unei sãli
goale, cãci Dumneavoastrã, cei de la Macãu,
nu ºtiþi româneºte – i-am rãspuns eu.
Cît aþi încassat seara aceastã? – M-a întrebat. O sutã zece florini, – am spus eu. El a scos
portofelul ºi mi-a numãrat pe masã o sutã zece
florini, cu aceea cã, prisosul d-lui teatralist sã-i
vie.
Douã zile în urmã I. D. Ionescu a jucat pe
Barbu Lãutarul, pe Herºcu Bocceagiul, pe Cocoana Chiriþa ºi pe Ciobanul în faþa unei sãli
tixite.
N-am avut în viaþa noastrã nici eu, nici el
emoþiunile, prin care am trecut seara aceea, ºi
cu lacrimile în ochi îmi aduc aminte de cele ce
am vãzut atunci.
Întreaga reprezentaþiune a fost un fel de
sbuciumare, ºi actorul nu putea sã-ºi reprezinte rolul decît rupt în bucãþi ºi stãruind mereu
sã înceteze publicul a-l întrerupe. Cînd a ieºit
însã, om chipeº, îmbrãcat în costumul lui de
cioban pe scenã, ºi a început, cîntãreþ bun, fost
psalt la Braºov, sã cînte doina, s-a fãcut o liniºte fioroasã, cîteva femei au început sã plîngã,
bãtrînii n-au mai putut nici ei sã-ºi stãpîneascã
lacrimile. Ionescu ºi-a ieºit ºi el din rol ºi-ºi urma
doina cu glas înnãbuºit, în vreme ce lacrimile îi
curgeau peste obraji, ºi plîngeam în cele din
urmã cu toþii, fãrã ca sã ne dãm seama de ce.
Nu, – îºi ziceau mãcãuanii, – nu mai sînt
nicãiri, oameni ca noi, nu mai are nimeni nici
teatru, nici actori ca noi Românii.
S-au fãcut manifestaþiuni sgomotoase,
Ionescu a fost purtat pe sus ºi s-a încins o petrecere, care a þinut pînã-n ziua albã.”5
Astfel era primit pretutindeni I. D. Ionescu.
În faþa acestui efect, guvernul a dat dispoziþii,
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ca actorii strãini sã nu aibã voie, sã dea reprezentaþii teatrale “în þãrile coroanei ungare”. Nu
numai publicul românesc, dar ºi cel maghiar ºi
german, participa la aceste serate, cãci el cînta
ºi juca excelent. A avut mare succes ºi la Budapesta ºi Viena. În timpul cît a stat la Viena,
Ionescu a avut un oaspete renumit: pe marele
artist italian Rossi, din partea cãruia a fost lãudat. 5
ªi despre turneul de la Giula, Preotul Iosif
Bejan relateazã într-un articol, pe larg:
“În zilele de 20 ºi 21 decembrie Ioan Ionescu,
artist român din Galaþi, companiat de amabila
soþie Fani Ionescu ºi de dl.Martin Georgescu, a
dat aici la noi douã reprezentaþiuni teatrale, care
– deºi numiþii artiºti veniserã pe neaºteptate,
totuºi prin conlucrarea ºi sucursul lãudabil al
inteligenþei române puþinã la numãr, ce se afla
în loc, au fost cercetate de public foarte numeros, între care o parte considerabilã erau maghiari înfãþoºindu-se aceºtia numai din curiozitate.
Este imposibil a descrie impresia ce a fãcut
asupra spectatorilor bravul artist Ionescu prin
producþiunile comice. – Domnia sa prin isteþea
admirabilã ºi-a cîstigat recunoºtinþa nu numai
a românilor ci ºi a maghiarilor, precum aceasta
s-a dovedit prin aplauzele frenetice ºi
exclamaþiunile entuziastice, cu cari a fost întrerupt adesea ori pe bina teatralã.
Bucuria ºi fala noastrã a românilor din Giula
e nemãrginitã, cãci acum avînd prima ocaziune
de a vedea teatru românesc în opidul nostru, –
bravilor noºtri artiºti le-a rezultat un succes
peste aºteptare îmbucurãtoriu. – Astãzi [23
decembrie 1872 n.n.] amintitul domn artist cu
ai sãi ducînd cu sine cele mai dulci suveniri
pentru iubirea ºi sprijinul ce a aflat în poporul
nostru din Giula, pleca de aici cãtrã Lipova, de
unde apoi intenþioneazã a face excursii pe la
Lugoj ºi Caransebeº.
Deci ne þinem de o datorinþã naþionalã, a recomanda fraþilor lipoveni, lugojeni,
caransebeºieni ºi tuturor românilor de prin toate
pãrþile, pe unde dl Ionescu va mai ajunge ºi va
da reprezentaþiuni, pretutindenea sã fie cît de
bine sprijinit întreprinderea sa, cum meritã un
brav ºi distins artist român.
ªi cînd ne permitem a face aceasta
recomandaþiune, totodatã nutrim fina speranþã, cã va afla echou în inima fiecãrui român,
care se intereseazã de cauza teatralã, ca de un
mijloc ce contribuie foarte mult la dezvoltarea
simþului naþional.”6
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Un proiect de afacere literarã
a lui Dimitrie Birãuþiu
ºi Ion Luca Caragiale
Dimitrie Birãuþiu, editor ºi tipograf din Budapesta ºi-a cîºtigat merite deosebite în publicistica româneascã din fosta monarhie austroungarã. La marea lui tipografie Poporul român
din Budapesta s-au editat cele mai importante
ziare, reviste, cãrþi ºi alte publicaþii româneºti.
La el a fost locul de întîlnire al românilor veniþi
din toate pãrþile. Aici confereau între ei fraþii
din România cu cei de dincoace de Carpaþi, cãci
era un loc mai ferit de ochii vigilenþi ai oficialitãþilor bãnuitoare. D. Birãuþiu era omul de legãturã între ei.7
El scotea ºi redacta cele mai rãspîndite publicaþii periodice pentru toþi cititorii din imperiul
habsburgic, ca de pildã: cotidianul Poporul român, de mare tiraj, cu suplimentele sãptãmînale: Foaia ilustratã ºi revista satiricã, mult apreciatã de cititori, cu titlul Cucu, apoi Calendarul
poporului român, care apãrea pentru fiecare an
în mai multe zeci de mii de exemplare, fiind
foarte rãspîndit printre þãrani, în nenumãrate
sate.
Dimitrie Birãuþiu a fost stimat de toþi conducãtorii Partidului Naþional Român. La el se tipãrea organul partidului cu titlul Lupta. Redacþia acestui ziar era în sediul tipografiei. Apãrea
la Budapesta, zilnic (24 dec. 1906 – 1 dec. 1910).
Dir.: Al. Vaida-Voevod (1907). Comitetul de
redacþie: ªtefan Cicio Pop, Aurel Novac, Aurel
Vlad. De la 7 ianuarie 1909,i se adaugã subtitlul Organ politic naþional.
Ziarul era editat de cãtre grupul parlamentarilor români din Budapesta, în frunte cu Alexandru Vaida-Voievod. Au vrut sã aibã un periodic care sã popularizeze linia politicã adoptatã. Conducerea spiritualã a ziarului i-a aparþinut lui Vasile Lucaciu. Redacþia a fost sprijinitã ºi de cãtre Nicolae Iorga.
Cotidianul susþinea drepturile românilor de
a folosi, în condiþiile aplicãrii legii Apponyi, limba maternã în ºcoalã. De asemenea, informa
cititorii în legãturã cu evenimentele politice ºi
sociale din România. În primul an de apariþie,
au colaborat cu versuri: Octavian Goga,
Zaharia Bârsan; cu prozã C. Sandu Aldea, D.
N. Ciotori, N. Dunãreanu; cu articole: Nicolae
Iorga, Ioan Slavici, Alexandru Ciura. În 1907,
au început sã aparã ºi reportaje din România,
referitoare la situaþia þãrãnimii rãsculate. Au
fost reproduse articole din Neamul românesc literar, Luceafãrul, Viaþa nouã. Se publicau informaþii privind activitatea ASTREI. În 1910, par-
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tea literarã ºi politicã a fost susþinutã, aproape
în fiecare numãr, de Ioan Slavici.8
Dimitrie Birãuþiu a fost un fel de polarizator
al tuturor acþiunilor româneºti. Totul trecea prin
tipografia lui: convocãri, programe, dãri de seamã, cuvîntãri, necroloage ºi orice fel de publicaþii, care aveau legãturã cu viaþa ºi manifestãrile româneºti din capitala Ungariei.
La tipografia lui, care era un fel de al doilea
sediu, neoficial ºi poate deghizat, al parlamentarilor români din dieta maghiarã, veneau aleºii poporului sã se întreþinã cu alegãtorii români
din toate pãrþile Transilvaniei ºi Banatului, care
se deplasau la Budapesta pentru interese de
ordin public. Aici Caragiale a fãcut cunoºtinþã
cu mulþi scriitori, politicieni ºi parlamentari români. Dupã 1905, cînd s-a stabilit la Berlin,
Caragiale a fãcut mai multe vizite în Ardeal ºi
la Budapesta, unde la redacþia Luptei, s-a întîlnit
cu pr. dr. Vasile Lucaciu, cu reprezentanþii tinerimii universitare, cu membri ai Societãþii
„Petru Maior”.
Din amintirile lui George Coºbuc ºtim cã: „dr.
Vaida-Voevod deputatul Ardelenilor în parlamentul din Budapesta avea întîlniri dese cu
Caragiale la Budapesta ºi în alta parte, la
Karlsbad. Lui Caragiale foarte mult îi plãcea,
în anii din urmã, sã se ocupe cu treburile politice ale Românilor din Ungaria ºi, mai ales, sã
pue la cale cu doctorul Vaida, mai în glumã
mai cu dinadinsul, soarta tronului habsburgic.”9

Coºbuc, Vaida, Ciuta, Caragiale
la o terasã în Karlsbad
Dimitrie Birãuþiu a editat în tipografia lui din
Budapesta cele mai multe cãrþi ale scriitorilor
români din Transilvania ºi Banat. La el au apãrut în 1908 versurile în grai bãnãþean ale lui
George Gîrda din Fãget, într-un volum intitulat Bãnatu-i fruncea. Avea instalaþii moderne de
poligrafie. Revista Luceafãrul, organul literar a
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Societãþii Studenþeºti „Petru Maior”, publicatã, la începutul apariþiei, în Budapesta ºi tipãritã de Birãuþiu, este o dovadã de superioarã realizare graficã.
Birãuþiu a avut o activitate rodnicã ºi în viaþa cultural-naþionalã din rîndul comunitãþii româneºti din Budapesta. A fost prezent la orice
manifestare importantã, a activat pentru înfiinþarea corului bisericesc al Capelei româneºti
din str. Holló. În 1902, la iniþiativa lui, s-a constituit Reuniunea meseriaºilor români din Budapesta, care avea un cor bãrbãtesc ºi o activitate
culturalã foarte bogatã. A susþinut financiar
activitãþile ºi instituþiile studenþilor români din
capitala ungarã. Foarte mulþi dintre studenþi
treceau pe la el ºi primeau ajutor. Mulþi dintre
ei erau colaboratori la revistele sale.
Dimitrie Birãuþiu a fost prieten cu mulþi
scriitori, care s-au perindat prin tipografie.
Le-a publicat cãrþi, a întreþinut cu ei corespondenþã ºi le-a dat concursul în toate problemele
legate de preocupãrile sale. Aº vrea sã remarc
cã Dimitrie Birãuþiu era prieten ºi cu Ion Luca
Caragiale, cu care discutase ºi un proiect de a
scoate împreunã la Budapesta o revistã literarã
românã cu titlul Momente libere. 10
La moartea lui Caragiale, în 1912, Birãuþiu a
publicat, în amintirea marelui dramaturg român, scrisori ºi date inedite despre planul lor
din 1910 relativ la aceasta publicaþie de literaturã destinatã românilor din fosta monarhie.
Deºi nu s-a realizat, proiectul prezintã un
deosebit interes pentru istoria literarã ºi în special pentru completarea informaþiilor biografice despre Caragiale.
Dupã cum am vãzut din manuscrisul lui
Caragiale, coperta revistei urma sã aibã urmãtoarea redactare:
„Momente libere, publicaþie literarã. Apare
din douã-n douã duminici. Pentru tot ce priveºte redacþia rãspunde I. L. Caragiale. Budapesta, tipografia D. Birãuþiu, VII. István út 11.”
De multe ori, cînd trecea Caragiale prin Budapesta, în drum spre Bucureºti sau cînd se înapoia la Berlin, fãcea un scurt popas în capitala
Ungariei, ca sã-l viziteze pe Dimitrie Birãuþiu,
la tipografia cãruia se întîlneau întotdeauna literaþii români de dincolo ºi de dincoace de Carpaþi. Cu prilejul acestor întîlniri, Caragiale a
discutat posibilitãþile publicãrii unei reviste, pe
care s-o editeze Birãuþiu.
Din articolul lui Leonard Paukerow, colegul
lui Birãuþiu, aflãm cã editorul din Budapesta,
i-a comunicat la Berlin propunerile concrete, iar
Caragiale i-a rãspuns prin urmãtoarea scrisoare trimisã în ziua de joi 13/26 ianuarie 1911:

„Stimate Domnule Birãuþiu!
Mã grãbesc a-þi rãspunde, cã în principiu,
suntem de acord, însã asupra multor puncte
din programul propus de d-ta, sunt de deosebitã pãrere, deci, neputîndu-se, cum þi-am spus,
lãmuri toate amãnuntele prin corespondenþã,
voi veni la Budapesta, sã ne înþelegem prin viu
grai. La desbaterea noastrã, doresc sã asiste ºi
amicii Liviu ºi Paukerow.
Astfel dar, te rog, potriveºte d-ta aºa ca,
marþia viitoare, 31 ian. de la 10 jum. a.m. pînã
la 1 d.a. ºi de la 3 jum. pînã la 6 jum. d. a. sã
putem avea loc în biroul d-tale pentru desbatere
îndelete. Eu sosesc marþi dimineaþã la
Westbanhof, unde n-ar fi rãu sã mã aºtepte cineva din partea d-tale. (Mã voiu coborî din vagonul de dormit.) Rãmîn în Budapesta pînã a
doua zi miercuri seara, cînd la 11 jum. pornesc
cu trenul express spre Bucureºti, unde trebuie
sã mã aflu neapãrat joi seara. Dacã e vreo piedicã la acest plan al meu, în privinþa întîlnirii
noastre, te rog, telegrafiazã-mi îndatã, ca sã ºtiu
sã viu la întoarcerea din þarã.
Joi, 13/26 Ianuarie 1911.
Cu toatã stima rãmîn al d-tale prieten
Caragiale
Maiestrul a primit rãspunsul cã oricînd, îi
stãm cu toþii, cu drag la dispoziþie.
Tot prin ianuarie 1911 venise la Budapesta ºi
eminentul critic Dobrogeanu-Gherea, sã-ºi caute de sãnãtate la bãile Lukács. I-am comunicat atunci proiectul maiestrului Caragiale, de a
scoate o revistã literarã. A fost aceasta o mare
surprizã pentru Gherea.
Ce bine ar fi – observã dînsul, dacã proectul
acesta s-ar realiza. Pentru Caragiale ar însemna o salvare din atîtea încurcãturi ºi necazuri,
iar pentru literatura noastrã un mare cîºtig, cãci
multe perle încã ne-ar putea da Caragiale. Tare
mi-e teamã însã, cã nu se va alege nimic din
proiectul acesta, cãci pe Caragiale îl cunosc eu:
Multe îºi propune sã facã, – dar repede sã
rãsgîndeºte."
ªi a avut dreptate maiestrul criticei româneºti
Dobrogeanu-Gherea. Proiectul a rãmas proiect.
Caragiale a venit la Budapesta, în ziua indicatã: 31 ianuarie. Întîlnindu-se însã cu fruntaºii
politicei româneºti, ºi aflînd de adînca desbinare
ce se produsese atunci prin dizidenþa
„tribunistã”, de duºmãnii mãrunte ºi mari, –
ºi-a dat seama cã nu e momentul oportun sã
scoatã o revistã româneascã la Budapesta. ªi
de aceia ne-a comunicat, cã „deocamdatã” renunþã la acest proiect.
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Astfel din revista „Momente Libere” nu s-a
ales nimic. Am crezut totuºi nimerit sã comunic marelui public o frumoasã intenþiune a regretatului maiestru. Cãci ºi proiectele sale
nerealizate erau interesante.”11

Relaþia lui Ion Luca Caragiale
cu Societatea „Petru Maior”
Rodnica activitate desfãºuratã de Societatea
„Petru Maior” a atras atenþia unor personalitãþi politice ºi culturale, care au încercat la
rîndul lor s-o cunoascã mai bine ºi s-o sprijine.
Amintim în acest sens interesul precum ºi sprijinul acordat în publicaþii de Émile Picot ºi
prof.Weigand. În toamna anului 1910, Societatea „Petru Maior” a fost vizitatã de Ion Luca
Caragiale. În hotelul Saskör cam 200 de studenþi
români l-au sãrbãtorit pe marele scriitor ºi dramaturg român în capitala Ungariei. Caragiale
cînd trecea prin capitala Ungariei totdeauna se
întîlnea cu reprezentanþii societãþii.
La fel, Nicolae Iorga, cu ocazia cãlãtoriilor
fãcute pentru cercetarea trecutului românilor
transilvãneni, a luat contact la Budapesta cu
studenþii români ºi a participat la seratele organizate cu aceastã ocazie. La prima întîlnire, din
partea studenþilor a vorbit Ioan Lupaº, iar la
cea de a doua, N. Iorga ºi-a prezentat cartea
Istoria lui Mihail Viteazul pentru poporul român.
În numele studenþilor i-a rãspuns Octavian
Goga. N. Iorga ani de-a rîndul a avut relaþii
strînse ºi amicale cu studenþimea românã din
Budapesta. În 1912, cu ocazia sãrbãtoririi a 50

de ani de la constituirea societãþii, a fost invitat
ºi Vasile Stroescu, renumitul mecenat al culturii române din Transilvania ºi Ungaria. Boierul
moldovean Stroescu a donat, cu aceasta ocazie, societãþii 12.000 coroane.
În 1912, la aniversarea a 50 de ani de la constituire, Societatea „Petru Maior” a publicat un
almanah jubiliar, în care, într-un articol intitulat: Caragiale ºi tinerii de la „Petru Maior”, sînt
descrise întîlnirile studenþilor cu I.L.Caragiale.
Mai jos redãm secvenþe din acest articol:
„Pãrea un vis amãgitor în cele dintîi clipe.
Cum asta? Ion Luca Caragiale cel mai genial scriitor al României contimporane cãlãtoreºte la
Budapesta ca sã petreacã o searã în cercul studenþilor români, cîtã vreme cãrturarii de frunte
de la noi, cari ar avea datoria, nu simt necesitatea, de a veni din cînd în cînd în mijlocul studenþimii.
Era în toamna anului 1910. În sala mare de
la „Saskör” s-a adunat studenþimea, peste 200
inºi. Mãestrul apãru însoþit de pãrintele Dr.
Vasile Lucaciu, vechiul sãu prieten, pe care cînd
îl întîlnea lãcrãma de emoþiune.
Zãrindu-i tinerii s-au ridicat toþi în picioare,
izbucnind în urale vijelioase.
Mãestrul în acele momente stãtea parcã þintuit privind sever cu ochii sãi pãtrunzãtori în
feþele tinerilor. Apoi – dupã ce sã potolirã
întrucîtva valurile entuziasmului – grãi apãsat:
„Mãi bãieþi! sã ºtiþi, cã în faþa mulþimei eroul se
prezintã totdeauna alãturea de un suveran” – ºi se
închinã uºor pãrintelui Lucaciu.
Studenþii fermecaþi de primele-i cuvinte, ur-
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mãreau cu ochi strãlucitori fiecare gest al
mãestrului.
Preºedintele de atunci al societãþii „Petru
Maior”, Sabin Evuþian, rostise un scurt discurs
tãlmãcind sentimentele ce stãpînirã în acele
momente sufletele tinerilor. Din nenorocire a
intercalat în scurta sa cuvîntare o nepretenþioasã
reliefare a meritelor covîrºitoare ale mãestrului
Caragiale pentru cultura românã.
Mãestrul, care poate atunci auzise pentru
prima datã un student din Ungaria rostind o
cuvîntare, l-a ascultat cu mare atenþiune, – apoi
rãspunse numai atît: „Din cele spuse de prezidentul dvoastrã trei sferturi se resfrîng asupra lui
ºi numai un sfert asupra mea.” (ghiciþi: laudã sau
mustrare!?)
Apoi scotoci prin buzunare ºi scoase un teanc
de hîrtii, manuscrisele volumului „Schiþe uºoare”, cari le adusese cu sine ca sã le dea la tipar
la Bucureºti.
Cei-ce credeau cã o sã urmeze oratorie pretenþioasã, se înºelarã de-a binele în aºteptãrile
lor.
„Sã vã cetesc o poveste mãi bãieþi - începu
mãestrul – cred cã o sã vã placã.” ªi începu
numai decît a citi: „Calul dracului” – „Pastrama trufanda” – „Ion”. Aºa cum numai el ºtia.
Studenþii, cari nu auziserã pînã atunci o dicþiune atît de strãlucitã, un limbaj atît de limpede, de desãvîrºit, unealta de cãpetenie a celui
mai mare artist – furã cuprinºi - de noii valuri
de emoþii.
Mãestrul din cînd în cînd se opria ºi întreba:
„Înþelegeþi mãi bãieþi?” – Da, da – rãspundeau
în cor. „Înþelegeþi pe dracu” – riposta satisfãcut, ºoptind celor din jurul sãu: „ªtiu cã înþeleg, dar las’ cã-i ambiþionez”.
jjj
Serata s-a sfîrºit la miezul nopþii. Mãestrul
plecase de-adreptul la garã. L-au însoþit doi tineri. „Studenþilor din Bucureºti – le spunea
mãiestrul pãtruns de o adîncã mulþumire – nu
lea-ºi putea vorbi de lucruri aºa de înalte, ca ºi
vouã. Buni bãieþi.”
ªi studenþii, cari îl însoþirã, nu ºtiau, cã acest
compliment semnala cã în viitor va þinea seamã de studenþii de la „Petru Maior”. Aºa a ºi
fost. Rar se întîmpla sã nu întrerupã cãlãtoria
sa de la Berlin la Bucureºti, oprindu-se la Budapesta, ca sã-ºi cerceteze „bãieþii”.
Venise odatã pe neaºteptate, tocmai atunci,
cînd desbinãrile interne în viaþa noastrã publicã luaserã proporþii înspãimîntãtoare. Numai
decît – în clipa întîlnirii studenþii au observat,
cã mãestrul era mîhnit pentru ceva. Ca un pãrinte îngrijorat de soarta fiilor sãi, mãestrul desluºi, mustrînd, cauza mîhnirii sale: „Mãi bãieþi!
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nu faceþi prostii! voi credeþi cã a-þi fost strasnici
cu manifestele voastre.
Sã vã spun sincer: pãrinþii voºtri v-au trimis
aici sã vã ascuþiþi briciul, ca mai apoi, cînd o sã
vã creascã barba, sã aveþi cu ce s-o tãiaþi.
ªi voi ce faceþi? Luaþi briciul ºi tãiaþi frumuºel pielea de opincã, – cînd va creºte barba n-o
sã taie briciul. Mãi bãieþi! politica militantã nui de voi.”
jjj
Într-o cafenea. Mãestrul în fruntea mesei încunjurat de „bãieþii” lui. Era vesel, el însuºi
punea teza, o desvolta grandios º-apoi în urmã,
nu arareori se întîmpla, cã se combãtea pe sine.
Cînd desfãºurase mai aprins mãestrul teza,
care putea sã fie din oriºicare domeniu al culturii omeneºti, îl întrerupsese un student, dintre cei pretenþioºi: „Oare mãestre dacã am pune
teza aºa, cã” ºi începea vorbi, fãrã de a spune
ceva în merit.
Mãestrul îºi chitise ochelarii privind drept în
faþa studentului, care voia sã-l combatã, apoi
trecu înainte, fãrã sã-i dea rãspuns.
Dar abia cã verva lui începu din nou sã rãpeascã auditorul, studentul cu pricina iarãºi:
Mãestre, dacã s-ar lua în considerare etc...
Nenea Iancu îºi pierdu rãbdarea ºi grãi apãsat: „Mãi bãiete ºtii sã numeri? Rãspunsul a fost
o mutrã… „Ei bine” – continuã mãestrul – „fii
atît de bun ºi numãrã înainte”. ªi studentul începu: 1 2 3...
„Cum astã?! – ripostã mãestrul – nu se poate, 1 e – dacã, numãrã de la 1 încoaci...
Tablou.
jjj
Mãestrul se înteresa de împrejurãrile de viaþã ale studenþimii, ºi fireºte, studenþii nu pregetau ai mãrturisi, cã au sã îndure multe nevoi,
cã-s espuºi la multe suferinþi ºi neajunsuri.
Nenea Iancu care suferise în tinereþe mai mult
decît oricare dintre cei, cari i se plîngeau, isprãvi povestea suferinþii cu o glumã: Într-o prãvãlie de parfumerii intrase – povesti mãestrul –
pe înserate un muºteriu avînd sã cumpere ceva
marfã. Era un magazin cu multe apartamente
ºi fiind tocmai vremea cînd se închidea prãvãlia, personalul, fãrã sã observe muºteriul care
se perduse prin apartamente înholbîndu-se la
mãrfuri, – a tras ruletele ºi a închis prãvãlia.
Dimineaþa, cînd s-a deschis magazinul, au aflat
muºteriul ameþit, de atîta duhoare. Cînd cercã
sã-l trezeascã, ºtiþi mãi bãieþi ce a fost vorba lui
cea dintîi: Daþi-mi ceva ce pute! – Nu se poate
tot cu plãceri, trebuie sã înduri ºi suferinþi!
jjj
Strãlucirea geniului sãu covîrºea mai ales
atunci, cînd se desfãºurau discuþii literare.
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Amãnuntele ce le povestea din trecutul literar, îþi înlesniau sã întrezãreºti prin cîteva linii
de orientare, desvoltarea literaturii noastre. Istorisirea discuþiilor din Maiorescu ºi Haºdeu,
analiza personalitãþilor literare, deschidea orizonturi noi tinerilor, cari atît de rar au prilejul
de a fi covîrºiþi de emoþii sufleteºti stîrnite prin
adevãrata artã româneascã. Am produs numai
cîteva dialoguri caracteristice, pentru a învedera înalta valoare educativã a contactului cu
omul de geniu, care totdeauna, mai ales cînd
era încunjurat de tineri, era pãtruns de o înaltã
responsabilitate, ºi nu odatã spunea, cu lacrimi
în ochi: „Mãi bãieþi! vã iubesc ca ºi pe copiii
mei. Sã nu-mi fiþi niºte taifasagii afemeiaþi de
cafenele, dornici de cãpãtuialã uºoarã. Neamul
nostru nenorocit are mare lipsã de bãrbaþi întregi, de intelectuali de vocaþiune. Ar fi o mare
nenorocire sã nu fiþi altceva, decît niºte intelectuali de industrie, niºte elemente costelive, fãrã
ideal, incapabili de a vã înãlþa sufleteºte.
Cerdac.” 12
Este drept cã I.L. Caragiale nu s-a bãtut pe
piept ºi nu s-a lãudat cu patriotismul sãu, dar
ne-a lãsat pagini nepieritoare, care sînt o dovadã elocventã de cel mai frumos patriotism. La
întîlnirea sa cu tinerii, cînd revenea în þarã, era
mult entuziasm, el fiind un „doctor sufletesc”,
care îi fãcea sã se destãinuiascã. În Budapesta,
fiind de multe ori oaspetele studenþilor români
grupaþi în Societrea „Petru Maior” le spunea:
„– Voi, mã, voi aveþi un mare dar. Sã vi-l
pãstraþi, mãi, cã acesta este paladiul vostru – e
cinstea! Sunteþi oameni cinstiþi ºi conºtiincioºi.
Nu fleacuri, nu spoialã, nu panglicari de bîlci!
Oameni dintr-o bucatã… E vlagã în voi. Cine
zice ardelean, înþelege un om întreg, fãrã
gînduri meschine, ascunse… Voi nu aveþi spiritul de bulevard, nu daþi atenþie fleacurilor care
se colporteazã prin cafenele, voi sînteþi curaþi,
ca lumina curatã a sfîntului soare !”13
Cu o altã ocazie, adresîndu-se tot tinerilor
studenþi de la Budapesta, Caragiale le-a spus:
„– Vezi, voi trebuie sã fiþi una, cãci numai aºa
o sã puteþi realiza ceva… ªi neamul înainte de
toate! Nu pe minciunã, ci pe adevãr! Nu cu ajutorul unui naþionalism rãu înþeles, ci prin muncã îndelungatã, continuã, plinã de devotament.
Servind omenirei, serviþi ºi neamul vostru…, sã
fiþi apostoli, apostoli, mã înþelegeþi… Sã ºtiþi cã
aveþi sã daþi nutriment sufletesc, dacã nu astãzi, mîine, poimîine, oamenilor ãlora blajini ºi
cinstiþi de la noi” 14
Caragiale în ultimii ani ai vieþii a început sã
cunoascã ºi lumea de la noi. Este o adevãratã
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plãcere, sã citeºti în gazete, cum Caragiale, în
drumul spre Berlin, se oprea întotdeauna la
Budapesta, ºi petrecea o searã în cercul tinerimii universitare. Era un prilej de mare bucurie
pentru tinerii, cari trãiau într-un mediu strãin
ºi cari nu-l cunoºteau decît din scris. Sufletul
veºnic tînãr al lui Caragiale lua un avînt deosebit, în mijlocul lor, ºi el le da învãþãminte ºi-i
cãlãuzia, cu graiul lui vrãjit, în tainele literaturii.
„Era un mare deliciu, sã-l asculþi vorbind, sã
asculþi bogãþia cunoºtinþelor, de care dispunea,
fãrã sã fi isprãvit mãcar ºcoalele medii;
scînteierile de spirit, în cari îºi turna improvizaþiile despre credinþã, moralã, literaturã, artã
ºi ºtiinþã. În scrisul sãu, a fost pedant si sgîrcit;
a cizelat cu atîta grijã fiecare cuvînt, încît fraza
lui purta, la înfãþiºarea ei în lume, strãlucirea
rece a diamantului. ªi, în comparaþie cu extraordinarul sãu talent ºi cu bogãþia de cunoºtinþe, nu ne-a lãsat decît doauã volume de prozã
si doauã de teatru. Dar sã-l fi auzit pe Caragiale
vorbind!
Urmãreai cu greutate salturile vertiginoase
ale minþii sale agere, regretînd cã nu poþi sã stenografiezi toatã comoara de cunostinþe ºi de
frumuseþi, pe care mãestrul o rãspîndia, inconºtient de rîsipa, ce o sãvîrºeºte.“15
Cu scriitorii ardeleni G. Coºbuc, O. Goga,
Gorun, Iosif, A.C. Popovici, Agârbiceanu,
Chendi, Ciura etc. Caragiale întreþinea legãturi
de cea mai intimã prietenie.

George Coºbuc ºi I. L. Caragiale
„Dupã Coºbuc, Goga este cel mai iubit dintre ardeleni. În cartea sa, „O. Goga” („Amintiri”), Octavian C. Tãslãuanu (1876–1942), fost
secretar al Astrei ºi timp îndelungat conducãtorul revistei „Luceafãrul”, descrie un moment
petrecut în restaurantul „Gambrinus” din Bu-
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cureºti. Ion Gorun ºi George Coºbuc jucau ºah,
iar Caragiale chibiþa. Alãturi, pe o canapea, se
afla un volum nou de poezii, proaspãt ieºit de
sub tipar, scris de O. Goga, autor necunoscut
pe atunci. Citind cîteva poezii, printre care ºi
„Oltul”, care i-a produs o impresie excepþionalã, Caragiale exclamã: „Mã, dar ºtii cã are talent!”. I-a oprit pe jucãtorii de ºah ºi le-a citit cu
glas tare toate poeziile din volum, apoi, reluînd
lectura volumului, au întîrziat pînã în zorii zilei. Era cea mai strãlucitã consacrare a poetului.”16
În anul 1912, cînd ºi-a serbat aniversarea a
60-a a naºterii sale, ardelenii l-au felicitat din
toate pãrþile. Bineînþeles ºi studenþii români din
Budapesta l-au sãrbãtorit ºi l-au felicitat cu
aceasta ocazie. Presa vremii consemna cã: “Societatea academicã-literarã „Petru Maior” din
Budapesta a þinut duminicã în 18 februarie seara o ºedinþã festivã în onoarea maestrului
Caragiale în localurile de la Tisztviselõ Egylet.
Au luat parte foarte mulþi tineri universitari.
Au vorbit: Ioan Þeicu, preºedintele societãþii,
Eugen Suciu, medicinist ºi Coriolan Petran, student în belearte.
D.Þeicu a schiþat rolul covîrºitor al maestrului Caragiale în istoria noastrã literarã-culturalã din deceniile trecute, iar d. Suciu a vorbit
despre personalitatea ºi operele literare, cu
multã înþelegere.
Ilustrul maestru a fost sãrbãtorit cu multã
cãldurã ºi însufleþire.
Cînd, în urmã, unul dintre conferenþiari ºi-a
exprimat dorinþa fierbinte, ca Dumnezeu sã-l
þinã pe maestrul Caragiale încã mulþi ani în viaþã, tinerimea însufleþitã aplauda frenetic.
La urmã s-a cetit telegrama tinerimei adresatã maestrului Caragiale.”17
De la tinerii prieteni din Budapesta primeºte
aceste rînduri (telegrama 19 februarie 1912)
„Societatea academicã Petru Maior din
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ºedinþa festivã în onoarea Dvoastrã aduce prinosul ei de veneraþie ºi dragoste geniului creator care ne strînge rîndurile ºi ridicã valoarea
luptelor noastre pentru unitatea culturalã româneascã. Dumnezeu sã vã þinã, la mulþi ani!”18
Caragiale fiind sãrbãtorit a ajuns la Budapesta. Aici aflã cã Octavian Goga e întemniþat la
Seghedin. El îl viziteazã cu aceasta ocazie. Despre vizita lui se relateazã în felul urmãtor: „Citim în Foaia Poporului Român: Maiestrul
Caragiale a plecat azi la Seghedin, ca sã facã o
vizitã poetului Octavian Goga, în temniþa de
stat. Hotãrîrea aceasta a fruntaºului literaturei
române a provocat o excelentã impresie în cercurile româneºti din Budapesta.
Sãrbãtoritul scriitor a petrecut douã zile în
capitalã, în distinsa societate a prelaþilor ºi membrilor cari iau parte la ºedinþele fundaþiunei
Gojdu. Azi cu trenul de Arad, maiestrul
Caragiale a pãrãsit Budapesta…”19
Despre aceastã vizitã Goga scrie în articolul
A murit Caragiale. (Articolul lui Goga în anexã
îl publicãm în întregime.) Cu cîteva luni mai
tîrziu, Caragiale a murit la 60 de ani, pe 9 iunie
1912, în locuinþa sa din Berlin. Prietenii ºi admiratorii sãi au fost ºocaþi.
A lãsat în urmã o carierã fabuloasã de dramaturg, pamfletar, nuvelist, poet, director de
teatru, ziarist ºi comentator politic, dezgustat
cã fusese umilit în propria þarã. Caragiale s-a
stins din cauza unei arterioscleroze. Sicriul sãu
a fost depus într-un cavou dintr-un cimitir protestant din Berlin, dar cinci luni mai tîrziu, la
18 noiembrie, a fost adus în þarã. Caragiale a
fost înmormîntat pe 22 noiembrie 1912, în cimitirul Bellu. La cãpãtîiul marelui dispãrut,
scriitorul Barbu ªtefãnescu Delavrancea a spus:
„Caragiale a fost cel mai mare român din cîþi
au þinut un condei în mînã ºi o torþã aprinsã în
cealaltã mînã. Condeiul a cãzut, dar torþa arde
ºi nu se va stinge niciodatã”.

LUMINA

11

ANEXÃ
Octavian Goga: A murit Caragiale

Studentul Octavian Goga
La Seghedin în închisoare, unde ispãºeam o
pedeapsã ungureascã, acolo l-am vãzut ultima
oarã. I s-a pãrut cã între zidurile reci ale unei
singurãtãþi nedorite trebuie sã-mi trimitã cît mai
multe semne din dragostea cu care m-a învrednicit. Cînd o carte poºtalã cu slova lui minunatã, cînd o telegramã, cînd un pachet cu cãrþi
nemþeºti venea zi de zi sã-mi aducã mîngîiere
ºi alunge urîtul. Într-o searã s-a socotit cã pacea de dupã zabrele cere mai mult ºi-a plecat
din Berlin la Seghedin.
Nu voi uita niciodatã dimineaþa aceea de
martie. Sergentul ungur mi-a intrat în camerã
cu faþa radioasã:
– „Aveþi o vizitã!”
– „Cine?”
– „Nu ºtiu, un strãin, o cam rupe pe ungureºte. Vine de departe. Trebuie sã fie însã un
mare boier cã ne-a miluit pe toþi. E un om tare
cumsecade, mi-a mîngîiat pe frunte amîndoi
nepoþii cînd i-am descuiat poarta... I-a întrebat cum îi chiamã ºi le-a dat cîte-o coroanã”.
Nu-mi puteam da seama cine e nobilul senior
rãtãcit la Seghedin, m-am ridicat în pripã ºiam plecat spre odaia posomorîtã din fundul
coridorului unde primeam oaspeþii. Cînd deschid uºa mã ia în braþe ºi mã sãrutã pe amîndoi
obrajii nenea Iancu Caragiale.

– „Am venit, bãiete, am venit sã vãd cum o
duci aici la pension. Nu þi-am spus eu sã te
astîmperi. Ai?”. ªi privindu-mã pe sub ochelari mã cerceta de sus pînã jos.
– „Ian ridicã mîinile sã vãd urmele lanþurilor. Sãracu de tine. Uite, þi-am adus niºte merinde ºi douã sticle de ºampanie sã le bem noi
laolaltã aici în Kecskemét, la magyar királyi
allamfogház, mã rog frumos”.
Nenea Iancu era mai tînãr ca oricînd. Se plimbã de-a lungul odãii cu paºi largi, se oprea
cîteodatã, potrivea ochelarii de dupã cari strãlucea acelaºi neastîmpãr al ochilor cu sclipiri
de oþel ºi vorba lui era vechea împletiturã de
fulgere cari cãdeau tumultuos ca totdeauna. Ce
vîltoare de imagini, cîte împãrecheri paradoxale, cîtã pasiune ºi coloare în poveºtile lui... În
clipa cînd vorbea simþeai plutind parcã fiorul
creaþiunii, cu misteru-i etern nedesluºit. Vedeai
chinurile facerii cum se petrec sub ochii tãi, cum
radiazã un spirit fosforescent, fãrã repaos. Cine
a avut norocul sã-l asculte pe Caragiale vorbind un sfert de ceas oriunde, la o adunare a
negustorilor, ori într-un ungher din vagonul
restaurant, n-are sã uite niciodatã cea mai strãlucitoare icoanã a inteligenþii omeneºti din cîte
a întîlnit în drum.
N-a fost minte sã stãpîneascã cuvîntul cu mai
multã siguranþã, sã-l frãmînte ºi sã-l chinuiascã cu mai multã putere. În fraza lui fermecatã
se revãrsa o luminã orbitoare, era pulbere de
argint, foc de artificii, rîs ºi plîns, era alintare
dulce ºi durere sãlbatecã. Ca într-un caleidoscop fermecat se desluºeau chipuri vrãjite de
magie. Marele meºter atingea toatã claviatura
sufletului omenesc. Deschidea vorba lin, cu
bunãtate, ºi-o muia într-o lene orientalã, într-o
clipã schimba resortul ca sã-þi arate o seamã de
jonglerii capricioase ºi deodatã se oprea brusc,
faþa i se crispa, buzele i se strîngeau convulsiv,
în fundul ochilor îi juca o luminã stranie. Era
clipa cînd din creierul lui Caragiale rãsãrea un
fulger nou. Universul devenea mai bogat cu o
minune.
Cîte nu mi-a vorbit în cele trei ceasuri, acolo
la Seghedin. Plin de surprize, vioi, paradoxal,
nenea Iancu mã mustra pãrinteºte.
– „Þi-am spus de-atîtea ori, nu te mai bate cu
proºtii, cã te rãpun. Ce crezi tu, pe urma cui
am suferit eu în viaþã? Pe urma cuminþilor?
Prostia, suverana prostie, e totdeauna mai tare.
În zadar lupþi frumos cu tãieturi fine de flore-
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tã, el loveºte greu cu lãstarul în moalele capului. ªi în zadar risipeºti spirit ºi vervã, el e tare
ca piatra. Cum sã-þi spun, prostul are o concepþie teluricã a vieþii. Uite aºa îºi înfundã ochii
ºi urechile, îºi înfige capul în pãmînt ca struþul,
ridicã spatele ºi trec pe deasupra lui toate curentele. Nimic mai greu decît sã cîrmuieºti proºtii. Ei au un instinct de împotrivire organicã. Sã
vezi. Mai acum vreo treizeci de ani eram revizor ºcolar la Piatra-Neamþ. Trenuri nu gãseai
prin Moldova, mergeam la inspecþii cãlare.
Avea popa o iapã murgã. Zic, sã mi-o dai pãrinte dimineaþã. Popa zîmbea. Prea bucuros,
domnule Iancule. ªi-am plecat. Cît m-a zolit
iapa ceia, mã. Oricum dam din cãpãstru ieºea
rãu. N-o puteam cîrmui nicidecum. M-am întors la vreo douã ceasuri tot apã: Pãrinte, cît
face iapa asta? Face zece galbeni! Ei, pune d-ta
cinci, sã pui ºi eu cinci, s-o tãiem, cã asta-i om!
Ba sã n-o tãiem, domnule Iancule, mai bine sãi învãþãm nãravul. ªtii ce? Cînd o încaleci ºi
ajungi la o rãspîntie, dacã vrei s-apuce la stînga,
tu sã tragi de frîu la dreapta. Da sã tragi cumplit, auzi. Sã vezi c-o ia la stînga. Aºa am fãcut.
Ei vezi, la prost trebuie meºteºug, nu glumã,
ascultã-mã.
Nenea Iancu îºi scotea ochelarii, mai spunea
o pildã, mai arunca cîteva frînturi de glumã, îl
copleºeau amintirile, sta o clipã pe gînduri ºi
oftã din tot sufletul.
– „Toatã viaþa n-am putut sã sufãr prostia.
Sãracu’ de mine, mã bãiete, cînd vãd cîte un
prost mã doare. Zãu, am dureri fizice. Mã ia cu
rece aici în creºtet”. ªi fruntea i se întunecã,
buzele i se împreunau într-o linie de desgust ºi
sila nemãrginitã. Se fãcea cîteva clipe tãcere ºi
rotogoalele albastre ale fumului de þigarã îi jucau în jurul frunþii într-o razã de soare,
împrejmuindu-l cu o aureolã.
– „Ce mai scrii acum nene Iancule?”
– „Ce sã, scriu dragã, multe ºi nimic. Cîte nuþi trec prin cap cînd stai aºa la sporovãialã, ori
te uiþi departe pe fereastra vagonului. Numai
cînd te aºezi la masa de scris ºi vezi hîrtia albã
înaintea ta, atunci îþi dai seama ce vîrtej cumplit îþi face mintea în jurul unui subiect. E un
chin facerea asta. Talentul e un accident de
naºtere, o boalã grea, ascultã-mã. Cere patimã
ºi cere meºteºug. De aceea artistul nu poate fi
un poligraf. Le spuneam mai deunãzi unor profesori la Berlin: ce-mi tot vorbiþi de cutare, cã-i
harnic, cã-i activ, cã scrie cãrþi. Zic, ºtiu eu unu
ºi mai activ, aºa-i ºi zicea, Iliuþa activu’, era la
Mãrcuþa. Dimineaþa la patru el era în picioare,
la fîntînã. Îºi sufleca mînecile ºi scotea apã, gã-
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leatã dupã gãleatã. O vãrsa în troacã. Troaca
n-avea fund. Se fãcea opt. Haide, Iliuþa, de îmbucã ºi tu ceva. N-am vreme, lucrez. ªi nãduºea, ºi-i dã înainte ºi apa se ducea. Era nebun
Iliuþa, da, vorba, era activ? Era…”.
Maestrul clipea din gene, surîsul ironic îi fugea de pe buze ºi din cuvintele rostite încet, sentenþios, se desluºea crezul artistic al unui suflet
pentru care arta era o religie. „Arta spunea el,
cere conºtiinþã. Fãrã un perfect simt de onorabilitate literarã nu se pot scrie lucruri de seamã. Ca în toate, ºi în literaturã se pretinde o
cinste profesionalã, un prestigiu de atelier. Ce
crezi tu, în cîte ape n-am scãldat eu „Hanul lui
Mînjoalã”? Ce sã mai vorbesc de melodia frazei, de ferecãturã, de ritmul vorbelor. Încã, numai interpuncþia. Cîþi nu înþeleg cã interpuncþia
e gesticularea gîndirii. Vezi, pe mine mã
frãmîntã astea, mã rod. Nu se poate artã fãrã
migãlealã. Cu vremea îþi cresc tot mai mult scrupulele de conºtiinþã. Dac-o fi ºi îmbãtrînesc, ºtii
cum sã-mi ziceþi ? Sã-mi ziceþi, Moº Virgulã!”
– „Da, piesa, nene Iancule cît o mai þii sub
zãvor?”
– „Acu în primãvarã îi mai fac niºte perieturi. ªtii ce? Mi-am fãcut socoteala. Mai scriu
un roman filozofic, douã volume de nuvele ºi
schiþe. ªi gata. V-am dat destul, ce mai
vreþi?…”.
S-a aºezat pe canapeaua roºnitã din colþ ºi
mi-a pus mîna pe umãr.
– „Am un plan pentru vara asta… viu acolo
la Rãºinari la tine, cu nevasta ºi cu copiii. Mi-a
plãcut mult satul tãu colo la poala munþilor. Sã
vie ºi Vlahuþã. Sã stãm aºa pînã la toamnã. Nu
ne trebuie nimic. Numai un pian sã fie ºi unul
sã-i ºtie rostul. Cînd se face sarã ºi iese luna albãgãlbuie de dupã mesteceni pe coasta ceia, noi
sã stãm întinºi în iarbã ºi pe fereastra deschisã
sã pãtrundã Beethoven: Sonata lunii…
Sub ochelari mi-s-a pãrut cã tresar genele în
tremurul unei clipe, pare cã undeva departe ar
fi trecut prin vãzduh o fîlfîire de aripi negre.
Dar, nenea Iancu s-a recules într-o clipealã, s-a
ridicat, m-a îmbrãþiºat ºi m-a sãrutat ca un pãrinte. ªi-a tras pãlãria ºtrengãreºte pe ochi.
– „Acum plec s-apuc trenul de la amiazi”.
– „Cum, nu te duci la Bucureºti?”.
– „Nu, n-am vreme. Mã-ntorc la Berlin. Am
venit numai sã te vãd. Ian vezi de scapã odatã
de-aici din Kecskemét”. Încã o strîngere de mînã
ºi trãsura care aºtepta la poartã îl ducea pe nenea Iancu, întovãrãºit de privirea respectuoasã
a sergenþilor, de dragostea copiilor ºi de neþãrmurita mea admiraþie.
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Cine ar fi crezut atunci cã fluturã umbra
morþii deasupra trãsurii care-l ducea? Cînd am
cetit cã s-a prãbuºit de fulgerul unei clipe, am
rãmas uluit ºi nu-mi pot închipui nicidecum
imaginea stranie a morþii lui Caragiale. Un nenea Iancu neputincios, cu grumazul plecat de
povara bãtrâneþii sau un Caragiale cu mîinile
încruciºate pe piept, amuþit pentru totdeauna,
niciodatã nu mi-a trecut prin minte. Cum sã se
închidã pe vecie ochii lui cari pãtrundeau sufletul ºi strãluceau de departe ca douã suliþi de
argint? Ce sã facã pãmîntul cu ei? Cum sã se
împace cu repaosul de veci creierul lui pururi
frãmîntat, acest complicat ºi sensitiv seismograf
intelectual, care nu avea clipe de odihnã?
Rãmîi înfrînt, prostit, þi se moaie braþele. Te
cuprinde în mreaja lui gîndul zãdãrniciei tuturor celor omeneºti, te supune un desgust de
materia urîtã, de carnea care ne þine în
stãpînirea ei. Îþi vine parcã sã frîngi în douã
condeiul ºi sã-l arunci ca pe-o unealtã netrebnicã. La ce e toatã goana asta chinuitoare, cînd
ursita nu acordã nici un privilegiu celor aleºi,
cînd domnesc pe de-a-ntregul aceleaºi legi, cînd
ºi Caragiale a putut sã moarã.. L-au îngropat ºi
i se va topi þãrîna. vremea va trece.. vor veni
oameni învãþaþi sã-i cîntãreascã scrisul, profe-

sori cu ochelari sã-i descifreze cãrþile, sã scrie
studii cu adnotaþii despre Conul Leonida sau
Caþavencu. Au sã-l claseze, sã-i deie locul cuvenit în istoria literaturii, sã-i facã un monument la Belu. Noi însã, cari am avut norocul
sã-l vedem ºi sã-l auzim, vom rãmînea toatã
viaþa stãpîniþi de senzaþia cã prin moartea lui
Caragiale s-a deschis o prãpastie, s-a fãcut un
gol în naturã, ca de-o perturbaþie cosmicã.
Cu cît va trece vremea, va creºte tot mai mult
silueta lui ºi vom rãmînea totdeauna vrãjiþi de
farmecul celui mai luminos creier românesc. Îi
vom spune poveºtile, îi vom repeta glumele. Se
vor crea legende ºi personalitatea lui va lua proporþii mitice. Generaþiile viitoare nici nu vor
putea înþelege dacã din strãlucirea unei minþi
s-au întrupat vreodatã astfel de raze orbitoare.
Peste un sfert de veac trecînd cutare bãtrîn dea lungul strãzii oamenii îºi vor scoate pãlãria
înaintea lui ºi-i vor deschide drumul cu respect.
„Cine-i moºul ãsta de-i faceþi atîta cinste”?,
va întreba cutare bãieþandru.
„A cunoscut pe Caragiale”, vor rãspunde cu
toþii.
[Octavian Goga, Douã morminte, Bucureºti,
1916, p. 9–16.]
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Maria Gurzãu Czeglédi

Planul managerial al Liceului, ªcolii
Generale ºi Cãminului de Elevi N. Bãlcescu
pentru ciclul 2012–2017
I. Evaluarea activitãþii educativ-instructive a Liceului, ªcolii Generale
ºi Cãminului de Elevi N. Bãlcescu cu privire la ciclul de conducere
dintre anii 2007–2012
– fragment –
Viaþa omului este marcatã de multe treceri –
dintre care unele sunt de cãpetenie, altele minore, dar foarte importante – precum ºi de
multe aºteptãri, împliniri, eºecuri, iar în orice
fazã de trecere dintr-o situaþie obiºnuitã, întralta necunoscutã, cred cã omului i se cere o reflecþie cât mai sincerã ºi obiectivã, o “dare de
seamã” despre lucrurile trãite, faptele ºi activitãþile desfãºurate, succesele ºi insuccesele, iluziile ºi realizãrile, lucrurile ºi dificultãþile de care
a avut parte, ca sã poatã din nou plãnui ºi visa
cu ºi mai multe ºi mai profunde experienþe de
viaþã. Acum, la încheierea unui ciclu de activitate, în faza de expirare a unui mandat de director, ne revine datoria de cumpãnire ºi totodatã de trasare a unor noi scopuri, noi obiective ºi în
unele cazuri a unor noi idealuri.
Mãrturisesc cã am o experienþã de viaþã
strâns legatã de comunitatea româneascã din
Ungaria ºi de ºcoala (medie) cu un trecut de 62
de ani. Cunosc aceastã comunitate cu virtuþile
ºi slãbiciunile sale, cu trecutul ºi prezentul sãu ºi
mã strãduiesc s-o slujesc cu multã dãruire ºi
vocaþie, cu iubirea de profesie, cu sufletul deschis ºi cu spiritul veºnic treaz pentru reînnoire.
În aceastã ºcoalã am fost adolescentã cu vise
fecunde, iar dupã terminarea facultãþii de litere din Budapesta, tot aici am început cariera
mea de profesoarã de limbã ºi literaturã românã ºi maghiarã (în anul 1980).
În cei 32 de ani care s-au scurs cu mare iuþealã, calea vieþii mele s-a ramificat în mai multe „poteci” de activitãþi, dar întotdeauna m-am
reîntors la ºcoala mea, m-am reîntors acasã. Am
fost crainic al programului românesc televizat
„Ecranul nostru”, am þinut cursuri de culturã ºi
civilizaþie româneascã ºi de metodicã la Catedra
de Filologie Românã din cadrul Universitãþii
ELTE din Budapesta, iar apoi la Institutul
Tessedik Sámuel din Bichiºciaba. Tot în centrul
judeþean am lucrat ca inspector (îndrumãtor)
ºcolar la Institutul Pedagogic (mai târziu cu nu-

mele de Centrul de Dezvoltare Umanã ºi de
Informare), ºi de la bun început am fost implicatã în scrierea ºi derularea unor proiecte, precum ºi în întocmirea documentelor de reformã,
strãduindu-mã sã introduc în programele ºcolare
cât mai vaste cunoºtinþe de culturã ºi civilizaþie
româneascã (de istorie, geografie, etnologie, arte),
bazându-mã ºi pe cercetãrile mele din domeniul etnologiei. Fiind membrã a Institutului de
Cercetãri al Românilor din Ungaria am introdus din valorile recunoscute ºi nou create de
cercetãtorii acestui cerc ºtiinþific noi conþinuturi în aceste programe ºi caiete didactice. Sunt
convinsã de faptul cã numai prin pãstrarea, crearea ºi transmiterea a cât mai multor cunoºtinþe
despre trecutul, despre limba, religia, modul de
gândire ºi de pãtimire al înaintaºilor noºtri, prin
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perceperea conexiunii dintre valorile trecutului
ºi ale prezentului, ale reciprocitãþii dintre tradiþie ºi inovaþie ne putem forma o imagine vie despre viitor. Numai atunci vom putea zidi pe un
fundament solid ºcoala din prezent ºi din viitor
dacã cunoaºtem cât mai bine „drumul de undeam venit ºi încotro mergem”.
Conform crezului meu cei cinci ani (mai bine
zis zece de când sunt director) care s-au scurs
constituie numai o „verigã” din lanþul de valori, o secvenþã din procesul de educaþie ºi de
instruire care îºi trage seva dintr-o sursã de valori din trecut, ºi care vrea sã modeleze prezentul în aºa fel, încât sã aibã o ascensiune spre
viitor.
Prin faptul cã în anul 1949, liceul nostru ºi-a
deschis porþile pentru fiii de þãrani strâns legaþi
de pãmânt din localitãþile endogame, populate
(ºi) de români, din zonele limitrofe graniþei
maghiaro-române, s-a oferit o ºansã de formare a unei noi elite spirituale a comunitãþii româneºti, rãmasã aici fãrã intelectualitate, dupã
ruperea de marele bloc etnic. În aceastã ºcoalã
medie, care din anul 1949 pânã în 1961 a fost
pur româneascã, iar de atunci este bilingvã, au
fost educaþi ºi instruiþi sute ºi sute de tineri, din
care s-a format o nouã elitã intelectualã a românimii de pe aceste meleaguri. De atunci încoace un numãr considerabil de medici, juriºti, economiºti, profesori, ziariºti, regizori ºi alþii stau
în slujba comunitãþii.
În bãncile ºcolii cu o atmosferã familialã stã a
treia (în unele cazuri a patra) generaþie care se
simte acasã în aceastã ºcoalã. Ei sunt copiii lumii noi, ai lumii care înghite cu mare poftã va-

lorile din trecut ºi obiceiurile moºtenite din timpuri strãvechi, de la tatã la fiu, de la mamã la
fiicã. Ei sunt fiii lumii moderne, accelerate, computerizate cu o tendinþã spre globalizare. Iar
rãspunderea ºi misiunea noastrã, a ºcolii, a profesorilor (a familiei, a bisericii, a mass-mediei) este
sã întãrim rãdãcinile acestor tineri, sã-i învãþãm
sã înveþe, sã-i învãþãm sã gândeascã, sã fie mereu
preocupaþi de problema faustianã, sã fie capabili
sã-ºi cãute locul ºi sã înþeleagã sensul vieþii pe
acest pãmânt. Este de datoria noastrã sã destãinuim pentru ei frumuseþea limbii române, bogãþia orizontului de culturã româneascã, sensibilitatea ºi filozofia acestui popor ºi sã le trezim sentimentul de apartenenþã la neam ºi limbã.
ªcoala noastrã în deceniul trecut, inclusiv în
ultimul ciclu de conducere a funcþionat conform
Legii pentru învãþãmântul public din 1993.
LXXIX; pe baza „Curricumului naþional”, a „directivelor” învãþãmântului minoritar din Ungaria, a cerinþelor precis circumscrise, precum ºi a
programelor cadru, a planurilor locale, a programului pedagogic ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare. ªcoala cu profil românesc i-a
aºteptat întotdeauna cu porþile deschise, pe toþi
acei tineri de la Cenadul-Unguresc pânã la Pocei,
precum ºi pe cei de dincolo de hotar, care sunt,
ori doresc sã fie vorbitori de limbã românã; cunoscãtori ºi transmiþãtori ai acestei culturi. Unii
dintre ei, ca de exemplu cei din Micherechi, când
se înscriu la liceu aduc cu ei graiul bihorean, iar
chitichãzenii pe cel criºean-mureºean, precum ºi
un limbaj românesc cizelat la ºcoalã, la bisericã
(ortodoxã, baptistã, penticostalã), dar alþii vin
cu cunoºtinþe de limbã foarte modeste. Ei având
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însã rãdãcini româneºti îºi aleg, ca loc de frecventare a studiilor, liceul nostru. Totodatã ºcoala este frecventatã ºi de copii maghiari, mai ales
ai unor familii de intelectuali (medici, psihologi,
juriºti....) care vor sã sporeascã posibilitãþile de
învãþare a copiilor lor, zicând cã în aceastã lume
deschisã, cu graniþele spiritualizate, în acest
orãºel multinaþional ºi pluriconfesional, în
aceastã euroregiune ºi nu numai, este foarte
utilã cunoaºterea limbii române, paralel cu limba maghiarã, englezã ºi alte limbi strãine. Datoritã faptului cã nivelul de cunoaºtere al limbii
române este atât de variat, la ºcoala noastrã se
lucreazã pe grupe, de la începãtori pânã la avansaþi.
Iar pentru copiii care nu vorbesc limba românã, dar vor sã studieze în acest liceu, ºcoala
a introdus un curs pregãtitor de limba românã, sãptãmânal cu 13 ore de limbã românã, cu 5
ore de limba englezã ºi alte discipline (informaticã, matematicã, istorie...). În cadrul acestor cursuri limba se predã cu metode moderne ºi cu utilizarea tehnologiilor IST, a unor programe audiovizuale, computerizate. Aceºti elevi frecventeazã ºcoala medie timp de cinci ani, iar la finalul studiilor dau examenul de bacalaureat pe
baza cerinþelor în vigoare. Dupã regulamentul
de bacalaureat care din anul 2005 a introdus
examenul de bacalaureat în douã trepte: unul de
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grad mediu ºi altul de nivel superior, li se cere în
mod obligatoriu, sã dea examen în limba românã din trei discipline: din limba ºi literatura
românã ºi încã din douã materii la liberã alegere.
Printre disciplinele preferate se înºirã cultura ºi
civilizaþia româneascã, în cadrul cãreia absolvenþii prezintã un proiect individual, mai ales din
domeniul istoriei ºi al etnografiei, utilizând metodele de cercetare, de colecþionare, selectare ºi întocmire a unei lucrãri cu “caracter ºtiinþific”, pe
baza unei bibliografii cât mai moderne. De fapt,
paleta materiilor alese de elevii din clasa a 12-a
la examenul de bacalaureat este foarte variatã
(cânt, educaþie fizicã, arte plastice, informaticã, istorie, filozofie º.a.). Tot în anii trecuþi – prin modificarea programei pedagogice – am asigurat (ºi
asigurãm) contextul de examinare a elevilor-oaspeþi, care sosesc la Bãlcescu din diferite colþuri
ale þãrii, de la diferite ºcoli medii. Pe ei îi examinãm din limba românã, pe baza unor cerinþe
aparte, cu privire la limba românã ca limbã strãinã.
Pentru întãrirea poziþiei limbii române ºi pentru cunoaºterea cât mai profundã a universului de culturã româneascã, ºcoala a lãrgit ºi a
îmbogãþit sistemul relaþiilor de parteneriate cu
diferite instituþii din România: cu ªcoala Generalã Vincenþiu Babeº din Timiºoara, cu care are
o relaþie de 10 ani ºi redacteazã împreunã Revista Licurici – azi cu numele „AGORA, ºcoalã
ºi interculturalitate în DKMT”. ªirul continuã
cu Liceul Vasile Goldiº din Arad, cu ªcoala nr.
16. din Oradea; cu Universitãþile V. Goldiº ºi
Aurel Vlaicu din Arad, cu catedra de culturã ºi
civilizaþie din cadrul Universitãþii Babes-Bolyai
din Cluj-Napoca ºi multe altele. ªcoala a colaborat de-a lungul anilor cu aceste instituþii,
implicându-se în proiecte comune europene, pe
cele mai diverse teme, ca de exemplu: Protecþia
mediului: O ºansã pãdurii; Mereu în Europa prin
sãrbãtori, obiceiuri ºi tradiþii;… Cadrele didactice au þinut lecþii deschise ºi au participat la
întruiniri de specialitate. Conducerea ºcolii a organizat diferite conferinþe, manifestãri culturale,
ºezãtori literare ºi a primit (aproape în fiecare
sãptãmânã) oaspeþi ºi delegaþii din România,
oameni de culturã, poeþi, scriitori, ziariºti, echipe
de teatru, ansambluri folclorice ºi moderne…
ªcoala a sprijinit ºi a întãrit activitatea ansamblurilor folclorice pe cele trei cicluri: primar, gimnazial ºi liceal.
Iar Teatrul amator românesc instruit de regizorul Nora Chiriac din Oradea ºi-a îndeplinit ºi
îºi îndeplineºte menirea, prezentând în fiecare
an spectacole cu piese de teatru(mai ales de I.
L. Caragiale) la Festivalul Arcus din Budapesta,
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Spectacolul trupei de teatru amator a liceului
la ºcolile înfrãþite din România ºi la cele din
Ungaria, unde se predã limba românã, precum
ºi acasã, în sala festivã.
Fundaþia „Pro discipulis” înfiinþatã cu zece
ani în urmã, funcþioneazã în favoarea elevilor
noºtri, iar balul de binefacere, organizat în fiecare an, la capãtul primei sãptãmâni din luna
martie, atrage tot mai mulþi pãrinþi ºi foºti elevi
ai liceului N. Bãlcescu.
Având ca prioritate obiectivul de îmbunãtã-

þire a învãþãmântului românesc din Ungaria,
conducerea ºcolii a lansat proiecte de tip european. Unul dintre acestea, cu numele TÁMOP
3.4.1/08/2-2009-0007 oferã surse financiare
pentru întocmirea unor programe moderne, de
dezvoltare a competenþelor ºi a unor seturi de
manuale de limba românã (caiete de lucru ºi de evaluãri) pentru clasele gimnaziale 5-8. Manualele
în limba românã vizeazã formarea cât mai
multilateralã a individului, dezvoltându-i vo-
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cabularul, competenþa de comunicare, cunoºtinþele „în limba românã” ºi „nu despre limba românã” (caracteristice fiind sistemului demodat
ºi depãºit). Noua programã ºi noile manuale au
menirea de-a deveni prietene utile ale copiilor,
cizelându-le sufletul ºi gustul pentru tot ceea
ce este nobil ºi frumos, dezvoltându-le competenþele de abstractizare ºi viziunea interdisciplinarã,
precum ºi perceperea textelor nonliterare, ºi utilizarea textelor funcþionale.
ªcoala depune mari eforturi pentru formarea tinerilor bilingvi ºi trilingvi ºi în ºcoala generalã nu numai la liceu. Cei mai talentaþi absolvenþi ies de la liceu cu trei atestate de limbi, unul
de limba românã ºi altele de limbã englezã ºi italianã. Atestat de limbã românã de grad mediu
dobândesc acei absolvenþi care din limba ºi literatura românã obþin 80-100% (nota 5) ºi încã
din douã materii (la liberã alegere) scriu ºi rãspund în limba românã la examenul de bacalaureat. Acum, la începutul celui de-al III-lea
mileniu, când ritmul de dezvoltare al vieþii tehnico-culturale este în continuã schimbare, ºcoala îºi asumã sarcina de-a rãspunde noilor aºteptãri, de-a pregãti tineri atât pentru învãþãmântul superior din Ungaria, cât ºi pentru cel din România, fiindcã tot mai mulþi tineri vor sã-ºi continue studiile la facultãþi din diferite centre culturale româneºti.
Atunci când se desfãºoarã evaluarea unei
instituþii de învãþãmânt, se constatã cã cei mai
importanþi sunt urmãtorii trei indicatori: rezultatele copiilor obþinute la diferitele olimpiade ºi
competiþii; numãrul absolvenþilor admiºi la diferite facultãþi; ºi simplul fapt cã pãrinþii îºi înscriu copiii la o anumitã ºcoalã, ori îi duc în
altã parte.

Din an în an, tot mai mulþi elevi ai ºcolii generale ºi ai Liceului Nicolae Bãlcescu se afirmã
pe locuri de frunte la diferitele concursuri organizate pe oraº, pe judeþ, pe þarã ºi în România. Aici spicuim doar câteva:
– La Concursul Internaþional de Arte Plastice (Arad) trei elevi (la diferite categorii) s-au
clasat pe locul I.
– La concursul de arte plastice intitulat „Italia mea 2010” un elev al ºcolii noastre a obþinut
premiul principal.
– La olimpiadele pe þarã de limbã ºi literaturã
românã ºi de culturã ºi civilizaþie româneascã
(OÁTV ºi OKTV), în fiecare an patru-cinci copii sunt premiaþi pe locuri de frunte.
– La concursul de culturã ºi civilizaþie româneascã, organizat la Piatra Neamþ, echipa Liceului Nicolae Bãlcescu a câºtigat locul I.
– La concursul de limbã englezã (proba oralã), organizat pe judeþ pentru elevii de clasa a
9-a ºi a 10-a, elevii noºtri au câºtigat locul I.
– Liceenii au fost premiaþi cu medalia de aur
la prezentarea desfãºuratã pe judeþ cu titlul:
„Locuri dragi din Judeþul Bichiº”.
– La competiþia IQ, liceenii au obþinut premiul I.
– La carnavalul renascentist echipa ºcolii a
fost premiatã în fiecare an.
– La concursurile de recitare a poeziei lui M.
Eminescu (Apateu), ori L. Magdu (Bãtania), ori
la cele de povestire (Bichiºciaba), copiii ºcolii din
Giula au câºtigat o serie de premii.
– Dupã o competiþie de 24 de ore, trei ani dea rândul, elevul liceului a fost onorat cu titlul
de „elev-primar” al oraºului.
În fiecare an, absolvenþii Liceului N. Bãlcescu sunt admiºi la cele mai diverse facultãþi din

Balul Panglicii
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Ungaria ºi România într-un procent de 80–90%,
iar dupã terminarea facultãþii, mulþi dintre ei
se reîntorc la locurile natale, la Giula ºi în împrejurimi.
Reacþia favorabilã a pãrinþilor, cu privire la
aprecierea ºcolii, se manifestã prin faptul cã îºi
înscriu copiii la aceastã instituþie, fiind mulþumiþi nu numai de rezultatele sus-amintite, ci ºi
de faptul cã în aceastã ºcoalã se înfiripeazã o
relaþie echilibratã între elevi – profesori ºi pãrinþi.
În ciuda faptului cã în þara noastrã scade nata-
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litatea, inclusiv ºi numãrul cetãþenilor maghiari
de naþionalitate românã, numãrul ºcolarilor
noºtri rãmâne adecvat aºteptãrilor (310 de
elevi). Numãrul bobocilor din clasa întâi a ciclului primar creºte din an în an, iar la liceu
avem clase paralele. Cãminul de Elevi oferã tot
confortul fizic ºi spiritual pentru tinerii care-ºi
petrec aici patru ani din faza fragedei tinereþi,
iar mulþi dintre giulani studiazã la ºcoala noastrã timp de doisprezece ani.

II. Planuri privitoare la viitorul Liceului, ªcolii Generale ºi Cãminului de Elevi
N. Bãlcescu (2012–2017)
– fragment –
Planul meu de conducãtor al acestei ºcoli,
pentru urmãtorul ciclu de cinci ani, încerc sã-l
construiesc într-o ordine de idei inspirate de un
motto încãrcat de mesaje:
„Þicnit este omul care face tot acelaºi lucru, în timp ce-ºi doreºte tot mai mari schimbãri ºi împliniri”.
Deºi sunt convinsã de faptul cã toate acele
conþinuturi, structuri, metode ºi forme de activitãþi utilizate în anii trecuþi, care au dus la progresul elevilor ºi al întregii comunitãþi ºcolare,
meritã sã fie recunoscute ºi transferate pentru
viitor, totuºi cred cã în lumea de azi, cu ritmul
de trai supraaccelerat, ni se cere o permanentã
schimbare, reînnoire, perfecþio-nare. În lumea
computerizatã, de explozie a informaþiilor sunt
inevitabile schimbãrile ºi transformãrile.
Mahatma Gandhi în urmãtorul citat ne îndeamnã: „Sã fim noi înºine exemplul schimbãrii, ca sã putem introduce lucruri noi.”
În lumea de azi, când ºi sistemul de învãþãmânt este supus unor mari transformãri, ºi noi,
profesorii ºi conducãtorii ºcolii, trebuie sã ne
pregãtim pentru noile aºteptãri ºi chemãri prin
educaþie permanentã, prin (auto) perfecþionare
pânã la capãtul vieþii.
Conform experþilor din domeniul “ºtiinþei conducerii” cel mai important “obiect” de lucru al
profesorului este „psihologia personalitãþii” lui,
iar garanþia succesului constã din: pregãtirea
profesionalã, mentalitatea de manager, iubirea de
profesie, comunicarea corectã ºi convingãtoare, inteligenþa intelectualã ºi emoþionalã (afectivã), capacitatea de conducere, de înfiripare a relaþiilor
umane ºi de aplanare a conflictelor, credinþa, smerenia, atitudinea pozitivã; empatia, energia, cinstea,
credibilitatea, fantezia, curajul, tãria de caracter,
gândirea pozitivã, corectitudinea, capacitatea de
asigurare a disciplinei, severitatea. Conducãtoru-

lui i se cere sã fie credibil în tot ceea ce vorbeºte
ºi fãptuieºte.
Cu dorinþa de atingere a acestui model (de
profesor-conducãtor) pozitiv ºi cu atitudinea de
slujire ºi dãruire, cu iubirea de profesie ºi de colectivul cãruia îi aparþin, mi-aº dori sã-mi continui activitatea de director ºi în urmãtorul ciclu de cinci ani.
În caz cã aº beneficia de încrederea ºi sprijinul susþinãtorului, a consiliului orãºenesc ºi de
sprijinul comunitãþii ºcolare (corpusul didactic,
catedrele de specialitate, personalul tehnic; comisia pãrinþilor, autoguvernarea elevilor; autoguvernarea localã româneascã), împreunã cu
colegii mei am continua drumul parcurs pânã
acum pentru întãrirea poziþiei limbii române, pentru transmiterea valorilor culturale române ºi maghiare, într-un context european ºi universal. Conform crezului meu ºi al cadrelor didactice, elevii
ºcolii generale ºi ai liceului cu profil românesc
ar fi formaþi, educaþi ºi instruiþi ºi pe mai departe pe baza unor coordonate constante, a
unor principii morale eterne.
Ne dorim sã formãm indivizi sensibili la culorile locale, la constanþele umane, la tot ceea ce este
nobil ºi frumos; tineri cu o dorinþã de
autocunoaºtere, de tot ceea ce înseamnã: pãstrarea ºi transmiterea valorilor moºtenite; crearea
unor noi valori; iubirea de neam, de limbã ºi de
poporul cu care convieþuim; tineri preocupaþi de
calitatea moralã a existenþei umane; oameni cu
competenþe de comunicare în limba românã, maghiarã ºi în limbi strãine (italianã, francezã, spaniolã); inºi cu o culturã generalã, cu competenþe digitale de utilizare a tehnologiilor moderne; cu o
gândire logicã ºi capacitate de abstractizare cât mai
dezvoltatã.
Este de datoria ºcolii sã formeze tineri bilingvi
(vorbitori de limbã maghiarã ºi românã) ºi trilingvi
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(vorbitori de limbã maghiarã, românã ºi englezã)
care pot sã contribuie la construirea unui „pod”
cât mai solid, utilizat în favoarea întãririi relaþiilor economice, culturale, turistice dintre cele
douã þãri.
La începutul noului ciclu de conducere, între anii 2012–2017, una dintre datoriile majore
ar fi organizarea activitãþii educativ-instructive pe baza noii legi de reformare a învãþãmântului public, Legea educaþiei pentru învãþãmântul public CXC. Aceastã lege va intra în
vigoare în trei trepte: în ziua de 1 septembrie a
anului 2012; la 1 ianuarie a anului 2013; la 1
septembrie a anului 2013. Conform acestei legi
se cere armonizarea conþinuturilor documentelor de bazã, toate modificate ºi recent prelucrate, actualizate în spiritul noii legi:
Curriculum Naþional (NAT) = „directivele” pentru învãþãmântul de naþionalitate; cerinþele de dezvoltare; programa-cadru (care va fi obligatorie);
programul pedagogic, programa ºcolarã (planul
de învãþãmânt).
Azi susþinãtorul ºcolii este primãria oraºului
Giula, iar de la 1 ianuarie a anului 2013 se va
realiza transferul cadrelor didactice la Centrul
de Susþinere al Instituþiilor de Stat. Ca urmare
se va modifica actul constitutiv al ºcolii, regulamentul de organizare ºi funcþionare, precum
ºi cel de ordin intern.
În toamna târzie a acestui an vom organiza
„Conferinþa pe þarã a profesorilor de limbã ºi literaturã românã” în cadrul cãreia vom prezenta,
într-un mod cât mai adecvat, producþiile spirituale, realizate prin sprijinul financiar, asigurat de proiectul cu codul: TÁMOP-3.4.1.A-08/
2, menit sã asigure îmbunãtãþirea învãþãmântului de naþionalitate (românã) din Ungaria.
Setul în cauzã cuprinde o „Programã – cadru
de dezvoltare a competenþelor” (pentru ºcolile cu
limba de predare românã ºi pentru ºcolile bilingve, clasele 5-8), precum ºi pentru fiecare clasã gimnazialã un manual de limbã ºi literaturã
românã, un caiet de lucru, un caiet de evaluare ºi
un ghid al profesorului.
Noua programã pune mare accent pe dezvoltarea competenþelor elevilor, a capacitãþii de
receptare a mesajului oral ºi scris, precum ºi a capacitãþii de exprimare oralã ºi scrisã. Totodatã
subliniazã necesitatea de dezvoltare a competenþelor digitale ºi interdisciplinare; cuprinde cunoºtinþe, conþinuturi, (texte literare ºi
nonliterare); noþiuni literare ºi de comunicare;
exemple de activitãþi de învãþare, precum ºi
obiective de referinþã. Manualele sunt concepute într-un spirit nou, pe teme de conversaþie,
pe baza unor lecturi literare clasice ºi
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(neo)moderne (inclusiv texte ale autorilor români din Ungaria) accentuând ºi necesitatea
de cunoaºtere ºi de utilizare corectã a textelor
funcþionale. Au menirea sã îmbogãþeascã vocabularul de limbã românã al copiilor din ciclul gimnazial, sã le dezvolte competenþele de
abstractizare ºi analizare a creaþiilor literare, dar
totodatã ºi personalitatea lor complexã. Vor sã
educe tineri cu conºtiinþã de neam ºi cu o iubire de popoarele cu care trãim (conþin ºi texte în
limba maghiarã). Manualele sunt întocmite de
autori din România, în colaborare cu cadre din
învãþãmântul românesc din Ungaria. Printre
planurile noastre de cãpetenie se enumerã ºi un
alt proiect de-o ºi mai mare amploare TÁMOP3.4.1.A-11/1 pentru întocmirea unor noi manuale de limbã ºi literaturã românã, limbã ºi comunicare, de culturã ºi civilizaþie românescã (geografia
României, etnologie, arte...) precum ºi pentru traducerea unor manuale moderne (de exemplu: de
biologie, matematicã, informaticã...) din limba
maghiarã în cea românã. Iar toate acestea ar
apãrea ºi într-o formã electronicã, digitalizatã.
Nutrim dorinþa sã întocmim ºi lecþii interactive
din cele mai diferite discipline, fiindcã copiii de
azi sunt mult mai atraºi de computer, de informaþiile transmise prin intermediul tehnologiilor IST. Întocmirea acestor seturi de manuale
ne-o planificãm cu implicarea cadrelor noastre
ºi în colaborare cu profesori din învãþãmântul
superior din Budapesta ºi Seghedin, cu profesori din România (Arad, Oradea, Timiºoara, ClujNapoca). Prin aceastã activitate amplã ar lua
naºtere un set de manuale moderne atât sub
aspectul conþinutului, cât ºi al metodelor de
prelucrare ºi de transmitere a materialului adecvat vârstei copilului. Setul de noi manuale ar
umple acel gol de care suferã învãþãmântul românesc din Ungaria de azi, dat fiind cã, dupã
marea schimbare din 1989, în anii ’90, când
manualele de atunci au fost supuse unor recenzii generale, numai câteva au trecut prin „sita
spiritualã”; deoarece cele depãºite au fost date
la o parte. De atunci au vãzut lumina tiparului
doar câteva manuale bine concepute, dar celelalte aºteaptã sã fie întocmite ºi editate cât se
poate de curând. Cred cã aceste producþii spirituale ar fi de o realã importanþã ºi ar da un
impuls învãþãmântului românesc din Ungaria
de azi. Setul de manuale noi, inclusiv al celor
traduse în limba românã, ar întãri poziþia limbii române, privitor ºi la ºtiinþele naturale de
care au mare nevoie toþi, dar mai ales tinerii
care vor sã-ºi continue studiile la facultãþi din
România (la medicinã, psihologie...).
Tot prin utilizarea surselor financiare oferite
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Vizita preºedintelui României, Traian Bãsescu, la liceul românesc
de acest proiect, plãnuim înfiinþarea unui
„micromuzeu” de etnografie, care ar deveni „simbolul spiritualitãþii ºi al sufletului înaintaºilor
noºtri”. În vitrinele mobilierului ºi-ar gãsi adãpostul unele piese din trecut (obiecte casnice,
textile populare, piese de îmbrãcãminte
º.a.m.d). Toate acestea ar avea menirea sã aducã pentru noile generaþii un mesaj dintr-o lume
pe care aproape am pierdut-o, dar ecoul cãreia
rãmâne viu pentru noile generaþii. Copacul care
are rãdãcini profunde ºi puternice nu poate fi
spulberat uºor de nici un uragan.
Rãdãcinile, limba, religia, obiceiurile îi pot da o
þinutã (ºi) omului modern ºi înstrãinat
umplându-i viaþa cu sensuri ºi cu constanþe
veºnic umane. Paralel cu „micromuzeul etnografic” – ca un însemn al tradiþiei ºi inovaþiei – am
moderniza laboratorul de informaticã,
reînnoindu-l cu noi tehnologii IST. Proiectul în
cauzã ar oferi prilejuri de schimbãri ºi transformãri necesare la începutul celui de-al III-lea
mileniu. În întocmirea concepþiei acestui proiect, precum ºi în crearea unor manuale noi,
doresc sã-mi utilizez la maximum capacitãþile,
competenþele ºi experienþele mele de specialitate.
Tot pe baza acestui proiect dorim sã întocmim planuri pentru organizarea unor cursuri
de perfecþionare a cadrelor didactice.
Ne-am dori sã reînvie tradiþia cursurilor de
perfecþionare a profesorilor în baia de culturã
din România, iar pentru îndeplinirea acestui
obiectiv voi purta tratative cu diplomaþia românã, solicitându-i ajutorul de intermediere.
În caz cã pãrinþii ºi copiii ar manifesta interes ºi dacã Legea educaþiei pentru învãþãmântul

public CXC ar permite, atunci în afarã de clasele bilingve, cu un grup de copii am lucra pe baza
unei programe de predare în limba românã a tuturor disciplinelor (cu excepþia limbii ºi literaturii
maghiare). Iar pentru o altã echipã, am porni
cu o programã de limbã maghiarã, inclusiv cu
predarea limbii române ca limbã strãinã. Absolvenþii ar da examen de bacalaureat de acest tip.
Conducerea îºi propune pentru viitor sã punã
mare accent pe oferirea posibilitãþilor de predare
a limbilor strãine (engleza, italiana, franceza ºi spaniola) ºi sã facã demersuri ca ºcoala sã devinã
centru de examinare.
Cu ºcolile partenere din România am desfãºura un „schimb de elevi”; câþiva copii din instituþia noastrã ar frecventa studii în þara învecinatã, iar elevii de dincolo de hotar ar studia la
noi la ºcoalã.
Nutrim dorinþa ca în fiecare an sã organizãm
excursii pentru profesori ºi elevi astfel încât sã
cunoascã mai bine cultura româneascã, sã audã
cât mai multã vorbã strãmoºeascã ºi sã admire
tot mai mult din peisajul pitoresc al României.
Liceul N. Bãlcescu colaboreazã ºi cu Liceul
Germano-Maghiar din Pilisvörösvár, ºi cu ªcoala
Slovacã din Bichiºciaba, ambele fiind ºcoli de
naþionalitate cu programe similare.
Protecþia mediului ºi a sãnãtãþii ºi în viitor
ar constitui o secvenþã importantã a programei
ºcolare.
Pe baza aºteptãrilor noii legi sus-amintite, din
toamna anului 2013 cadrele didactice vor fi
obligate sã stea la ºcoalã sãptãmânal 32 de ore,
dintre care în 22–26 vor preda, iar în celelalte
se vor ocupa de copii în cadrul celor mai diferite ocupaþii (cercuri literare; dans, teatru, cãmin
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Serbare de Crãciun în 2011
de zi, diferite activitãþi extracurriculare). Ca urmare, în afarã de cercurile obiºnuite (de literaturã, biologie, istorie, matematicã) am introduce
fel de fel de ocupaþii (noi):
Audierea ºi povestirea unor basme ºi poveºti;
dramatizarea ºi ilustrarea acestora
Cerc de marionete
Foto club
Radio-tineret
Redacþia „Site”-ului ºcolii
Redacþia revistei „Agora”
Cerc de interpretare a textelor biblice
Coruri de copii
Protecþia mediului
Protecþia sãnãtãþii
Cerc de cunoºtinþe turistice (oraºul Giula)
Cunoºtinþe de eticã ºi etichetã
Vizionarea unor filme artistice
Aerobic, dans modern
Cerc de informaticã
Cunoºtinþe de utilizare a bibliotecii
Datoritã faptului cã prin noua lege pentru
învãþãmântul public CXC se va cere de la absolvenþi ºi o activitate caritabilã de 50 de ore, am

iniþia relaþii cu spitalul pentru copii din Giula,
cu azilul bãtrânilor (oferindu-le programe culturale ºi ajutor).
În anul 2014, Liceul N. Bãlcescu îºi va sãrbãtori 65 de ani de la înfiinþare, iar noi vom organiza „întâlnirea tuturor promoþiilor” oferind
elevilor vechi ºi noi o serie de programe variate. Am edita o broºurã cu titlul „ªi ei au fost copii” (personalitãþi marcante).
Prin expunerea unor tablouri uriaºe am prezenta istoricul ºcolii în oglinda unor documente ºi fotografii de arhivã.
Prin lansarea unor proiecte dorim sã contribuim la renovarea ºi îngrijirea complexului de
edificii, precum ºi la protecþia mediului înconjurãtor din oraºul mare românesc, unde se aflã
unica ºcoalã medie cu profil românesc. Sperãm
cã turla ei ºi cupola de tip bizantin ºi peste zeci
ºi zeci de ani se vor ridica spre infinit simbolizând „rãdãcinile” ºi „zborul” a sute ºi sute de
absolvenþi.
În favoarea acestei ºcoli mi-aº dori sã lucrez
ºi în viitor cu multã dãruire ºi vocaþie.
Giula, luna mai a anului 2012
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Onisim Colta

Julianna Machhour – talent înmugurit
„Creaþia este un principiu al existenþei (...).
Existenþa noastrã are grandoarea ei
în sforþarea continuã cãtre superior,
în aspiraþia sa cãtre împlinire.”
Ernest Bernea
Cel mai meritoriu fapt, pentru un pãrinte,
este sã-ºi creascã frumos ºi sã îºi modeleze armonios copilul, sã-i acorde doza zilnicã de afecþiune, sã-i întreþinã un climat de armonie, sã-i
deschidã apetiturile spre cele mai frumoase îndeletniciri, care sã-l ridice din banalitatea existenþei, din mediocritatea cotidianã ºi sã-i activeze cele mai alese propensiuni, ce dau cu adevãrat dimensiunea umanitãþii din noi, care ne
definesc ca oameni.
În calitate de dascãl în învãþãmântul superior, prin natura lucrurilor, am întâlnit diverse firi, caractere, sensibilitãþi ºi talente.
Cu câþiva ani în urmã, la Giula, o mamã, pe
nume Stella Machhour, vizibil preocupatã de
gãsirea unei facultãþi potrivite pentru înclinaþiile fiicei sale Julianna, m-a întrebat dacã este
adevãrat cã la Arad s-a înfiinþat în cadrul Universitãþii „Aurel Vlaicu” o facultate cu caracter vocaþional, profilatã pe design.

I-am rãspuns cã da, ºi cã are cadre foarte bine
pregãtite ºi condiþii de studiu ºi de cazare de
excepþie.
Julianna, emotivã peste mãsurã, fire tipicã de
artist, cu obrajii îmbujoraþi ºi-a stãpânit cu greu
bucuria de a gãsi facultatea doritã atât de
aproape de casã.
Nu micã mi-a fost mirarea, când am vãzut
cum deseneazã, ºtiind cã nu absolvise un liceu
de artã ci Liceul românesc „Nicolae Bãlcescu”
din Giula. A intrat cu brio la admitere ºi cu
bursã. Este firesc sã te întrebi, cum de s-a prezentat atât de bine.
Am aflat apoi cã educaþia sa a fost preocuparea prioritarã a mamei, cã încã din ºcoala
primarã Julianna a dat semne de o rarã sensibilitate ºi de chemare spre diverse ramuri ale
artei. Astfel a fost timp de nouã ani elevã a
ªcolii de Muzicã „Erkel Ferenc”, unde a studiat pianul ºi fluierul. Apoi a absolvit cu rezulta-

Pãsãri – 2010
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Naturã staticã – 2010
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te excelente Liceul românesc „Nicolae Bãlcescu” (un liceu exemplar sub toate aspectele). În
perioada studiilor liceale s-a „contaminat” de
pasiune pentru literaturã, recitând cu sensibilitate poezii în cadre alese, dar ºi-a cultival ºi o
altã înclinaþie, care pânã la urmã a ieºit învingãtoare, aceea pentru arte vizuale.
În timpul studenþiei la Facultatea de Design
din Arad a ieºit la suprafaþã ºi mai pregnantã
dorinþa sa de a asimila, de a acumula, cunoºtinþe teoretice de esteticã, istoria artei, anatomie artisticã ºi mai ales de a stãpâni, cât mai
nuanþat posibil, design-ul.
În anul I a realizat cele mai izbutite lucrãri în
picturã. Dorinþa sa de confruntare cu cei mai
buni din generaþie a determinat-o sã participe
în 2010 la Concursul Naþional de Design
„Inspired” de la Bucureºti, fãcând o figurã remarcabilã la secþiunea de design ambiental,
situându-se pe locul 16 din peste 300 de concurenþi.
În expoziþiile organizate de Facultatea de

Design la Galeriile „Delta” din Arad, lucrãrile
Juliannei au ieºit în evidenþã pe simezã prin
calitate ºi seriozitatea abordãrii fiecãrei teme.
Am asistat zi de zi la creºterea ei profesionalã, la dezvoltarea talentului ei de designer.
Pentru Julianna munca susþinutã e o stare
naturalã, aºa s-a obiºnuit din familie ºi din ºcoalã.
În anul III ºi-a ales o temã de licenþã mai mult
decât inspiratã, un set de bijuterii din aur, cu o
temeinicã documentare la bazã, pornind sub
aspect stilistic de la un reper cultural emblematic, tezaurul de la Pietroasa.
Acum parcurge cu paºi siguri masteratul în
design de produs la Facultatea de Arte ºi Design
din Timiºoara, intenþionând sã dezvolte tema
bijuterii.
Personal, în Giula am întâlnit trei români talentaþi iar Julianna Machhour este unul dintre
ei. Sã-i urãm inspiraþie, tenacitate ºi sã-i aºtearnã providenþa în cale, toate ºansele pentru a se
realiza aºa cum ºi-ar dori.

Sculpturã abstractã – 2011
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Naturã staticã – 2010
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Teodor Marc

Fundaþia „CREDO” a Bisericii
Ortodoxe Române din Bichiºciaba
Începând cu a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea, bisericile au început sã înfiinþeze diferite fundaþii, cu scopul de a ajuta atât biserica,
cât ºi credincioºii deveniþi neputincioºi din cauza sãrãciei, a bolilor sau a bãtrâneþii. În cursul istoriei, fundaþiile cu scop benevol au o tradiþie de peste o sutã de ani. Aceastã formã de a
ajuta a fost rãspânditã ºi în comunitãþile româneºti din Ungaria. Aproape toate bisericile ortodoxe române din Ungaria ºi-au înfiinþat chiar
ºi mai multe fundaþii, spre exemplu în Giula1,
Bichiº2 sau Bãtania3, ba chiar ºi în cele mai mici
comunitãþi româneºti, cum a fost cea din Jaca4.
Iatã deci o formã de ajutorare, care în trecut
a fost foarte rãspânditã ºi fireascã. Acum aceastã sarcinã nobilã ar trebui sã-i revinã din nou
bisericii. Totodatã ne întristeazã faptul cã acum,
în 2012, o pãturã considerabilã a societãþii trãieºte în condiþii foarte triste. Bisericile ar trebui
sã fie din nou în centrul acþiunilor benevole de
ajutorare ca ºi în secolul al XIX-lea.

La Biserica Ortodoxã Românã din Bichiºciaba, din 6 septembrie 1999, funcþioneazã Fundaþia „Credo”. Scopul acestei fundaþii, precum
reiese ºi din statutul ei, este acela de îmbunãtãþire a situaþiei sociale a celor de etnie românã
din Bichiºciaba, de ajutorare materialã a celor
aflaþi în nevoie, de ajutorare a activitãþii culturale a minoritãþii române, de pãstrare a patrimoniului cultural, de asigurare a condiþiilor
materiale în exercitarea vieþii religioase, de îmbunãtãþire a condiþiilor materiale pentru funcþionarea imobilelor, care se gãsesc în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române din Bichiºciaba5.
În vederea îndeplinirii scopului propus, fundaþia susþine ajutorarea bãtrânilor singuri ºi cu
pensie micã, ajutorarea, pentru continuarea
studiilor, a copiilor sãraci, care au nevoie de
acest sprijin, dezvoltarea culturalã, artisticã ºi
ºtiinþificã a talentelor minoritãþii române, indiferent de vârstã sau sex.
De asemenea, fundaþia contribuie la funcþionarea Bisericii Ortodoxe Române, la întreþinerea imobilelor bisericeºti ºi a obiectelor de cult.
Fundaþia, pentru realizarea scopului ei, poate lua contact cu orice asociaþie de orice naþionalitate, atât din þarã cât ºi peste hotare.
Pe baza legii CLVI din 1997, paragraful II
alineatul 2., biserica a cerut recunoaºterea fundaþiei ca asociaþie de utilitate publicã ºi, în baza
paragrafului XXVI, desfãºoarã o activitate socialã, ajutor familial, îngrijirea vârstnicilor, educare, învãþãmânt, dezvoltarea aptitudinilor,
documentare, activitate culturalã, pãstrarea
patrimoniului cultural, activitãþi cu minoritãþile naþionale din Ungaria ºi cu maghiarii de peste
hotare.
Fundaþia este condusã de un curatoriu format din preºedintele Teodor Marc, care totodatã este preotul comunitãþii din Bichiºciaba,
ºi din doi membri, Mihai Bihari ºi ªtefan
Maioroº, ambii domiciliaþi în Bichiºciaba.
Fundaþia pe la începutul anului 2000 a editat o publicaþie în limba românã sub denumirea „Mãrturie Ortodoxã”, care a apãrut vreme
de aproximativ 8 luni de zile. Odatã cu editarea „Buletinul Episcopiei”, publicaþie a Eparhiei
Ortodoxe Române din Ungaria, apariþia în continuare a „Mãrturiei Ortodoxe” nu ºi-a mai avut
rostul încât a fost sistatã.
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A început pictarea bisericii din Bichiºciaba
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Biserica ortodoxã împreunã cu creºtinii din
jurul ei au încercat sã caute noi forme de funcþionare, dar viaþa de toate zilele, cu necesitãþile
ivite, a îndrumat ajutorul acolo unde trebuia
sã ajungã. În anul 2007 a fost un incendiu la
bisericã ºi ca sã asigurãm renovarea acesteia am
organizat, împreunã cu Filarmonica din Bichiºciaba, în 19 iunie 2008, un concert de binefacere, care s-a desfãºurat la Biserica Evanghelicã,
unde a concertat Corul Patriarhiei Moscovei.
Din acel an, Fundaþia an de an primeºte 1%
din impozitul pe salar a celor ce plãtesc impozit ºi-l oferã bisericii. Curatoriul fundaþiei lucreazã, fãrã platã, fãrã cheltuieli. Fundaþia
„Credo” în ultimii ani a organizat mai multe
manifestãri, dintre care amintim:

Manifestãrile de ziua Sf. Nicolae
În fiecare an, la data de 6 decembrie, fundaþia organizeazã o serbare de ziua Sf. Nicolae.
În cadrul acesteia, la bisericã, din donaþii, se
fac pachete de Sf. Nicolae, pe care le primesc în
primul rând cei cu o familie mai numeroasã.
Astfel Moº Nicolae ajunge ºi la acele familii
unde, din cauza sãrãciei, acest lucru nu ar fi
posibil. Tot cu acest prilej, dupã Sf. Liturghie,
în cortul din curtea Bisericii, se împarte mâncare caldã celor fãrã cãpãtâi ºi celor nevoiaºi.
Pentru realizarea acestui ajutor, fundaþia se
bazeazã pe donaþiile unor persoane particulare ºi a unor întreprinzãtori.

Organizãri de pelerinaje
Dupã posibilitãþi, anual, Parohia Ortodoxã
Românã din Bichiºciaba organizeazã un pelerinaj la mãnãstiri din România, la care participã credincioºi ºi din alte parohii, precum ºi cei
care au dorinþa aceasta. Cheltuielile de
transport sunt asigurate prin concursuri sau
prin contribuþia participanþilor cu o sumã oarecare. În ultimii ani am vizitat mãnãstiri din
Oradea, Hodoº-Bodrog, Gai, Izbuc, Feredeu,
etc.
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Ajutorarea celor nevoiaºi,
prin strângerea de ajutoare
Din pãcate în ultimii ani tot mai multe familii au ajuns în crizã financiarã. Fundaþia încercã sã ajute aceste familii cu alimente. Pentru
cei din Kolontar, care au suferit o catastrofã de
smoalã, au fost colectate mobile, pentru sinistraþii din Felsõzsolca au fost colectate haine.
În acest an, împreunã cu celelalte culte din
Bichiºciaba s-a organizat o colectã de haine
pentru adulþi ºi copii, jucãrii, dulciuri pentru
copii, care sã fie împãrþite în preajma Crãciunului. Donaþiile vor fi împãrþite celor nevoiaºi
împreunã cu Primãria Judeþeanã din Bichiºciaba.

Activitate sanitarã
În anul 2010 fundaþia a contribuit la ajutorarea unui copil din Peci pentru transplant de
inimã.

Activitate culturalã
Dupã preluarea cimitirului de la Primãria
oraºului, în anul 2009, fundaþia s-a implicat în
aºezarea la intrarea în cimitir a unei troiþe sculp-

tate de Balogh Zsigmond, sculptor în lemn renumit, de origine din Kondoros.
Fundaþia „Credo” împreunã cu ªcoala de
Muzicã din Judeþ a organizat la data de 19–20
octombrie 2012, un Festival de Muzicã clasicã,
la care au participat copii talentaþi din Arad,
Bichiºciaba ºi din judeþul Ciongrad. Acest program transfrontalier de mare amploare a avut
un mare succes în oraº iar publicul a fost încântat de micii clasici talentaþi.
În cursul anului, la Fundaþia „Credo” a intervenit o schimbare în componenþa
curatoriului. S-a desemnat un nou membru,
cunoscutul cântãreþ bisericesc în toate localitãþile locuite ºi de români a Ungariei, Petru Jurcã,
cu o activitate de peste un sfert de veac, în locul lui ªtefan Maioroº. De asemenea a fost
schimbat sediul ºi adresa fundaþiei ºi a fost
mãritã suma fondatoare. În statutul fundaþiei
totodatã a fost lãrgitã ºi sfera de activitate6.
Aceste schimbãri au fost fãcute pentru cã
Parlamentul Ungariei a votat în 5 decembrie
2011, Legea civilã, care a intrat în vigoare la 1
ianuarie 2012. Se aºteaptã totodatã ºi schimbãrile din anul 2014.
Documentaþia juridicã, întocmitã de avocatul Dr. Kiss László, a fost înaintatã tribunalului
din Gyula, iar decizia este în curs.

NOTE
01. Elena Csobai, Rolul bisericii ortodoxe în pãstrarea identitãþii la românii din Giula. In: Simpozion. Red.: Maria
Berenyi. Giula. 1998. p. 82–84.
02. Elena Csobai, Comunitatea româneascã din Bichiº în a
doua jumãtate a secolului al XIX-lea. In: Simpozion.
Red.: Maria Berényi. Giula. 2010. p. 126–129.
03. Elena Csobai, Simion Cornea, luptãtor pentru organi-

zarea parohiilor ortodoxe române într-o eparhie. In: Simpozion. Red.: Maria Berényi. Giula. 2011. p. 103.
4. Elena Csobai, Comunitatea româneascã din Jaca. In:
Simpozion. Red.: Maria Berényi. Giula. 2012. p. 103.
5. Vezi Statutul fundaþiei
6. Vezi noul Statut al fundaþiei „Credo” din Bichiºciaba.
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Recenzie

Gabriel Moisa, Istoriografia românilor din
Ungaria 1920–2010. Între deziderat ºi realitate.
Editura NOI, Institutul de Cercetãri
al Românilor din Ungaria, 2010, 311 p.
Demersul ºtiinþific al istoricului Gabriel Moisa
se impune ca o necesitate stringentã în condiþiile redimensionãrii politice a Europei centralestice dupã cãderea regimului comunist. Tema
aleasã: „Istoriografia românilor din Ungaria
1920-2010. Între deziderat ºi realitate” este tentantã dar în egalã mãsurã, sensibilã, pretânduse la o multitudine de interpretãri critice.
Volumul de faþã se deschide cu „Argument.
Motivaþii. Precizãri metodologice”, în care istoricul prezintã motivele ºi demersul metodologic care au stat la baza scrierii acestei cãrþi.
Primul capitol al cãrþii trateazã un „Scurt istoric al românilor din Ungaria (pe baza istoriografiei românilor din Ungaria)”. Se aduc în
prim plan o serie ce cercetãtori români din þara
vecinã: istorici, etnografi, filologi, muzeografi,
etc., ale cãror studii au vizat destinul românilor dintre graniþele actualului stat Ungaria.
În capitolul al doilea, intitulat „Instituþii producãtoare de istorie la românii din Ungaria”,
autorul face un inventar riguros al instituþiilor
care „produc istorie” la românii din Ungaria.
Printre acestea se numãrã: Catedra de Filologie Românã a Universitãþii ELTE din Budapesta, cea mai veche instituþie unde se învaþã limba românã din Ungaria, apoi Catedra de limbã
ºi literaturã românã din cadrul Universitãþii din
Seghedin, Muzeul din Bichiºciaba, Muzeul
„Erkel Ferenc” din Giula, etc. În anul 1993 a
apãrut cea mai importantã instituþie de cercetare a istoriei românilor din Ungaria: Institutul
de Cercetãri al Românilor din Ungaria.
Capitol al treilea trateazã pe larg „Revuistica” româneascã din Ungaria. Sunt prezentate
articole ºi studii din reviste de specialitate: „Izvorul”, „Timpuri” (ulterior devine „Lumina”),
„Simpozion”, „Convieþuirea”, etc. În paginile
acestor publicaþii ºtiinþifice, regãsim numeroase studii despre viaþa românilor din Ungaria:
istorie, societate, culturã, religie, folclor, etc.
Urmãtorul capitol cuprinde un expozeu al volumelor scrise de cãtre cercetãtorii români din
Ungaria. Din aceastã categorie fac parte contribuþiile ºtiinþifice ale Elenei Csobai Istoricul

românilor din Ungaria de azi, Gheorghe Petruºan,
Emilia Martin ºi Mihai Cozma, Românii din
Ungaria, Teodor Misaroº, Din istoria comunitãþilor bisericeºti ortodoxe române din R.P. Ungarã,
etc.
În capitolul al V-lea, numit „Despre conþinutul scrisului istoric”, istoricul Gabriel Moisa
abordeazã ºtiinþific direcþiile ºi tendinþele în scrisul istoric al românilor din Ungaria. Sunt revalidate o serie de subiecte sensibile din perspectiva istoriografiei române ºi maghiare deopotrivã: problema genezei românilor în Ungaria
trianonicã, asimilarea etnicã, percepþia Tratatului de la Trianon în percepþia cercetãtorilor
români din Ungaria, condiþia acestora din
urmã, etc.
În fine, ultimul capitol, „Personalia” cuprinde o prezentare mai mult decât interesantã a
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doi cercetãtori români valoroºi din Ungaria de
azi, cercetãtori cu care autorul volumului a avut
contacte directe. Este vorba despre Maria Berényi, directorul Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria ºi despre Elena Munteanu
Csobai. Autorul prezintã viaþa ºi opera celor
doi cercetãtori, care ºi-au pus amprenta asupra scrisului istoric al românilor din Ungaria.
Urmeazã apoi douã rezumate, unul în limba
englezã, celãlalt în limba maghiarã.
Concluziile pe care autorul le stabileºte la finalul volumului sunt pertinente ºi sunt validate de adevãrul istoric, bazat pe documente. Din
pãcate, cercetãrile vizând istoricul românilor
din Ungaria ne oferã imaginea unei comunitãþi aproape asimilate în zilele noastre. Ponderea demograficã a românilor din Ungaria se

aflã pe o traiectorie descendentã, continuã, fapt
dovedit franc de recensãmintele generale ale
populaþiei din Ungaria.
Cartea istoricului Gabriel Moisa este scrisã
într-o manierã riguroasã, fiind bine documentatã (este impresionant materialul folosit la redactarea ei, vezi bibliografia) ºi structuratã tematic. Pãrerile emise pe marginea subiectelor
tratate sunt obiective ºi formulate prin prisma
istoricului ajuns la vârsta maturitãþii profesional-ºtiinþifice. „Istoriografia românilor din Ungaria 1920–2010. Între deziderat ºi realitate”,
reprezintã indubitabil un pas înainte în cercetarea istoriei românilor din spaþiul Ungariei
actuale.
Drd. Meszar Marius Rãzvan

Iuliana Machhour: Naturã staticã

LUMINA

33

Fotocronica Simpozionului al XXI-lea
organizat de Institutul de Cercetãri
al Românilor din Ungaria
(Budapesta, 26–27 noiembrie 2011)
Programul sesiunii ºtiinþifice

Ioan Bolovan (Cluj): Statisticã ºi ideologie. Românii din
Transilvania în epoca modernã

Elena Rodica Colta (Arad):
Reþeaua de rudenie a
intelighenþiilor româneºti, o
formã de întãrire a identitãþii
naþionale în imperiu

Corneliu Cezar Sigmirean
(Tîrgu Mureº): Imaginea românilor din Spania reflectatã în
presã

La Simpozion au luat parte mai mulþi reprezentanþi ai Ambasadei României la Budapesta,
în frunte cu ambasadorul Victor Micula
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Elena Platon (Cluj): Alinierea procesului de predare-evaluare a limbii române ca limbã
nematernã (RLNM) la standardele europene

Gabriel Moisa (Oradea): Iulian Cune - un beiuºean paºoptist ºi opþiunile sale central-europene

Vasile Dobrescu (Tîrgu
Mureº): Un intelectual de provincie cu anvergurã naþionalã:
Ioan Iosif

Stella Nikula (Giula): Rituri
de purificare a spaþiului

Mihaela Bucin (Seghedin):
Familii româneºti din Partium
ºi Ungaria

Tiberiu Herdean (Budapesta): Jurnalul lui Mihail
Sebastian

Publicul simpozionului
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Ana Borbély (Budapesta):
Evoluare de identitate minoritarã româneascã în perioada
1990–2010 în Chitighaz

Elena Csobai (Bichiºciaba):
Comunitatea româneascã din
Jaca

Emilia Martin (Giula):
Ritualizarea manifestãrilor de
absolvire la liceul românesc din
Giula

Maria Berényi (Budapesta):
Membrii distinºi ai Reprezentanþei „Fundaþiei Gojdu”
(1870–1918)

„Pe urmele româneºti la Budapesta”
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