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Pacea culturii în vreme de război

S  untem după doi ani de restricții și luptă cu virusul 
ucigaș, iar norii grei ai războiului se apropie de 

hotarele noastre. O conjunctură nefastă, în care se poate 
pune întrebarea dacă mai este loc pentru cultură în astfel 
de vremuri. Sau dacă nu va apărea un nou Göring, care să 
spună: „Când aud cuvântul cultură, pun mâna pe armă”.  

În astfel de împrejurări, nevoile esențiale de trai legate de 
hrană, medicamente, locuință, protecție, consumă în mare parte 
resursele existente. Cu toate acestea, creația, care este esența    
naturii umane, trebuie protejată și susținută, fi ind cea mai 
vulnerabilă la efectele crizelor. 

„Când armele vorbesc, muzele tac” („Inter arma silent musae”) 
este varianta mai cunoscută a dictonului lui Cicero „când armele 
vorbesc, legile tac” („Inter arma silent leges”). Însă timpul l-a 
contrazis și artele nu au stat pe loc, ba chiar s-au inspirat din 
suferințele și ororile războaielor. Un exemplu celebru este pic-
tura  „Guernica”, a lui Pablo Picasso, creată ca reacție la bom-
bardarea orașului Guernica, de către aviația germană, în timpul  
războiului civil din Spania. 

Disensiunile grave care pot apărea în societate, generate de 
criza economică, politică sau de altă natură, pot fi  atenuate când 
creația este încă vie și se poate exprima. Un act artistic profund 
îi poate sensibiliza și pune pe gânduri chiar și pe cei mai duri și 
confl ictuali indivizi. 

Cultura poate fi  un refugiu, o deconectare și chiar un liant       
în fața tăvălugului vremurilor grele, estompând impactul peri-
culos pe care îl au realitățile și știrile negative asupra minții       
noastre.

O administrație responsabilă nu va abandona niciodată cul-
tura și va găsi resurse pentru a o ține în viață.  Chiar dacă rezul-
tatele ei nu pot fi  cuantifi cate într-un profi t imediat, protejarea 
diversității și a valorilor artelor creative este garanția unui viitor 
sănătos. 

Aradul, prin instituțiile sale de cultură, propune și în acest an 
un calendar bogat în evenimente. Nu ne rămâne decât să sperăm 
la vremuri liniștite, inspirație și că măcar prețul biletelor la   
spectacole nu va crește.

Ioan Matiuţ

Născută pe 
data de 21 
februarie 2000, 
în Arad. 
Absolventă a 
Colegiului de 
Arte «Sabin 
Drăgoi» 
Arad, secția 
arhitectură. 
Este in prezent studentă atât la Facul-
tatea de Design Arad, specializarea 
Design, cât și la Facultatea de Arte 
și Design Timișoara, specializarea 
Grafi că, anul III. 
A participat la numeroase expoziții 
de grup.

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
          Andrada Petca

Andrada Petca, Punct de veghe
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Taberele arădene, 
o alternativă de recreere 

Taberele de la Moneasa și Căsoaia, afl ate în subor-
dinea Consiliului Judeţean Arad şi administrarea 

Centrului Cultural Judeţean Arad pot fi  considerate o 
alternativă de petrecere a timpului liber, atât pentru per-

soanele care locuiesc în județul Arad, cât și în alte județe.

TABĂRA MONEASA
Tabăra Moneasa este si-

tuată la poalele munţilor 
Codru Moma, în pitoreasca 
staţiunea Moneasa, care pare 
cuibărită în mica depresi-
une străbătută de cursuri de 
apă limpede, mărginită de 
păduri şi pajişti întinse. Fe-
rită de vânturile reci pe tim-

pul iernii, cu un climat blând pe tot parcursul anului, Staţiunea 
Moneasa este o adevărată oază de relaxare, datorită aerului put-
ernic ionizat şi factorilor naturali terapeutici.

Locuri de cazare disponibile în Tabăra Moneasa: 92
- locuri de cazare în 7 bungalouri
- grupuri sanitare interioare
- teren de fotbal cu gazon artifi cial 
- loc de joacă special amenajat pentru copii
- loc amenajat pentru foc de tabără
Cost cazare tabăra Moneasa: 50 lei/zi/persoană (cazare, fără 

masă)
Obiective turistice
- Ștrandul cu apa mezotermală Moneasa
- Lacul cu bărci şi hidrobiciclete
- Cariera de marmură
- Cetatea Dezna
- Peştera liliecilor

TA
BE

R
E

TABĂRA CĂSOAIA
Tabăra Căsoaia este situată într-o depresiune, într-un cadru 

natural feeric, pe Valea Highișului. Înconjurată de o pădure de 
stejari şi fagi, tabăra este o destinaţie de vacanţă preferată, în 
general, de tineri şi atrage prin pitorescul peisajelor şi frumuseţea 
locurilor prea puţin umblate. 

Locuri de cazare disponibile în Tabăra Căsoaia: 109
- 11 căsuţe a câte 2 paturi fi ecare (22 locuri)
- 6 bungalouri cu 9 paturi fi ecare (54 locuri), dotate cu echipa-

ment electric şi apă potabilă (1 robinet la 2 căsuţe)
- 6 cabine duş și 8 grupuri sanitare exterioare
- 8 grătare zidite în piatră
- teren de fotbal
- loc amenajat pentru foc de tabără
- Parc tematic de Educație Montanistică
Casa Verde
- 9 camere cu 33 de locuri (baie proprie în fi ecare cameră)
- 2 săli de conferințe 
- sală de mese
Cost cazare Tabăra Că-

soaia: 40 lei/zi/persoană 
(cazare, fără masă) sau 90 
lei/zi/persoană (cazare și 3 
mese/zi)

Obiective turistice
- Vf. Highiş şi Vf. Trocea, 

Minele Bătrâne
- Parcul de sculptură din 

Căsoaia

Informații Tabăra Moneasa și Tabăra Căsoaia
Centrul Cultural Județean Arad, str. Gheorghe Barițiu, 

nr.16
Telefon: 0746157526 - Marc Cristian Romulus
E-mail: marc_ccja@yahoo.com

Corina Huțan
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II Cherelușul de altădată

Rânduieli de înmormântare și povești cu strigoi vii și morți

În trecut, moartea și înmormântarea se făcea în Chereluș 
cu respectarea unor  anumite  rânduieli. Obligatoriu  

trebuiau să participe la înmormântare copii de 10-12 ani, 
îmbrăcați în dieci, care primeau pentru aceasta un colac cu 
un leu și o batistă. De asemenea, ca să arate că suferă, fe-
meile din familie trebuiau să se cânte după mort. Adeseori, 
ele concurau la bocit cu vecine pricepute, care improvizau 

cântarea spontană cu mare meșteșug. Alături de bocit în locali-
tate mai era obiceiul de a  se cânta un cântec de rămas bun (o 
iertăciune). Versurile erau scrise de cantor, care își lua rămas 
bun în numele mortului de la soț/soție, copii, neamuri, vecini. 
Scopul, de cele mai multe ori, era să potențeze durerea celor 
rămași. 

Povestea înmormântărilor de altădată alunecă, inevitabil, și în 
acest sat, spre posibilitatea mortului de a se face strigoi și de a se 
întoarce acasă. Aceste povești  cu strigoi erau spuse de obicei de 
bărbații adunați la „ciumăit”. Fumau țigări făcute din ziar și po-
vesteau. După ei, strigoii invizibili erau simțiți de păsările și de  
animale din gospodărie. Se știa, că la o familie găina a început să 
cânte printre lemne și a cântat așa toată ziua. La altă casă, la care 
a murit o femeie ce și-a făcut de dată, toată noaptea, cei rămași  
au auzit în pivniță cum se trântesc lucruri. Au crezut că nu a mai 
rămas nimic întreg dar dimineața toate erau la locul lor. 

În aceste situații nefi rești, cherelușenii apelau la preot care 
făcea „morminți” (o slujbă la mormânt) ori la amiază, fi x la ora 
12,00, ori la 12,00 noaptea.

Satul are o evidență a oamenilor care s-au făcut strigoi la fel 
cum are o evidență a femeilor care știau lua, pe cale magică,  
laptele de la alte vaci, a persoanelor care știau să întoarcă laptele 
la vacă sau care descântau de vânt pentru paralizați.

Povestea hoaței de lapte este cea clasică. În Chereluș aceasta 
era o femeie bătrână, mică, căruntă, cu ochi în două culori. A 
fost văzută de alte femei cum a ieșit la gard și a mângâiat o vacă 
pe spate și pe uger cu un dosoi (ștergar) iar din ziua aceea vaca 
nu a mai avut lapte pentru vițel. În schimb, vaca surorii femeii, a 
avut  atâta lapte, că i s-a spart ugerul. 

Când o vacă rămânea fără lapte o duceau să o tomnească       
Sofi a, la fel cum pentru faceri și legări, considerate„lucruri rele”,  
se duceau la o vrăjitoare din Batăr.

Față de trecut, Cherelușul de azi, asfaltat, cu vile, este dezvrăjit.  
Doar bătrânii mai rătăcesc, prin cuvinte, în lumea încărcată de 
magie.

Rodica Colta

Andrada Petca, Unde
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Politica de sistematizare a satelor din 
Ținutul Zărandului în secolul al 

XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea 
Partea a II-a

P olitica de sistematizare a satelor din Ținutul Zărandului 
a avut totuși și niște urmări benefi ce pentru regiune.

Un lucru pozitiv a fost că, acolo unde reglementarea urbarială 
a fost aplicată, s-au stabilit clar obligațiile și proprietățile iobăgești, 
punându-se piedică, în general, în calea unor abuzuri nobiliare1.

Pentru pregătirea reglementării au fost trimise chestionare care 
cuprindeau nouă întrebări: 1. dacă localitatea are urbariu, de când 
și ce fel de urbariu?; 2. dacă nu există urbariu, după ce contract 
sau obicei sunt satisfăcute servituțile iobăgești?; 3. unde nu există 
urbariu, din ce constau dările iobagilor și jelerilor și aceste dări 
când și cum au fost introduse?; 4. localitatea ce benefi cii are?; 5.
iobagul cu o sesie, câte iugăre de arături și fânețe are? Câte măsuri 
de Pojon sunt semănate pe un jugăr, iar pe fânețe dacă se poate 
cosi și otavă?; 6. câte zile de robotă prestează iobagii? Dacă ple-
carea și întoarcerea de la robotă sunt luate în considerare?; 7. din 
ce se dă nonă și de când? Care sunt formele dijmei mici?; 8. dacă 
sunt sesii părăsite câte sunt și de ce?; 9. dacă iobagii sunt legați de 
glie sau au drept la liberă strămutare2.

După primirea răs-
punsurilor s-au emis in-
strucțiunile pentru efec-
tuarea conscripțiilor. Au 
fost stabilite patru ca-
tegorii de pământ fără a 
se face diferența între 
zona de câmpie și zona 
de munte. Astfel, la ca-
tegoria I-a au intrat pă-
mânturile de calitatea 

cea mai bună, prevăzându-se 26 jugăre la o sesie (un jugăr era 
socotit cu 1100 stânjeni pătrați). Sesiile de calitatea a II-a, pământ 
puțin mai slab, au fost socotite cu 28 de jugăre, cele de categoria a 
III-a cu 30 jugăre, iar cele de categoria a IV-a cu 32 jugăre de 
pământ arabil. Pentru fânețe au fost stabilite 8, 10 și 12 cosituri 
(cam tot 8, 10, 12 jugăre de stângeni pătrați)3.

În anii 1771/1772 conscripțiile au fost făcute în toate localitățile 
județului, iar în 1786 au fost întocmite și tabelele centralizatoare. 
Acestea cuprindeau clasifi carea localității, numărul familiilor de 
iobagi. Numărul jelerilor cu casă, numărul jelerilor fără casă, can-
titatea sesiiilor iobăgești, suprafața intravilanelor în măsuri de 
Pojon, suprafața arăturilor în jugăre, suprafața fânețelor în cosi-
turi, cantitatea viilor în sape, mărimea defrișărilor4.

Conscripțiile urbariale din 1771-1772 dau o imagine exactă 
asupra realităților din Comitatul Aradului, oferind autorităților 
datele necesare pentru a pune în aplicare noile măsuri adminis-
trative.

Una dintre măsuri a fost cea de sistematizare a satelor care se va 
aplica în paralel cu colonizările făcute în regiune. Trebuie însă 
menționat că, pentru culoarul Mureșului, depresiunea Zărand și 
culoarul Crișului Alb, măsurile de sistematizare au întârziat până 
la începutul secolului XX sau au fost aplicate doar parțial5. Una 
din cauze a fost cu siguranță amploarea pe care a avut-o în această 
zonă răscoala lui Horea. Ordinul Mariei Th ereza pentru con-
tragerea satelor împrăștiate și refacerea lor în locuri mai accesibile 
și după rigori sistematice a fost publicat în comitatul Aradului la 
31 martie 1773. Punerea în aplicare a mai așteptat până în anul 
1782, dar a fost din nou oprită de evenimentele din timpul 
Răscoalei din 1784.6

Sorin Sabău
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4 Ibidem, p.128
5 Teodor Octavian Gheorghiu, Locuinea tradițională rurală din zona Banat-Crișana, 
Timișoara, 2008, p. 36
6 Ovidiu Someșan, De la Bucin la Buteni, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2005, p. 182

1 Kovach Geza, „Țărănimea arădeană în perioada. regle mentării urbariale din 1771-1786”, 
în Ziridava, Arada, nr. VIII, p. 126
2 Ibidem
3 Ibidem, p.127

Andrada Petca, Umbre
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Suita din Podgoria Aradului

La baza suitelor coregrafi ce din Podgoria Aradului   
au stat culegerile efectuate în localitățile: Sâmbăteni, 

Cuvin,  Covăsânț, Șiria, Galșa  și Păuliș realizate între anii 
1973 și 2019. În aceste localități, după anul 2010, la iniția-
tiva Centrului Cultural Județean Arad s-au făcut numeroase 
fi lmări de către TV Arad, coregraful Ilie Macovei și folclo-
ristul japonez Inagachi Norio cu bunii cunoscători ai jocu-
lui local.

Lucrarea editată în anul 1974 de către folcloristul Ioan T. Florea, 
Folclor muzical din județul Arad, 500 de melodii de joc, pune la 
dispozitia instructorilor și coregrafi lor un bogat material muzical 
cules din localitățile Podgoriei.

În volumul al II-lea, Folclor coregrafi c, autor Viorel Nistor, 
apărut în anul 1991 la Editura Compozitorilor și Muzicologilor 
din România sunt descrise o parte din principalele jocuri de la  
hora satului din localitatea Cuvin: Ardeleana, Invârtita, Lunga, 
De-ntors, P-on picior, Duba și Desca. 

În anul 2011, la editura Concordia Prof. Mihai Barna editează 
lucrarea monografi că Societate muzicală de căntări şi dansuri din 
Păuliş.

De la paginile 343-406 sunt transcrise melodiile de joc din 
această localitate: Ardelene  De întors, Jocul cu perina Visa, Pă 
picior, De-a lungu, Zicală pentru forme,Ţigănescu, Hore şi Sârbe.

FO
LC

LO
R Jocurile populare Duba, duda, Decica şi Şiregea constituie o 

suită specifi că localităţii Păuliş şi Sâmbăteni. Este o manifestare 
coregrafi că de exhibiţie cu caracter ironic. Se joacă numai dumi-
nica la joc pentru a încerca abilităţile tinerilor feciori proaspăt 
ieşiţi la joc sau a feciorilor de pe sate veniţi la jocul de duminică.                                   

Suita coregrafi că din această zonă etno-folclorică cuprinde par-
titurile coregrafi ce ale jocurilor tradiționale, dar și melodii de 
acompaniament aranjate cu multă pricepere și măiestrie de către 
Ioan T. Florea. Un rol deosebit privind păstrarea nealterată a me-
lodiilor din această vatră folclorică a avut-o Orchestra Populară 
Rapsozii Zărandului, condusă de taragotistul Petrică Pașca.

Repertoriul de jocuri din Podgoria Aradului: Ardeleana, Sorocu, 
Pe picior, Invârtita, Duba, Desca, Ram pa pa, Ariciu, Pănariu, Visa, 
Leuca, A cârnilor, A mâțelor,  Mătura, A ursului, Tupăita,  Mureşălu, 
Căluşeriu, Hora Unirii, Smintita, Izvorul și Moara. 

Viorel Nistor
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Jelanie arădeană anonimă 
(sec. al XVIII-lea)

Cea mai veche poezie cultă în care se regăsește numele 
Aradului este scrisă în latină, de un anonim din sec. 

al XVIII-lea. Ea este, fără îndoială, opera unui ins cu studii 
completate în ambianța catolică, unde învățarea limbii latine 
era de rigoare. 

Versurile despre orașul de pe Mureș sună astfel: 
„O Arad, Arad luridum,
Nec civitas, nec oppidum
Quas perfers, vexas hominum,
Sicut pessimus omnium”.

În traducere, ele înseamnă: 
„O Arad, sordidule Arad,
 nici oraş, nici târg nu eşti
Ce oferă [Aradul], îi enervează oamenii;
Precum cea mai rea dintre toate [așezările].” 

Este clar că poetul deploră condiția modestă a așezării, care nu 
poate fi  socotită – crede el – nici oraș, nici târg măcar. Dacă se ia 
în serios această jelanie, ea trebuie plasată în epoca în care Aradul 
modern se agrega pe locul lui actual, adică pe celălalt mal al 
Mureșului în raport cu cetatea în stil Vauban construită de aus-
trieci. Din motive strategice, pentru a nu obstacula perceperea de 
la distanță a potențialului inamic și pentru a nu sta în calea 
operațiunilor de artilerie, așezarea civilă care s-a închegat destul 
de repede între meandrele râului nu a dobândit, o perioadă, 
statutul administrativ dorit. În acea etapă Aradul a avut, proba-
bil, ceva din caracterul improvizat și deloc bine statornicit al 
așezărilor de graniță, al campamentelor civile din preajma 
marilor unități militare, cum s-a întâmplat încă din vremea Im-
periului Roman cu perimetrele locuite de veterani, de rudele 
militarilor din castre. Acestea erau numite pe atunci in canabae. 

O altă asemănare ar putea-o evoca forturile pionierilor ameri-
cani din secolul al XVIII-lea, așa cum sunt ele prezentate de 
James Fenimore Cooper, de pildă, în „Ultimul mohican”. Mai 
mult bază militară decât așezare civilă și mai degrabă improvizată 
decât deplin tihnită, cum urma să fi e mai târziu, Aradul epocii 
respective ținea de un pionierat, în pofi da vecinătății relative cu 
Orodul medieval. El se defi nea acum ca o așezare concepută în 
limitele intereselor habsburgice de repopulare și de colonizare   
a zonei pentru asigurarea graniței stabilite, pentru o vreme, pe 
Mureșul inferior. 

Datorită acestui nou început, Aradul a avut o vreme o populație 
foarte amestecată, a păstrat un pronunțat caracter militar și, 
mai ales – ceea ce se păstrează încă și astăzi, desigur, în alt con-
text geopolitic și administrativ – a dobândit caracteristicile unei 
așezări de frontieră, o intersecție a drumurilor est-vest și 
nord-sud. 

„Nici târg, nici oraș”, Aradul urma să își precizeze statutul pes-
te câteva decenii, cam peste un secol, când, în sfârșit, indecizia cu 
privire la el – dacă să i se îngăduie libera dezvoltare sau așezarea 
civilă să fi e mutată în altă parte – s-a precizat, după insistențele 
asidue ale mai-marilor arădeni ai timpului la Curte. 

Fragmentul liric în latină amintit mai sus este, după toate 
aparențele, prima poezie cultă modernă scrisă pe seama Aradu-
lui de un poet anonim care pare să fi  trăit prin părțile acestor 
locuri.  

Ovidiu Pecican
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Andrada Petca, Nuanţe de  uman
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MUZEUL ORAŞULUI LIPOVA / CASA SEVER BOCU
Str. N. Bălcescu 21

Program vizitare: marți-duminică, orar 9.00-17.00.
Muzeul Oraşului Lipova, înfi inţat în anul 1958 şi rede-

schis după o renovare radicală în actuala înfăţişare în anul 
2001, este parte a Complexului Muzeal Arad, la fel şi Colecţia 
Ştefan Crişan, devenită una publică din anul 1986.

CASA SEVER BOCU
Casa Sever Bocu, azi Muzeul 

Oraşului Lipova, a fost construită 
în secolul al XVIII-lea, pentru ca 
un secol mai târziu să intre în 
proprietatea familiei Missici. Du-
pă Marea Unire, în anul 1922, 
clădirea era cumpărată de Sever 
Bocu. S-au făcut reparaţii, mo-
difi cări, dar s-a păstrat planul 
general, oferindu-i un aspect 
monumental, de palat în stil 
franţuzesc, elegant şi rafi nat. 
Casa Sever Bocu din Lipova era 
la vremea respectivă atât locuin-
ță personală cât și edifi ciu cul-
tural, care adăpostea o colecție 
de etnografi e, ateliere de țesătorie 

și un muzeu amenajat de Marilina Bocu, soția ilustrului om 
politic bănățean. După arestarea lui Sever Bocu, în noaptea de 
5/6 mai 1950 și încarcerarea sa în Închisoarea de la Sighet, 
proprietățile familiei, inclusiv Casa Bocu din Lipova, au fost 
confi scate. În anul 1958 în Casa Sever Bocu era inaugurat 
Muzeul Oraşului Lipova. 

MUZEUL ORAȘULUI LIPOVA
Cele cinci săli ale muzeului păstrează încă amenajările inte-

rioare fastuoase comandate de Bocu: parchetul cu intarsii, so-
bele din faianţă vieneză, policandrele şi oglinzile din cristal, 
piese de mobilier, un şemineu realizat din marmură de Carrara, 
salonul „vienez”.

Colecția de artă Eleonora Costescu – Vasile Varga
În anul 1980, familia Eleonora Costescu – Vasile Varga a do-

nat Muzeului din Lipova, o colecţie care cuprinde artă plastică 

şi decorativă (argintărie, porţelan, sticlărie). Sunt expuse lucrări 
de Ion Andreescu, Ştefan Luchian, Dimitrie Ghiaţă, Th eodor 
Pallady, Nicolae Tonitza, precum şi lucrări care aparţin şcolilor 
italiană, fl amandă, franceză, engleză şi extrem orientale. 

Colecţia de artă bisericească Ştefan Crişan
Colecţia de artă bisericească „Ştefan Crişan” – donată muzeu-

lui de clerical ortodox, cuprinde: icoane pe lemn, carte veche    
şi alte obiecte de cult 
datând din perioada seco-
lelor XVII-XIX. În colecție, 
se afl ă, între altele: Noul 
Testament de la Bălgrad 
(Alba Iulia, 1648), Îndrep-
tarea legii (Govora, 1652), 
Sf. Aer, brodat pe catifea 
neagră (secolele XVI-
XVII), un engolpion epis-
copal (secolul XVII), un 
orar diaconesc (1606), o 
cruce sculptată în lemn 
(secolul XVII).

EXPONATUL LUNII 
În luna aprilie sunteți invitați la Muzeul Orașului Lipova să 

afl ați povestea exponatului lunii, obiect care face parte din 
Colecția „Sever și Marilina Bocu” a Complexului Muzeal Arad. 
Prin proiectul muzeal „Exponatul lunii”, muzeul arădean 
aduce în atenția publicului bunuri de patrimoniu național și 
european mai puțin cunoscute, „obiecte care spun o poveste” 
despre oameni și faptele lor din trecut.

Adelina Stoenescu
Muzeul Județean Arad
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200 de ani de la punerea pietrei 
de temelie a Bisericii Ortodoxe 

Române din Nădlac

La începutul veacului al XIX-lea se impunea la Nădlac 
ridicarea unui nou locaş de cult, deoarece vechea şi 

micuţa biserică din cartierul Velj „pornea spre ruinare”. 
Desele revărsări ale Mureşului şi intemperiile vremii au con-
tribuit la slăbirea temeliei bisericii. Tot în acea perioadă are loc o 
explozie demografi că, certifi cată de numărul mare de slujbe de 
botez săvârşite în primii ani ai secolului al XIX-lea. Toate acestea 
au făcut ca bisericuţa din Velj să devină neîncăpătoare. După 
aşezarea comunităţii slovace la Nădlac, aceştia şi-au construit o 
biserică impunătoare (1812-1822), care refl ecta starea materială 
şi spirituală a acestora. Ortodocşii nu au vrut să fi e mai prejos.

Încă din 1810 şi până la terminarea construcţiei, credincioşii 
nădlăcani au contribuit cu bani pentru a se putea fi nanţa ridi-
carea noii biserici. O însemnată parte a banilor rezultaţi din vân-
zarea lumânărilor, din taxele de la diversele slujbe religioase, de 
la tragerea clopotelor la înmormântări sau în urma arendării 
pământurilor bisericeşti, precum şi dobânzile diverselor împru-
muturi au fost folosiţi pentru edifi carea noului lăcaş de cult.

Francisc Schvab din Kikinda Mare (astăzi în Serbia) a efectuat 
şi supravegheat lucrările de edifi care a noii biserici ortodoxe la 
Nădlac. După aprobarea planului construcţiei, a preliminariului 
şi a contractului de către conducerea comunităţii ortodoxe de la 
Nădlac, aceste documente au fost trimise la Episcopie spre apro-
bare. În şedinţa consistoriului de la Arad din data de 23 martie 
1822, prin „concluzul” 80, sunt aprobate planul, preliminariul şi 
contractul încheiat pentru construirea Bisericii Ortodoxe din 
Nădlac. La data de 28 aprilie 1822, s-a pus piatra de temelie pen-
tru noul locaş de cult.

Construirea bisericii a durat până în 1829, după cum este con-
semnat pe tencuiala exterioară de deasupra uşilor de acces. In-
diferent de naţionalitate (sârbă sau română) preoţii şi credincioşii 
au depus eforturi egale (fi nanciare, materiale sau prin rugăciuni) 
pentru ridicarea noului lăcaş de închinare. Încă de la început, 
noua biserică a fost o mândrie pentru nădlăcani.

Aspectul de astăzi al bisericii datează de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, când clădirea a suferit reparaţii şi modifi cări de aspect. 
Până la acea dată, ferestrele aveau dimensiuni mai mici, iar 
înălţimea interioară era mult mai joasă. De asemenea, turnul 
avea cu totul altă înfăţişare.

În şedinţa comitetului parohial din data de 1/13 decembrie 
1880 se constată că „din causa că turnul bisericii la trasul cam-

panelor devine în mişcare, 
carea mişcare poate fi  
dăunoasă pentru întreg 
edifi ciul bisericesc”. Drept 
urmare, se ia în conside-
rare propunerea reparării 
acestuia. După mai multe 
căutări în jurul Nădla-
cului, membrii comitetu-
lui parohial au ajuns la 
concluzia că turnul bi-
sericii ortodoxe de la Li-
pova s-ar potrivi cel mai 
bine cu aspectul arhitec-
tural al bisericii lor. În 28 
aprilie 1883, toate lucrări-
le la turn şi reparaţiile la 
exteriorul bisericii au fost 
încheiate. Acoperişul tur-
nului bisericii este con-
siderat o bijuterie în do-
meniu. Acelaşi tip de turn 
este întâlnit în România 
doar la biserica ortodoxă 
română din Lipova şi la 
cea din Igriş (jud. Timiş).

Cele 10 ferestre de di-
mensiuni mari sunt rea-
lizate de meşterul Karol Herliscka din Nădlac, conform planului 
conceput în anul 1888. În anul 1895 inginerul arădean Paul Roz-
van propune „legarea” pereţilor cu bare de fi er, pentru a da o mai 
mare rezistenţă construcţiei. În vederea realizării picturii inte-
rioare a fost întărit plafonul bisericii, iar pereţii şi bolţile bisericii 
au fost restaurate.

În primăvara anului 1897, pictura realizată de Ioan Zaicu şi 
sculptura executată de familia Busuioc (tatăl Nestor, cu fi ii Iosif 
şi Iuliu) erau terminate, rămânând doar pardosirea bisericii pen-
tru ca renovarea interioară să fi e completă. În şedinţa comitetu-
lui parohial din data de 15/27 iulie 1897 se ia hotărârea de a se 
pardosi biserica cu „cărămidă colorată” sau „cheramitz”, de la 
fabrica de ceramică din Seghedin (Szeged).

De-a lungul timpului, au avut loc mai multe reparaţii parţiale. 
În 12 mai 1940 se introduce curentul electric în biserică. Printre 
cele mai recente lucrări se numără restaurarea interiorului şi a 
exteriorului din anii 2000-2001, precum şi reparaţii capitale la 
acoperişul turnului executate în anul 2020.

Dr. Gabriela Adina MARCO
Complexul Muzeal Arad
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Familia contemporană, 
între ideal și criză

Dragul meu prieten,
Ți-am promis că revin. După ce data trecută te-am         

întrebat dacă „De Dumnezeu mai ai timp?”, astăzi te întreb 
altceva : „Cum este familia ta? Ai timp pentru ea? Mai ții 
cont de valori și principii în propășirea acesteia ?”

Vremurile și lumea în care trăim par a fi  unele dintre cele 
mai frământate din istoria vieții și a fi inței umane, vremuri de 
neliniște și laxitate, de zbucium, grabă, infi delitate, renunțare, 
instabilitate și o tot mai slabă moralitate. Păcate care altădată 
erau aspru înfi erate par a deveni astăzi de o fi rească normalitate 
și banalitate. Iar virtuți care au împodobit viața și sufl etul omu-
lui în trecut sunt astăzi luate în derâdere, ironizate și marginali-
zate. Toate aceste schimbări, produse în numele democratizării, 
emancipării, eliberării și valorifi cării potențelor umane, afectează 
întreaga viață a omului, trup și sufl et, amăgindu-l cu false repere 
și idealuri. 

Un capitol asupra căruia s-au manifestat ele îl constituie și   
Familia. Considerată altădată „leagăn” al vieții și civilizației, me-
diul cel mai prielnic și propriu al dezvoltării umane personale și 
comunitare, ea a suferit, mai ales în ultimii ani, numeroase 
transformări și alterări. Familia „tradițională”, având la baza 
întemeierii și existenței ei repere spirituale înalte, precum mo-
ralitatea, castitatea conjugală, credința puternică și rugăciunea, 
respectul și prețuirea, dragostea curată și dăruirea, pare astăzi 
ceva învechit și plictisitor pentru cei mai mulți dintre tineri, care 
preferă o relație „deschisă”, lipsită de prejudecăți și constrângeri, 
de responsabilități materiale și obligații morale. 

Într-un astfel de context, în care familia are cu totul alte prin-
cipii și valori față de familia de odinioară, e important să privim 
obiectiv înspre aceasta și să ne întrebăm simplu: „O fi  calea cea 
bună?”. Situația, în lume, privind soarta Familiei e cel puțin 
interesantă. Sunt țări unde rata nupțialității (a numărului de 
căsătorii) este îngrijorător de mică, iar rata divorțialității e de-a 
dreptul critică.

Pentru că cifrele sunt cele mai concludente în astfel de situații, 
îți propun câteva, care privesc situația din țara noastră: în 
România, conform Institutului Național de Statistică, situația 
familiei este următoarea: dacă în primii ani după Revoluție, 
aveam un divorț la 6 căsătorii, în anul 2019 am avut un divorț la 
4 căsătorii, iar la câteva luni de la debutul pandemiei, când am 
fost obligați să stăm mai mult timp unii lângă alții, aveam un 
divorț la 3,5 căsătorii încheiate. În anul 2020, peste 23 000 de 

cupluri din România, care, cândva și-au promis că doar „moartea 
îi va despărți” și-au spus „STOP”. 

Cu alte cuvinte, pare că nu ne mai putem suporta sau că ne 
devenim plictisitori unii-altora, fi ind caracterizați de așa nu-
mitul sindrom „al turistului”, numit așa de psihologi, care ne 
caracterizează ca fi ind inconsecvenți, mereu în căutare, în 
călătorie și debusolați. 

Dragule,
Dacă se întâmplă, cumva, să te numeri printre cei care și-au 

spus „stop”, sunt sigur că mi-ai putea da sute de argumente prin 
care să-mi demonstrezi  că divorțul e binevenit în anumite con-
texte. Nu mi-am propus să te contrazic. 

Pe de altă parte, dacă ești căsătorit și trăiești într-o familie 
frumoasă, bazată pe principii sănătoase, cu valori netrecătoare 
și ai perspectiva viitorului în aceasta, încercând să-ți împlinești 
promisiunea, „până la mormânt”, te îndemn să fi i constant și 
mereu vigilent.

De asemenea, dacă ești tânăr și privești înspre întemeierea 
unei căsnicii, fi i încrezător în faptul că și în astfel de vremuri, se 
poate trăi frumos și în unitate. 

Dacă ești copil cu părinții divorțați, știu că te doare și vei pur-
ta pe umeri această durere ani mulți, dar mă rog să-ți dăruiască 
Dumnezeu un context atât de frumos de viață, încât să te poți 
vindeca de această greutate din inima ta. 

În orice categorie te-ai integra și în orice fel ai privi viața, cu 
familia ca fi ind prioritară sau nu, cu principiile și valorile tradi-
ționale ca fi ind demne de luat în seamă sau nu, îndrăznesc să-mi 
închei gândurile, propunându-ți să privești în sus, spre El, Care 
„face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite 
ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Matei 5, 45).

Dacă tu ai dispoziție să faci un pas înspre El, Acesta va alerga 
înspre tine. 

Cu prețuire și încredere în tine, dorindu-mi să fi i fericit,  
pr.Vlad-Sergiu Sandu
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Școala Populară de Arte 
Programul lunii aprilie 2022 

Clasa de balet a Școlii Populare de Arte continuă să ne 
suprindă plăcut, așa cum a făcut-o de fi ecare dată. În data 
de 5 martie, INFINITY JUNIOR a participat la Concursul 
ROK ART DANCE CUP, unde a câștigat locul I cu specta-
colul „Vis de copil” și locul I cu spectacolul „Chariots of 

fi re”. Multe și calde felicitări doamnei profesoare Bianca Tonța, 
dar și clasei de balet pe care aceasta o coordonează!

În luna martie, așa cum v-am obișnuit de fi ecare dată, au avut 
loc audițiile la clasele de canto și pian, după cum urmează:

În data de 8 martie, ora 17:00, a avut loc audiția clasei de pian 
„Pianiștii Primăverii” - prof. Loredana Cicirean.

În data de 10 martie, ora 17:00 a avut loc recitalul clasei de 
canto muzică clasică, clasa prof. Adrian Cotuna.

Audiția clasei de pian, „Melodiile primăverii”, clasa de pian, 
prof. Andreea Boca a avut loc la Sala Festivă a Centrului   
Cultural Județean Arad, în data de 16 martie 2022, de la ora 
17:00.

Concertul de muzică clasică, recital al elevilor Școlii Populare 
de Arte, secția pian Chișineu-Criș- clasa prof. Eliza Jida s-a 
desfășurat în data de 17 martie, ora 18:00, la Sala Mare a Casei 
de Cultură din Chișineu Criș.

Începând cu acest an, 
ne bucurăm să-i avem 
profesori coordonatori 
la clasele de vioară pe 
Marita Kardos și pe Ni-
colaus Kardos. 

Marita Karos s-a năs-
cut în Arad și a început 
studiul legat de vioară la 
vârsta de 7 ani. A urmat 
Școala generală și liceul 
de muzică din Arad, du-
pă care a absolvit Facul-
tatea din Timișoara și 
cursurile Conservatoru-
lui „Gheorghe Dima” din 
Cluj-Napoca. A predat 

Andrada Petca, Arhitectonic



vioară la Liceul de Muzică din Arad, iar în anul 1987 a 
plecat în Germania, unde a predat vioara și a cântat în Or-
chestra de cameră a Orchestrei Simfonice din Gottingen. 

Nikolaus Kardos s-a 
născut în Arad și a în-
ceput studiul viorii la 
vârsta de 7 ani. După 
școala generală, a urmat 
cursurile Liceului de Mu-
zică din Cluj-Napoca. A 
absolvit cursurile Conser-
vatorului „George Enescu” 
din Iaşi. În anul 1984 a 
plecat în Germania, iar 
în anul 1985 a intrat în 
Orchestra Simfonică din 
Gottingen. Începând cu 
luna ianuarie, ambii pro-
fesori predau vioara la 

Școala Populară de Arte Arad.
Laura Maria Ilea
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Calendarul evenimentelor culturale /Aprilie 2022, 

Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad

„5 minute de poveste” – proiect bilunar on line de promovare 
a lecturii în rândul copiilor, „International Children’s Book Day 
Sărbătoare”, sâmbătă, 2 aprilie, coordonatori: Ioana Nistor și 
Maria Truța

„5 minute de poveste” – proiect bilunar on line de promovare 
a lecturii în rândul copiilor, „ Ziua Internațională a cărții și a drep-
turilor de autor”, sâmbătă, 23 aprilie, coordonatori: Ioana Nistor și 
Maria Truța

„LiterarMente” – atelier literar cu/pentru adolescenți, 29 
aprilie, ora 18.00, coordonator: Lucia Bibarț

„Perfuzie cu Literatură” – lectură națională on line, 30 aprilie, 
ora 18.00, coordonator: Lucia Bibarț

„Vitrina cu literatură” – proiect săptămânal de literatură 
contemporană, pe site-ul bibliotecii, coordonator: Lucia Bibarț

Secția Împrumut carte Adulți: 
„Noutăți la raft ” – expoziții permanente de cărți nou 

achiziționate, organizatori: Irina Șandor și Nada Terlain
„Bobi de jăratic în cenușa din vatră…” – expoziție de                

haiku-uri pe holul bibliotecii, organizatori: Irina Șandor, Gabriela 
Bălăneanu

Sala de lectură „Kölcsey”:
„Triada capitolină” – expoziție de carte, organizator: Darian 

Paraschiv

Secția Împrumut carte copii se afl ă în curs de inventariere şi  
este închisă publicului, astfel că funcționează doar serviciul de 
restituire a cărților.

Lucia BibarțAndrada Petca, Cinci
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