
Lunar arădean de informaţie culturală

MONITORUL  CULTURAL
Lunar arădean de informaţie culturală August 2021



Lunar arădean de informație culturală
Supliment al revistei de cultură „ARCA”

Anul XV, nr. 4 (117) – august 2021

Redactor-șef: Ioan Ma  uț
Colaborează: Adelina Stoenescu, Rodica Colta,

Corina Huţan, Lucia Bibarţ, Sorin Sabău, Ovidiu Pecican, 
Viorel Nistor, Horia Truţă.

Prezentare ar  s  că: Laurian Popa
Design: Ghizela Şerban

Corectură: Adriana Sasu
DTP: Filip Cenade

Tipar: Tipografi a TRINOM Arad

Editor: Centrul Cultural Județean Arad
www.ccja.ro

Responsabilitatea pentru conținutul textelor revine autorilor.
Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru modifi cările 

survenite în programul ins  tuțiilor.

ISSN 2559 - 1126
ISSN-L 2559 - 1126

uralculturalcultcultural
august 2021 3

ED
ITO

R
IAL

August, luna concediilor ne face să ne gândim la tot 
felul de destinaţii turistice, mai mult sau mai puţin 

exotice, alese în special după buget. Puţini ştiu, însă, că şi 
în apropierea Aradului există locuri foarte frumoase 
încărcate de istorie şi spiritualitate, care merită din plin să 
fi e vizitate. Vă propun o excursie pe Valea Roşiei, situată la 
extremitatea estică a Munţilor Zărandului, la limita dintre 
judeţele Arad şi Hunedoara. Se poate merge cu maşina 
până la Petriş, unde se vizitează castelul Salbek, construit 
în secolul al XIX-lea în stil neoclasic. Mergem mai departe pe 
vale şi intrăm într-un adevărat muzeu în aer liber. În satele 
de aici –  Corbeşti, Roşia Nouă, Obârşia – s-au păstrat case    
construite din lemn şi acoperite cu paie aşezate pe coarne, având 
o înclinaţie de 35°. Mai putem vedea  biserica de lemn din 
Corbeşti, construită în anul 1800 şi biserica din satul Roşia 
Nouă, construită la 1809 şi pictată în 1819. Odată ajunşi la 
Obârşia în capătul văii şi a satului, pe un drumeag ce urcă mun-
tele, putem face o excursie de câteva ore, pe la sălaşe. Acestea 
sunt reşedinţe de vară, din lemn, acoperite cu paie, pe care locui-
torii din zonă le foloseau pentru a fi  aproape de locurile de 
păşunat sau de muncile agricole specifi ce locului.

Drumeagul urcă domol, şerpuind printre sălaşele şi livezile 
pline de rod lăsate în semiparagină, până pe culmea dintre 
Munţii Zărandului şi Munţii Apuseni, oferind o panoramă 
superbă a împrejurimilor. Doar Nea Aron a sălășluit aici, de opt 
decenii, cu caprele şi poveştile lui. Puţinii drumeţi îi aduceau 
alimente şi o vorbă bună care să-i mai mângâie bătrâneţile sufe-
rinde şi mult prea însingurate. O incursiune în această „lume 
uitată” te proiectează brusc în simplitatea şi puritatea relaţiei 
primordiale om-natură de care ne-am îndepărtat atât de mult... 

La întoarcerea spre Arad, putem vizita castelul regal de la 
Săvârşin, construit în anul 1680 de familia Forrany şi reconstruit 
în 1870, precum şi frumosul parc dendrologic care îl înconjoară. 
Apoi, superba biserică de lemn din Troaş, construită în 1782, 
declarată monunent istoric şi cea din Juliţa, construită în 1790. 
La ieşirea din Valea Mureşului, spre câmpie, străjuieşte cetatea 
Şoimoş, atestată documentar în anul 1270 şi afl ată, din păcate, 
în stare de ruină. În oraşul Lipova trebuie să vedem neapărat 
bazarul turcesc şi biserica ortodoxă română construită la 
sfârşitul secolului al XIV-lea, forma actuală având un stil baroc, 
iar în interior se păstrează fragmente de pictură murală din 
secolul al XV-lea, datorată unor pictori din şcoala brânco-
venească. 

Iată doar câteva dintre locurile frumoase din proximitatea   
Aradului, promovate de Consiliul Județean Arad prin Centrul 
Cultural Județean Arad în proiectul „Turism de o zi”.

Ioan Matiuţ

Născut în 1975 la Arad. Este absolvent al Facultății de Arte 
și Design din Timișoara (2000). Studiile sunt completate de 
un master în „Management și impresariat artistic” (2004) și 
un doctorat în teoria artei (2007), ambele la Universitatea 
de Vest din Timișoara. În prezent este conferențiar univer-
sitar la Facultatea de Design din Arad, Universitatea „Aurel 
Vlaicu”, unde predă cursurile de Istoria Artei, Tendințe în 
Arta Contemporană și atelierele de Ilustrație și Grafi că de 
Carte.

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
Călin Lucaci

Călin Lucaci, creion acuarelat



Teatrul de Vară al Centrului 
Cultural Județean Arad 

Programul spectacolelor din luna august

Stagiunea Teatrului de Vară continuă în curtea Centrului 
Cultural Județean Arad (str. Gheorghe Barițiu nr. 16) și în 

luna august, în fi ecare miercuri seara, de la ora 20.00.

4 august, ora 20.00
EXTRACONJUGAL – PREMIERĂ
După Hot Lovers, de Niel Simon
Cu: Andreea Mateiu și George Constantinescu
Regia: George Dogaru
Sinopsis 

Barney Cashman, un bărbat însurat, gentil și fără experiență în 
adulter, vrea să se alăture revoluției sexuale înainte de a fi  prea 
târziu. Barney Cashman are puțin peste 40 de ani, o căsnicie 
frumoasă, doi copii și o afacere de succes, dar trece prin criza 
vârstei de mijloc. Barney realizează că întreaga sa existență poate 
fi  rezumată la cuvântul „drăguț”. Iar „drăguț” nu e sufi cient pentru 
el. Așa că vrea să își pună în practică fanteziile și visele secrete și 
să aibă o aventură cu o altă femeie. Piesa lui Neil Simon examinează 
ce înseamnă să îmbătrânești și ridică întrebarea: „Ce faci atunci 
când simți că de fapt nu ți-ai trăit viața?”

Piesa „Extraconjugal” este scrisă de Neil Simon, unul dintre cei 
mai de succes și efervescenți dramaturgi americani contempora-
ni. Simon a scris peste 30 de piese și scenarii de fi lm. În total a 
avut 17 nominalizări la premiile Tony și a câștigat de 3 ori. Pre-
miera inițială a piesei a avut loc pe Broadway, în decembrie 1969, 
iar spectacolul s-a jucat de 706 ori. 

11 august, ora 20.00
1919 – MISIUNE REGALĂ
Un spectacol de și cu Liana 
Ceterchi
Sinopsis 

„1919 – Misiune regală” 
dezvăluie activitatea diplo-
matică a Reginei Maria la 
Conferința de Pace de la 
Paris și în turneul ei din   
Anglia. Așa cum în timpul 
Marelui Război, Regina    
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TE Maria și-a dus bătăliile cu săracia, tifosul exantematic, cu foame-
tea și cu inerția unor miniștri, pentru a ține cât mai departe 
„dezastrul fi nal în ciuda crescândului nenoroc”, tot așa la Paris, 
ajunsă neofi cial, îşi pune în mișcare toată energia și „populari-
tatea imensă pe care și-o câștigase în timpul războiului”, pentru a 
pleda cauza României, pentru respectarea promisiunilor făcute 
României, atunci când a intrat în război, de partea Antantei, în 1916.

18 august, ora 20.00
BATMAN IN LOVE
Adaptare după piesa 
„Groapa cu nisip” de 
Michal Walczak 
Distribuția: Rodica Pașca și 
Ștefan Mohor
Scenografi e: Romulus Boicu
Adaptare și regie: Ana-Ioana 
Macaria
Sinopsis 

Într-un anotimp al iubirii și 
renașterii, un spectacol despre 
iubire, despre prima iubire. 
Un spectacol ce își dorește să 
ne întoarcă în timp – un refu-
giu  într-o lume mai pură, cu urma de zâmbet a privirii de azi.

Prima iubire e ca o primă urmă de pas în zăpada proaspăt 
căzută. Puțini, foarte puțini rămân cu ea pentru toată viața. De 
cele mai multe ori zăpada se umple de urme de pași amestecați și 
noi trăim cu nostalgia zăpezii neatinse sau uităm. Cu prima iubire 
începe maturizarea, timpul începe să curgă. Un spectacol despre 
timp și timpurile iubirii. 

25 august, ora 20.00
TRĂDAREA LUI EINSTEIN
Autor: Éric-Emmanuel Schmitt
Traducerea în limba română: Tudor Țepeneag
Regia: Tudor Țepeneag
Distribuția: Andrei Finți / Mircea Dragoman, Veaceslav Grosu / 
Neculai Predica, Mihai Nițu / Andrei Miercure / George Remeș, 
Rodica Doij
Violonista: Rodica Doij
Sinopsis 

La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, pe malul unui 
lac din New Jersey, doi excentrici se întâlnesc și se simpatizează. 
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TE Rosturile femeii în 
satul tradiţional

În sistemul de funcţionare al comunităţilor tradiţionale 
există o specializare de gen şi de vârstă. Această spe-

cializare devine evidentă mai ales în cazul practicilor rituale. 
Sunt lucruri pe care, conform datinii, nu le pot face decât 
bărbaţii şi altele pe care le fac, întotdeauna, numai femeile. 
Orice schimbare în această atribuire de rol produce pertur-
barea ordinii, schimbă fi nalităţile demersului. 

Mai mult, chiar în cazul femeii, există o distribuire a activităţilor 
pe categorii de vârstă: o fată de 9 ani duce apă pentru mort, cu 
cânta, 9 zile, fete de 10-12 ani se fac Paparude, fete de 12 ani duc 
la biserică coşurile cu pâinile pentru Sf. Paşti, fetele fecioare pot 
performa rituri premaritale.

O altă mare grupă de activităţi,  parţial ritualizate, pot fi  săvârşite 
doar de femei măritate, iar altele doar de femei văduve, în vârstă.

Trecerea dintr-o categorie în alta presupune rituri de prag şi   
o anumită ceremonializare, care marchează momentul, dar şi 
confi rmă, recunoaşte, ofi cializează schimbarea.

În acest sens maturitatea vârstei biologice şi sociale a femeii 
sunt consfi nţite de nuntă. Schimbarea miresei în nevastă prin pu-
nerea conciului şi învelirea capului reprezintă tocmai recunoaşterea 
trecerii într-o altă condiţie biologică şi socială.

Referindu-ne la „comunitatea femeilor”, aceasta a fost orga-
nizată asemeni celei a bărbaţilor, în anumite solidarităţi de gen, ce 
coboară în timp, în Europa, conform analizei lui Mircea Eliade, 
spre  secolul al XIII-lea.

Din acest punct de vedere vorbim despre iniţieri de grup, cum 
sunt  de pildă cele legate de gestionarea naşterii sau de controlul 
vremii etc. 

TR
AD

IŢII

Între ei se naște o prietenie. Albert Einstein, savantul german de 
origine evreiască, a emigrat în America și predă la Princeton; 
vagabondul este un tată care și-a pierdut fi ul în război. Acestui 
confi dent al hazardului, Einstein îi expune dilema sa. Se poate să 
te ocupi de știință fără să faci politică? Să încetezi să mai fi i ger-
man, pentru tine și pentru ceilalți? Să nu te simți evreu, chiar dacă 
ești ateu, atunci când Hitler îi măcelărește pe evrei? Să-ți dorești 
pacea și, în același timp, să devii responsabil pentru „Proiectul 
Manhattan” și apoi pentru Hiroshima? Să fi i cel mai mare admira-
tor și explorator al lumii și, totuși, cel mai mare distrugător al 
acesteia? În „Trădarea lui Einstein”, Éric-Emmanuel Schmitt 
prezintă confl ictul moral al unui om de geniu, inventator – îm-
potriva voințe sale – a mașinăriei de distrugere a lumii. Drama-
turgul aduce în luminile rampei întreaga istorie științifi că și 
politică a teribilului secol XX, abordând teme de actualitate și in-
teres ale timpului nostru: pacifi smul, militarismul, ONU, identi-
tatea națională și trădarea.

ACCES LA SPECTACOLE
Preț bilet: 5 lei

Biletele pot fi  achiziționate de la Teatrul de Vară (str. Gheorghe 
Barițiu, nr. 16), în fi ecare luni și marți, între orele 09.00 - 16.00, și 
miercuri, între orele 09.00 – 16.00 și 18.00 – 20.00, pentru specta-
colul din săptămâna respectivă.

La spectacole pot participa persoanele vaccinate anti-covid, test 
RT-PCR negativ (max. 72 ore), test antigen rapid (max. 24 ore), 
persoanele trecute prin boală (max. 180 zile).

Participarea la spectacole se va face cu respectarea măsurilor de 
protecție sanitară (dezinfectare, termometrizare, mască de 
protecție obligatorie), în limita a 200 de locuri.

Corina Huțan
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II În satul tradițional, femeile trebuiau să îndeplinească 

toate  obligațiile ce le reveneau conform genului.
Trebuiau să cunoască rânduiala tuturor lucrurilor, din 

casă, din familie, din biserică, de la manifestările comuni-
tare, fi ind sfătuite, învăţate, pas cu pas, de cele care  deja 
ştiau  aceste lucruri: mama, soacra, vecina, fi indcă marea 
grijă în această lume ţărănească era să ştii să faci totul cum 
se cuvine, să nu greşeşti. 

Învăţau prin urmare ce trebuie să facă sau să nu facă la 
contactul cu pruncul nou născut, despre rolul şi res-
ponsabilităţile de naşă, învăţau cum să pregătească de nuntă 

o mireasă şi cum să descânte la nunţi, ce trebuie făcut cu mortul, 
din clipa în care şi-a dat sufl etul până la îngroparea lui, învăţau să 
se cânte după mort conform datinii, cum şi când să facă pomenile 
şi pomenirile, ce prescripţii şi tabuuri trebuie respectate la fi ecare 
sărbătoare calendaristică etc.

Toate aceste activităţi, săvârşite ocazional sau curent, duceau la 
o anumită acumulare de cunoştinţe specifi ce, pe care le-am numi 
ini-ţierea generală, specifi că femeii mature. 

Din acest pachet de activităţi, repartizate exclusiv femeilor, ce 
se  desfăşurau la marginea magiei, amintim, pentru înţelegere, 
doar câteva, legate de creşterea vacilor din gospodărie.

 Ca să evite furtul laptelui pe cale magică, găzdăriţa, când ducea 
lapte la cineva, cerea vasul înapoi nespălat, adică necontaminat 
prin contact. Ambele femei ştiau de ce.

După fătare, când vaca avea ugerul umfl at şi tare, femeia îşi pu-
nea şorţul pe spatele vacii şi vaca devenea mai blândă.

Tot ea era aceea care pregătea coreasta, o punea într-un blid pe 
jos ca să mănânce copiii şi îi stropea ritual cu apă, când terminau 
şi îi mulţumeau, ca prin similitudine şi vaca să aibă lapte mult. 

De asemenea, întotdeauna bătutul untului era început de 
gospodină, după care mai puteau să bată şi alţi membri ai familiei. 

La fel, opărirea şi spălatul vaselor în care erau  ţinute preparatele 
din lapte  se putea face numai de către femei şi numai vinerea.

Înaintând în vârstă, femeile începeau să îndeplinească şi alte 
practici ritualizate, condiţionate tocmai de calitatea nouă  „de fe-
meie bătrână”. 

Față de neveste, babele casei alcătuiau un grup şi mai speciali-
zat. Ele știau citi sexul copilului încă din timpul gravidităţii și 
dregeau mortul, ca să nu se facă strigoi, înţepându-l cu un spin 
în ureche sau buric, legându-i picioarele cu rug sau presărând 
mac pe drum, în timp ce duceau mortul  la cimitir. Şi tot ele vărsau 
apă cu cana în urma sicriului pentru setea mortului.

În sfârşit, ca femei iertate şi văduve din rândul lor putea fi  aleasă 
prescurăriţa satului, cu dreptul de a coace și pecetlui cu pristol-
nicul aluaturile destinate bisericii.

În această categorie a bătrânelor legate de biserică, intrau și  
clopotăresele şi îngrijitoarele bisericilor. Toate ştiu rânduielile 
şi-şi săvârşesc obligaţiile cum se cuvine.

Trebuie să spunem însă, că, din această lume a satului, în care 
totul era bine rânduit, nu puteau lipsi bătrânele care ştiau să 
anuleze „stricările” făcute de vrăjitoare, de strigoaie sau de duhu-
rile rele.

Vorbim despre moaşe, tămăduitoare şi descântătoare, care 
reprezentau în viaţa satului persoanele de intervenţie în momen-
tele critice.

Dr. Rodica Colta

Călin Lucaci, acuarelă și creion Călin Lucaci, acuarelă și marker
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Prelucrarea cânepii și țesutul 
cămășilor în județul Arad (I)

Județul Arad este situat la confl uența unor mari zone 
etnografi ce cum ar fi  Banatul, Crișana sau Țara Mo-

ților. Chiar dacă acest spațiu nu poate fi  considerat o enti-
tate închisă, fi ind inevitabil supus unor infl uențe din re-
giunile învecinate, la o cercetare mai atentă putem observa 
că există aici un specifi c etnocultural bine individualizat. 
El se poate foarte ușor recunoaște și în portul tradițional al 

locuitoruilor. În cazul de față vom face referire la cămășile 
tradiționale femeiești.

Dar, la rândul său și spațiul județului Arad poate fi  împărțit în 
câteva subzone etnografi ce și anume: Depresiunea Zărandului, 
Podișul Lipovei cu Valea Mureșului, Câmpia Aradului și Câm-
pia Crișului Alb, Podgoria Aradului și Câmpia subcolinară a 
Vingăi.

Oamenii din aceste locuri puteau fi , în trecut, foarte ușor 
identifi cați după portul lor. Piesele vestimentare pe care le pur-
tau erau confecționate în cadrul gospodăriilor țărănești. Mate-
rialul folosit a fost cânepa, iar de pe la sfârșitul secolului XIX și 
începutul secolului XX apare și bumbacul.

În toate localitățile din județul Arad, cânepa a fost cultivată 
intens.

Dacă avem în vedere obținerea și prelucrarea materialului 
pentru confecționarea unei cămăși din cânepă, putem spune că 
era nevoie de un an de zile.

Cânepa se semăna în luna aprilie. Exista credința că dacă se 
semăna cu ochii închiși era ferită de intemperii sau de distru-
gerea ei de către păsări. În localitățile din județul Arad se cultiva 
cânepa de vară și de toamnă. Cea de vară nu avea semințe și se 

recolta prin luna iulie, cam în 
aceeași perioadă cu grâul. Aceas-
ta era de o calitate superioară, 
fi ind și mai deschisă la culoare. 
Cânepa de toamnă era recoltată 
în luna august și mai întâi era 
„bătută” (scuturată) pentru a se  
strânge semințele. Cânepa se 
culegea cu mâna, smulgându-se 
direct din pământ. Apoi era 
legată în „mănuși”, adică o canti-
tate de fi re de cânepă câte puteau 
fi  ținute într-o mână. 10 asfel de 
„mănuși” formau o „sarcină”.
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Loturile de pământ cultivate cu cânepă erau numite „cânepiște”. 
În urmă cu un veac fiecare localnic din lumea satului avea 
cultura sa de cânepă. Era foarte importantă, deoarece din prelu-
crarea ei se confecționau hainele, atât cele de sărbătoare cât și 
cele de zi cu zi. Afl ăm că, în zona localității Gurahonț, oricât ar 
fi  fost omul de sărac, chiar dacă era total lipsit de pământ, o rudă 
apropiată sau un vecin, îi dădea un lot de pământ unde să cultive 
o cantitate de cânepă necesară pentru îmbrăcăminte.

După recoltare, cânepa se ducea la topit. De obicei, pentru 
această operațiune era preferată apa curgătoare (Valea Crișului 
Alb, Mureșul, afl uenți ai acestor râuri). Se cunosc cazuri în care 
cânepa era dusă la topit și la o distanță de 15 km (de exemplu, 
locuitorii din comuna Șomoșcheș duceau cânepa la topit în 
Crișul Negru, aproape de localitatea Talpoș din județul Bihor). 
„Sarcinile” de cânepă erau ancorate în apă cu ajutorul unor pari 
din lemn, astfel încât să nu poată fi  luate de curent.Cânepa de 
vară se ținea la topit (în funcție și de temperatura apei) 7 până la 
10 zile. Cea de toamnă se ținea cu 2-3 zile mai mult.

După topire, cânepa era bine spălată, adusă acasă și înșirată la 
uscat pe lângă gard. Urma apoi „melițatul” Existau melițe fi xe, 
mobile, simple sau duble. Această operațiune făcea ca fi bra de 
cânepă să fi e despărțită de partea lemnoasă.

O altă etapă o reprezenta pieptănatul cânepii, mai întâi cu un 
pieptene cu dinții de fi er, mai rari, apoi cu peria care avea dinții 
mai deși. Peria se mai numea și „hecelă”. În urma acestei 
operațiuni se obținea fuiorul și câlții („drugălăii”).

Fuiorul se înnoda în „bărbi” care apoi se împleteau în 
„cunună”. Toarcerea cânepii începea odată cu sezonul rece, 
atunci când încetau muncile agricole. De obicei până la 
Sărbătorile de Crăciun cânepa era toarsă. 

(continuare în numărul viitor) 
Sorin Sabău

Foto: Ioan Scripciuc
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Un arhidiacon Orodean viitor 
episcop de Bosnia

Către mijlocul secolului al XIV-lea, Orodul nu mai era 
o localitate la fel de importantă cum fusese cu un 

veac înainte. Dar prezența aici a unor călugări instruiți și 
înalt apreciați a fost o realitate care a lăsat urme în istoria 
intelectuală și diplomatică a locului. 

În prima parte a domniei regelui Ludovic cel Mare (1342 – 
1382), la Orod s-a făcut remarcat un arhidiacon italian care a 
participat la soliile episcopului de Cenad, în subordinea căruia se 
afl a și capitlul orodean. Episcopul Grigore al II-lea a îndeplinit 
în toamna anului 1345 o misiune diplomatică pentru regele Un-
gariei, care l-a numit sol al său la Curtea papală de la Avignon. 
Această misiune diplomatică a avut loc între septembrie-decem-
brie, episcopul luându-l cu sine ca apropiat pe arhidiaconul de 
Arad, italianul Bonioan de Campello. 

Rezultatele ambasadei lui Grigore de Cenad la Curtea 
pontifi cală nu l-au mulţumit pe regele Ungariei, episcopul 
căzând în dizgraţie, fapt care îl determină pe papa Clement al 
VI-lea să intervină pe lângă Ludovic de Anjou în favoarea ierar-
hului catolic. Astfel, la 14 iulie 1346 pontiful francez se adresa 
din Avignon regelui ungar asigurându-l că episcopul de Cenad a 
reprezentat cu cinste interesele regale la Curia pontifi cală. 
Acuzele regale la adresa episcopului de Cenad surveneau însă 
într-un moment de tensiune între Avignon şi Buda, astfel încât 
nu este deloc sigur că ulterior prețuirea suveranului pe seama 
episcopului s-a modifi cat. 

Aceasta nu l-a împiedicat însă pe Bonioan de Campello să își 
continue cariera ilustră. În 24 noiembrie 1342 papa Clement al 

VI-lea i-a acordat un canonicat la 
Oradea, răsplătindu-i strădaniile, 
dar benefi ciarul nu și-a pierdut 
arhidiaconatul de Arad şi canoni-
catul bisericii din Cenad. 

Originar din orăşelul Campello 
(Umbria), Bonioan era un per-
sonaj vizibil la curtea regală, fi ind 
capelanul fostului rege, Carol 
Robert, după cum rezultă dintr-
un document papal emis la 5 oc-
tombrie 1342. După moartea lui 
Carol Robert a fost păstrat în an-

turajul curţii de regele succesor, Ludovic de Anjou. Italianul cerea 
un benefi ciu ecleziastic în dieceza de Strigoniu. Clement al VI-
lea i-a acordat benefi ciul dorit, dar a precizat că această dieceză 
nu poate depăşi ca venit 60 de mărci, dacă era și cu păstorirea 
sufl etelor, respectiv 40 de mărci, fără această sarcină. Totodată, 
ambițiosului prelat i s-a îngăduit de către Sfântul Scaun să 
păstreze arhidiaconatul de Arad şi canonicatul şi prebenda bi-
sericii din Cenad. 

Bonioan de Campello ajunge omul de încredere al regelui 
Ludovic de Anjou destul de repede. La 28 septembrie 1345, el era 
menţionat ca ambasador al suveranului său pe lângă papă, la 
Avignon. Ulterior, urmare a serviciilor făcute – papii, nu regelui 
Ungariei, pesemne –, suveranul pontif îl făcea, la 31 martie 1346, 
capelan al lui Clement al VI-lea însuși. În această calitate primea 
un nou canonicat şi o prebendă la Pécs. În 12 mai 1347, papa îi 
permitea să strângă, timp de cinci ani, veniturile benefi ciilor sale, 
chiar dacă nu rezida în mod permanent acolo. Era o concesie 
importantă făcută de pontif, căci una dintre condiţiile primirii 
unui post ecleziastic era rezidenţa permanentă la fața locului. 
Urmarea nu s-a lăsat mult așteptată. Bonioan de Campello era 
numit în 1348 episcop de Bosnia. Reconstituirea acestei cariere 
de excepție îi aparține istoricului Răzvan Mihai Neagu.  

Ovidiu Pecican
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Colecția Ioan Slavici a 
Complexului Muzeal Arad/ 

Muzeul Memorial „Ioan Slavici 
şi Emil Monţia” Șiria

(str. Regimentul de Infanterie 85, nr. 150)
Program de vizitare: Ma-D 9.00-17.00; L- închis 

Cu prilejul comemorării a 96 de ani de la moarte marelui 
scriitor român Ioan Slavici (18 ianuarie 1848-17 august 

1925), pasionaţii de istorie, literatură şi muzică sunt invitaţi 
în această vară să viziteze expoziţia dedicată scriitorului 
şirian, deschisă la Conacul Bohus din Şiria. 

Muzeul este găzduit de conacul Bohus, clădire construită în 
stil neoclasic, încărcată cu o bogata istorie. Aici a fost semnat 
actul de capitulare al armatei revoluționare maghiare în fața 
generalilor austrieci și ruși, la 13 august 1849. În parcul castelului 
se afl ă statuia Antoniei Bohus, busturile lui Ioan Slavici, Mihai 
Eminescu, Ioan Russu Şirianu, Nicolae Ştefu, Sigismund Borlea 
şi Emil Monţia. 

EXPOZIŢIA SLAVICI
Expoziţia dedicată scriitorului Ioan Slavici, născut la Şiria în 

18 ianuarie 1848, cuprinde trei săli în care, prin fotografi i de 
familie, diplome, premii, decoraţii, manuscrise, cărţi şi ziare, este 
evocată personalitatea complexă a acestuia. În expunere este 

prezentată succint 
viaţa scriitorului, în 
diferite perioade, în-
cepând cu locul natal 
Şiria; studiile la Arad, 
Timişoara, Pesta şi 
Viena; prietenia cu 
Eminescu şi activi-
tatea în cadrul Româ-
niei June. Activitatea 
publicistică la ziarul 
Tribuna din Sibiu a fost marcată de procesele de presă  şi 
întemniţarea la Vacz. După ieşirea din închisoare, Ioan Slavici 
s-a stabilit în Bucureşti, iar în 1892 scriitorul şirian devenea 
cetăţean român. Cariera sa didactică a fost marcată de ocuparea 
funcţiei de profesor la Azilul Elena Doamna, apoi cea de direc-
tor al Institulului Oteteleşanu din Măgurele şi profesor la Liceul 
German din Bucureşti, perioadă în care a editat o serie de 
lucrări didactice. 

Un segment important al expoziţiei este dedicat operei scrii-
torului – nuvele, poveşti şi romanul Mara – publicată în diferite 
limbi. 

De-a lungul carierei sale de scriitor, jurnalist şi cadru didac-
tic, Ioan Slavici a primit distincţii şi premii: Ordinul Coroana 
României, decoraţia Răsplata muncii în învățământ, medalia 
Bene Merenti, în anul 1891 pentru publicarea documentelor 
Hurmuzaki, iar în anul 1903 a primit premiul Academiei 
Române pentru romanul istoric Din bătrâni.

De o valoare documentară dar şi emoţională deosebită este 
prezenţa unei părţi din camera de lucru a scriitorului din perio-
ada anilor 1880 – 1883, pe când acesta se afl a la Bucureşti, 
găzduindu-l pe Mihai Eminescu, mobilier donat muzeului 
arădean de către 
familie.

În memoria 
scriitorului șirian 
Ioan Slavici și a 
compozitorului 
și focloristului 
Emil Monția, Pri-
măria Comunei 
Șiria organizează 
o nouă ediție a 
Festivalului „Emil 
Monția și Ioan Slavici”, eveniment care va avea loc în data de 28 
august 2021.

Adelina Stoenescu

Biroul lui Ioan Slavici de la Șiria

Documente ale familiei lui Ioan Slavici
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Codru–Moma

Suita de jocuri populare pe care o descriem a fost 
realizată în anul 1975 şi transpusă scenic cu Ansam-

blul folcloric Doina Mureşului al Casei de Cultură a muni-
cipiului Arad şi cu formaţia de dansuri din Hăşmaş. 

În această montare coregrafi că cu jocuri tradiţionale 
culese din localităţile de sub Codru-Moma, am încercat să 

redau cât mai aproape de forma tradiţională principalele ele-
mente ale textului şi ale desenului coregrafi c.

Ordinea jocurilor din suita scenică pe care o prezentăm         
este asemănătoare ciclului duminical tradiţional de odinioară:        
Ardeleana în şir, Roata pân casă, Lumea sau Urma şi Învârtita.

Din punct de vedere structural, suita scenică cuprinde ele-
mente în care jocurile se suprapun concordant pe melodie, iar 
ca desfăşurare generală consemnăm la toate tipurile de  
Ardeleană o desfăşurare în şir cu mişcări plimbate la dreapta şi 
la stânga cu paşi tropotiţi şi pinteni la băieţi. La fi gurile în care 
feciorii bat în cizmă, fetele se desprind de băieţi şi stau în spatele 
acestora executând plimbări bilaterale.

La jocurile Ardeleana în şir, Roata pân casă, şi Învârtita 
predomină ritmul sincopat al dohmiacului ascendent. Prezenţa 
ritmului sincopat la Învârtită a fost una dintre cele mai frumoa-
se surprize privind modul de structurare al paşilor pe melodie. 
Ardeleana în şir în care celula ritmică principală este dohmiacul 
ascendent sau descendent, are la bază un pas accentuat cu 
dreptul sau  stângul, pe toată talpa, uşor îndoit, cu corpul orien-
tat în faţă sau uşor răsucit la dreapta. O singură celulă încadrată 
în acest tipar ritmic cuprinde mai multe elemente care se îmbină 
într-o varietate de forme, dând astfel o unitate de mişcare. Din 
acest motiv al ritmului sincopat dohmiac bazat două măsuri,  
rezultă toate variantele de paşi tropotiţi, pinteni mărunţi la sol 
sau în aer.

Viorel Nistor 
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Începutul zborurilor fără motor 
(Planorism) la Arad 

Dintre sporturile aeronautice, cel care a reușit să atra-
gă încă de la început numeroși tineri, este planoris-

mul, numit și Zborul fără motor, ale cărui obârșii se con-
fundă cu însăși istoria aviaţiei.  

În Arad, un rol important l-a avut secţia de planorism-
aviaţie a Societăţii Aurel Vlaicu, înfi ințate în 1935 la Școala 

de Arte și Meserii. O fi nalizare a activităţii acesteia a fost con-
struirea în 1936, de către un grup de elevi condus de inginerul 
Petre Negrău a unui planor tip Ujonk, care în urma zborurilor 
repetate a făcut senzaţie în media locală. Iniţiativa a pornit de la 
industriașul arădean Ladislau Braun, care a pus la dispoziţia 
școlii bani și materialele necesare. Și alţi arădeni și-au oferit aju-
torul: ing. Traian Trâmbiţioni – inspector industrial general, 
ing. Emanoil Șapira – directorul Fabricii de Vagoane Astra, Iosif 
Vulpe – ajutorul de primar al orașului, ing. I. Mureșan – șeful 
Serviciului Tehnic al Aradului, I. Druia – comandantul Aero-
portului comercial, industriașul I. Feier, maiorul Gh. Neferu, dr. 
R. Moga, ing. O. Horovitz, ș.a. După avizarea proiectului și re-
cepţionarea aparatului pentru zbor, planorul a zburat cu mai 
mulţi elevi, într-o atmosferă delirantă, pe colinele din Vinga. 

Pe de altă parte, existând și un puternic centru școlar pentru 
ucenici la Căile Ferate, Asociaţia Aviatică CFR a aprobat înfi in-
ţarea în 1938, pe aeroportul din Ceala, a unei școli de planorism, 
asigurând patru aparate Zogling 935 cu sandoul de lansare nece-
sar. Deși au fost recrutaţi și pregătiţi teoretic 31 de elevi, zboru-
rile nu au avut, însă, loc din cauza lipsei unui instructor autori-
zat. În anul următor (1939), sub conducerea lui Petre Todereanu, 
primii 9 tineri au obținut brevet de zbor, printre care se afl au 
Mircea Finescu de 16 ani și Emil Iliescu de 14 ani, care au de-
venit în anii următori nume de prestigiu în planorismul româ-
nesc, ca instructori, piloţi de performanţă, recordmeni și piloţi 
de încercare. De mare succes s-a bucurat zborul instructorului 
Petre Todereanu, executat cu planorul deasupra orașului la o 
înălţime de peste 300 m. După aterizare, pe malul Mureșului, 
lângă ștrand, aparatul, nedemontat a fost transportat prin cen-
trul orașului cu un cărucior, stârnind atenţia publicului. 

În prejma războiului, mărindu-se trafi cul avioanelor pe aero-
port, activitatea școlii de zbor nu mai putea continua acolo, im-
punându-se mutarea ei. A fost aleasă măgura vulcanică de la 
Mocrea, o suprafață cu pantă lină, lungă de patru kilometri. Ale-
gerea noului sediu a fost infl uențat, mai ales de experimentul lui 
Petre Todereanu din 1940, care împreună cu Mircea Finescu a 
zburat - plutit neîntrerupt în zonă, mai mult de patru ore. 

Conformaţia neo-
bișnuită, unică în ju-
deţul Arad, a Dealului 
Mocrea este dată de 
principala pantă, ori-
entată pe direcţia       
NV-SE, apoi, spre SV, 
care se scurge într-o 
înclinare lină până la 
nivelul Câmpiei Ara-
dului. Fiind sesizat fap-
tul că, în această zonă climatul temperat de tranziţie crează cu-
renţi ascendenţi de aer, în 1943, Școala de Pilotaj condusă de 
căpitanul Ion Taină, secondat de instructorul Gheorghe Jiga, s-a 
mutat din Arad acolo. Primele rezultate de lansare a planoare-
lor în pantă, cu automosorul s-au dovedit a fi  remarcabile. În 
1944, pe planoare Schulglriter 38, Dalamandra și Zogling 1935, 
au fost acordate brevete de pilotaj pentru patru grupe de piloţi 
categoria B. Din cauza războiului, instruirea primilor elevi din 
seria a II-a, a fost însă, pentru scurt timp, întreruptă, dar a con-
tinuat și după război. 

La 5 septembrie 1947, Școala de zbor fără motor, și-a redes-
chis cursurile, sub conducerea comandantului Burduloiu, șef de 
pilotaj și instructor de zbor fi ind Teodor Ardelean. În 1949, ac-
tivitatea a fost extinsă prin cursuri destinate formării piloţilor 
sportivi în remorcaj de avion, fi ind consemnate câteva întâm-
plări, activităţi și recorduri demne de luat în seamă. Astfel, la 15 
mai 1949, instructorul Mircea Finescu și Gheorghe Cucu, cu un 
planor biloc Krainch II, au realizat un zbor la o înălţime de 3.600 
m printre nori. Performanţa a fost doborâtă la 3 iunie, când ace-
lași Mircea Finescu, cu un planor Wheihe, după ce a declanșat 
din remorcaj de automosor la 300 m a urcat până la 4000 m.  
Mai puţin plăcută a fost întâmplarea din 1 mai 1952, când, în 
urma unui prelungit zbor termic de șapte ore și jumătate, în 
zona Aradului, a fost alertată aviaţia militară de vânătoare, pen-
tru tentativă de părăsire a ţării. După aterizare, la Mocrea, pilo-
tul Gheorghe Jiga, a fost arestat și reţinut timp de patru luni. 

În 1958, școala de pilotaj de la Mocrea a fost desfi inţată, noile 
structuri administrative dispunând ca întreg personalul navi-
gant și tehnic, împreună cu materialele aferente, să fi e transfera-
te la proaspăt înfi inţatul Aeroclub din Oradea.

Mutarea la Oradea a Școlii de zbor din Mocrea s-a datorat mai 
ales lipsei de suport politic urmare a modifi cărilor administrativ 
- teritoriale, survenite în 1956, când a fost desfi inţată Regiunea 
Arad. Localitatea Mocrea, ca și componentă a raionului Ineu, a 
trecut la Regiunea Crișana.

Horia Truță
august 2021

Zbor demonstrativ cu planorul pe aeroportul arădean
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Scurt istoric al 
Bibliotecii Județene „Alexandru 

Dimitrie Xenopol” Arad

Inaugurarea Palatului Cultural arădean, primul sediu al   
bibliotecii orășenești, a avut loc sâmbătă 12/25 și duminică 

13/26  octombrie 1913, (revista Biserica și școala) „în prezenţa 
notabilităţilor locale, a unor ofi cialităţi venite din capitală şi din 
diferite oraşe ale regatului, precum şi a reprezentanţilor diferite-
lor culte, a societăţilor culturale din regat, de faţă fi ind un nu-
meros public din oraş şi din împrejurimi”, dar şi a stareţului 
Mănăstirii Hodoş-Bodrog (susține muzeograful Gheorghe       
Lanevski). Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” – așa 
cum o cunoaștem – a schimbat, până la sediul de astăzi, din str. 
„Gh. Popa de Teiuş”, încă două sedii. 

La deschiderea Bibliotecii orăşeneşti fondul de carte era de 
25.000 de volume, provenite din donaţiile particulare: Atzel,    
Fabian, Czaran. Până la acea dată, biblioteca avusese doar o sală 
ce purta, la vedere, numele savantului Alexandru D. Xenopol și 
nicio carte românească.

Primul director al bibliotecii a fost Vajassy Arpad. În perioada 
interbelică fondul de carte era de 100.000 de volume. După 1 
Decembrie 1918, numărul volumelor din colecţie a crescut 
mereu datorită donaţiilor făcute de importanţi oameni de 
cultură ai ţării, precum şi de instituţii centrale şi locale. Fondul 
se îm-bogățește cu colecțiile provenite de la: Vasile Goldiș, Iosif 
Moldovan, Coriolan Petranu, Orczy-Vásárhely, biblioteca Mino-
riților.

După încorporarea donaţiei „Xenopol”, donaţie făcută de 
văduva acestuia, Riria Xenopol, la moartea savantului, la 12 mai 
1921 are loc inaugurarea Bibliotecii orășenești. Conţinutul, de 
2.032 de cărţi deosebit de valoroase pentru Arad, intră în fondul 
bibliotecii la îndemnul lui Vasile Goldiş adresat istoricului mol-
dav. Îmbogăţirea fondului bibliotecii cu acest număr mare de 
cărţi româneşti reprezintă un pas important pentru cultura 
românescă arădeană.

Directorul instituţiei era la vremea aceea Lazăr Nichi. Astfel, 
în anul 1940, biblioteca număra 325.000 de volume. În anul 
1956 este ridicată la rangul de Bibliotecă Raională.

Pe vremea directoratului lui Ilie Mihailovici, „Fondul de copii” 
de la Palatul Cultural se mută  într-un nou spaţiu, situat pe str. 
„Miron Constantinescu”, nr. 2-4, „Lucian Blaga”, azi. Aceasta se 
întâmpla în anul 1977, pentru ca anul următor biblioteca să se 
mute, în totalitatea ei, în aceeaşi locaţie. Cauza acestei operaţiuni 
a fost lipsa de spaţiu a unei colecţii în extindere. 

Din acelaşi motiv, după numai 6 ani biblioteca se mută în 
locaţia de azi, pe atunci pe str. „Stejarului” nr. 2-4, azi „Gh. Popa 
de Teiuş”.

Între timp apăruseră fi lialele. Din 1974 Biblioteca Municipală 
Arad se transformă în Bibliotecă Judeţeană. Directorul ei era 
Cătălin Ionuţaş. În anul 1982 fondul de carte al Biliotecii 
Judeţene însuma peste 394.000 de cărţi. În anul 1995, la 4 
aprilie, au loc, pentru prima dată, Zilele Bibliotecii „Alexandru 
Dimitrie Xenopol”- pentru prima oară denumită astfel. De la 
acea dată biblioteca nu şi-a mai schimbat titulatura, iar pe faţada 
instituţiei stă, de atunci, numele patronului său spiritual. 

Azi, unităţile de bibliotecă au ajuns la cifra de aproximativ 
500.000 de volume, dintre care 22.000 de cărţi aparţin fondului 
de colecţii speciale, (editate în limbile: latină, maghiară, franceză, 
germană, română, italiană, engleză, greacă, ebraică), peste 600 
de manuscrise şi 22 de incunabule.

Lucia Bibarț
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Teatrul de Vară MONEASA
Programul pe luna august

7 august

Ora 19.00 – Spectacol de teatru 
Bagajul cu oameni
un concept de și cu Diana Licu

Ora 20.00 - Recital Școala Populară de Arte
Arthur Horeanu, Lorena Gâlea, Raul Nica Band
Ora 21.00 - Ansamblul „Arădeana” Arad

14 august

Ora 19.00 – Teatru de păpuși (Compania Niros)
Pădurea fermecată
Ora 20.00 – Taraful Școlii Populare de Arte 
Soliști: Alexandra Madaras, Teodora Sârbu, Edi Motan, Sorina 
Lupșa, Ema Criham, Andrei Gurău, Cornelia Căprariu Roman

21 august

Ora 19.00 – Spectacol de improvizație
Just Push Play
Ora 20.00 – Ansamblul „Busuiocul” Sântana

28 august

Ora 19.00 – Spectacol de teatru 
„America, America” - One man show cu Zoltan Lovas
Regia: Liana Didilescu
Ora 20.00 – Spectacol de dans 
Școala de dans Sesto Senso (coregraf Sergiu Ianc)
Ora 20.30 – Concert de muzică clasică
Școala Populară de Arte

Călin Lucaci, print și acuarelăCălin Lucaci, print și acuarelă
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