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Anul cultural 

Un an cultural nu începe neapărat în ianuarie şi nici 
nu se sfârşește în decembrie. Pentru că evenimen-

tul artistic valoros ține o perioadă nedeterminată. 
Constatăm cu satisfacție că anul 2021 a fost unul fecund 

în evenimente culturale, chiar dacă au fost afectate de 
restricțiile pandemice. De la proiecte culturale de am-
ploare, târguri, festivaluri, spectacole de teatru și divertis-
ment, la expoziții de artă și apariţii editoriale de literatură 
autentică, comentate în presa culturală.

Pandemia ne-a obligat să regândim modul în care gestionăm 
și administrăm cultura. Să ieșim din zona de confort și să găsim 
noi forme de modernizare și adaptare la provocările prezentului 
și viitorului. O parte din activitățile culturale s-au mutat în    
mediul online, altele în spații neconvenționale, iar curtea         
Centrului Cultural Județean Arad a devenit un adevărat pol   
cultural, unde s-au desfășurat evenimente culturale diverse. 

Oferta culturală a Aradului este impresionantă şi invidiată      
de importante centre culturale. Artişti plastici, scriitori, mu-
zicieni, actori de primă mână trăiesc şi se exprimă aici, oferind 
consistenţă şi valoare. Iar rolul important al instituțiilor de 
cultură este de a oferi condiții optime pentru creație și expri-
mare, de promovare a autenticului și a calității actului de 
cultură.

Instituțiile de cultură trebuie să fi e și o protecție în fața riscu-
lui de a se forma o societate ermetică din punct de vedere cul-
tural, care să nu comunice în afară, să îşi instituie propriile 
sisteme de valori, de cele mai multe ori afl ate la limita subcul-
turalului sau chiar în interiorul lui. Din păcate, acolo unde      
sunt ignorate criteriile corecte de selecţie, iar meritocraţia nu 
funcţionează, veleitarii se cred îndreptăţiţi să ocupe prim planul 
vieţii culturale.

Validarea în artă nu se face prin vot democratic, ci prin con-
fruntarea valorică la nivel național sau chiar universal. Iar for-
marea de gusturi artistice mai rafi nate în rândul publicului se 
poate obține doar prin contactul cu acte artistice de calitate.

Îndrăznesc să afi rm că Aradul are o viață culturală şi spirituală 
autentică. De felul cum va fi  gestionat acest potențial, depinde 
dacă vom rămâne sau nu în loja culturii române.  

Ioan Matiuț

Cătălin Latiș, 00001LCE

Născut în anul 1988 în 
Arad. Absolvent a Facultății 
de Arte și Design; UVT 
Timișoara, Specializarea 
Design de produs. 
Doctorat în Arte vizuale. 
A participat la expoziții 
personale și de grup.

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
              Cătălin Latiș

Oana Sas, Un vis despre 
administratoarea blocului



Retrospectivă 2021 

Dacă anul trecut nu am putut organiza evenimente așa 
cum ne-am dorit, putem spune că în acest an ne-am 

luat „revanșa” și am adus în fața publicului spectacole, târ-
guri și concerte care, spre bucuria noastră, s-au bucurat de 
un succes enorm, dovadă fi ind numărul mare de 
participanți.

Centrul Cultural Județean a implementat, în anul 2021, 
pentru prima oară, pe perioada verii, o Stagiune Culturală 

la Teatrul de Vară din Moneasa unde, timp de două luni, în fi e-
care sfârșit de săptămână, au loc spectacole de teatru, folclor, con-
certe și, nu în ultimul rând, spectacole pentru copii.

În cadrul Teatrului de Vară, care s-a desfășurat în lunile iulie, 
iunie și august, în curtea Centrului Cultural Județean Arad au 
avut loc spectacole de teatru cu actori care se bucură de 
recunoaștere și apreciere la nivel național și international, dintre 
care îi amintim pe: Maia Morgenstern, Liana Ceterchi, Ovidiu 
Niculescu, Andreea Mateiu, George Constantinescu ș.a.

La sfârșitul lunii iulie, la Moneasa a avut loc unul din eveni-
mentele de tradiție organizate de Centrul Cultural Județean Arad, 
și anume Parada Clătitelor care, în acest an, a ajuns la ediția cu 
numărul XX. Evenimentul, care are loc în fi ecare an la sfârșitul 
lunii iulie, este cel mai aşteptat şi apreciat eveniment de la Mo-
neasa, reunind în fi ecare an mii sau chiar zeci de mii de 
participanți. După ce, de-a lungul anilor, Parada Clătitelor a 
adus pe scena de la Teatrul de Vară artiști de renume, cum ar fi  
Corina Chiriac, Gabriel Dorobanțu, Mirabela Dauer, ediția din 
acest i-a adus în fața publicului pe Mircea Vintilă, Daniel Julean și 
Maria Nicoleta Brola.

Zeci de meșteri din zone geografi ce şi etnografi ce cunoscute ale 
ţării dar şi din afara ţării s-au reunit, în luna august, la Moneasa, 
la Târgul Meșterilor Populari. În cadrul acestui eveniment, pe 
parcursul a două zile, persoanele prezente în stațiune au avut oca-
zia să admire o diversitate impresionantă de obiecte: piese textile, 
port popular tradiţional şi vestimentaţie inspirată din acesta, 
podoabe, obiecte decorative din paie și pănuși, obiecte decorative 
din ceramică și sticlă, podoabe de sticlă, ornamente din dantelă și 
hârtie, picturi, icoane, turtă dulce, mirodenii și multe altele. 

La fel ca în fi ecare an, Teatrul de Vară din Moneasa a găzduit, la 
fi nele lunii august, Festivalul Cântecului din Ţara Zărandului. 
Organizat cu scopul de a descoperi şi promova noi talente, Festi-
valul Concurs al Cântecului Popular din Ţara Zărandului îşi pro-
pune, în fi ecare ediție, să pună în valoare cântecul popular româ-
nesc din diferite zone ale ţării. 
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Lipova Symphonic City este un concept de spectacol muzical 
în aer liber, cu program de muzică simfonică, de operă, pop-opera 
și muzică de fi lm, care se desfășoară într-un spațiu neconvențional 
și totodată spiritual, recunoscut în vestul țării, Basilica Maria 
Radna. Dacă în edițiile precedente invitați au fost Cezar Ouatu, 
soprana Larisa Ştefan și Orchestra Filarmonicii de Stat Arad, în 
acest an pe scenă au urcat Marcel Pavel, Vlad Miriță și Iordache 
Basalic.

În acest an, în luna august, a avut loc prima ediție a evenimen-
trului Livada Jazz Night, care i-a adus în fața publicului pe Mike 
Godoroja & Blue Spirit și Ana Maria Galea Cvartet.

Tot în acest an, Consiliul Județean Arad prin Centrul Cultural 
Județean Arad și Centrul Național de Informare Turtistică Arad a 
lansat proiectul Turism de o zi, prin care se urmărește promova-
rea potentialului turistic cu scopul creșterii atractivității județului 
Arad ca destinatie turistică, respectiv acela de a face din județul 
Arad o destinație pentru turism, împreună cu dezvoltarea durabilă 
a produselor turistice din zonă.

Evenimentul Produs în Arad, îndrăgit de arădeni încă de la 
prima ediţie, s-a desfășurat timp de două zile, în luna august, pe 
platoul din fața Consiliului Județean Arad. Scopul acestui târg, 
afl at în acest an la cea de-a treia ediţie, este de a promova 
producătorii arădeni şi de a susţine comercializarea produselor 
realizate în judeţul nostru, indiferent că vorbim de industria 
alimentară, produse agricole sau obiecte artizanale. 

Corina Huțan

Maia Morgenstern la Teatrul de Vară
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În tradițiile populare românești, noaptea Sf. Andrei 
este considerată noaptea strigoilor. Ca să se protejeze 

de acești agresori nocturni, oamenii frecau ușile cu us-
turoi. Teama și fascinația de strigoi, în cele două ipostaze 
ale sale    (strigoiul viu și strigoiul mort) explică numeroa-
sele narative în care povestitorii relatează ce au văzut ei  
sau alții, ce a auzit etc., „ca să se știe”.

Dacă ne referim la strigoi ca personaje imaginare,  
trebuie să spunem că fi ecare sat își are  strigoii săi, că în 

jurul lor s-au cristalizat diverse practici de destrigoire, că me-
moria locală  păstrează inventare cu oameni despre care se știe 
cu certitudine că după moarte s-au făcut strigoi. O temă încă  
fi erbinte în satul românesc. În acest repertoriu se înscriu și 
poveștile despre strigoiul Loghin din Iercoșeni, notate de poeta 
țărancă Emilia Iercoșean, în caietele sale de amintiri. Citind cele 
scrise devine limpede că, pentru iercoșeneni, Loghin reprezintă 
„strigoiul lor de referință” din Iercoșeni, așa cum Vasile Gladiș 
este strigoiul pecicanilor  iar Fatica strigoaia locuitorilor din 
Vârfuri.

Revenind  la caietele  Emiliei, prima poveste  este  o biografi e 
a lui Loghin ( ca viu și ca mort), pe care sunt construite toate 
celelalte. Acceptând că ne afl ăm în fața unui strigoi indubitabil 
real, constatăm că Emilia Iercoșan l-a cunoscut: Pe când eram de 
12 ani murise un vecin Florea Loghin. El avea o fată de vârsta 
mea cu care mă aveam foarte bine, mie îmi era foarte milă de ia 
că o rămas fără tată. Mai avea un frate mai mare, de 17 ani. Acest 
Loghin îl țin bine minte, era un om care numai atunci era voios 
când vedea pe cineva în necaz ori îi putea face rău, de aceea el era  
foarte sărac. Iarna se scula cu noaptea în cap venea la noi să 
spună că el a prânzit de mult! Zicea sculați-vă că eu nu mai pot de 
sete am pus pe Saveta de mi-a făcut întorsuri. Apoi se punea la 
sfaturi și întreba pe tata mă tu mai ai grâu, dar cucuruz mai ai? 
Când zicea tata cred că am până la capăt , el atunci zicea mă duc 
către casă și nu mai stătea nici cum. Iar de zicea tata mai am ve-
cine dar cam puțin atunci să-l fi  văzut cât de vesel era, râdea de 
numai ce sfârâia pieptul la el și nici nu pomenea să plece, avea 
chef de vorbă. În iarna anului 31 se beteji și n-a zăcut decât câteva 
zile și muri. Eu nu l-am văzut mort, dar, atât părinții mei, cât și 
alți vecini ziceau că Loghin pus  pe laviță cum se zicea la noi era 
roșu la față. La câteva zile după ce a murit,  nană Saveta, soția lui, 
venea la noi și plângea că nu știe ce să se facă că vine Loghin stri-
goi și toată noaptea nu îi dă pace. Mama și maica, până la o 
vreme ziceau da vine, ia samă că urâtu tău  te face să crezi așa! 
Dar ia venea zilnic și spunea că nu are pace cu iel nici cum. Vestea 
se lăți  în tot satul și la școală toți copiii știau că umblă Loghin. Ba 
unii ziceau că l-or văzut în formă de iepure alții de câine, alții că 

văd noaptea în cimitir  un mânzuț cu zângălău pe iel. La noi cimi-
tirul e în mijlocu satului, toți știau, toți vedeau câte ceva auzise și 
bunul nostru învățător și ne spuse să nu credem că astea sunt 
numai vorbe goale. Dar nană Saveta nu mai contenea cu plânsul, 
în fi ecare  zi venea la noi, plângea și povestea cum vine noaptea și 
nu o lasă să doarmă. Eu o auzeam  și intrase și în mine un urât de 
duceam groază să se facă seară. Nu te lua după iele zicea fratele 
meu care avea 20 de ani, nu ieste așa ceva, nu se poate zicea el!   
De la o vreme i se urâse și lui că tot o auzea pe Saveta plângând și 
zise ști ce nană Savetă de seară eu mă duc la voi să veghez să văd 
adevăr e ceea ce tot spui. Bine ai face zise ia, să-ți dea D-zeu 
sănătate și noroc dragu nanii. Fratele meu era un băiat curajos, 
nu știa de frică nici de urât, se râdea de cine zicea că îi e urât! 
Când se făcu seară, luă lanterna într-o mână și în una un revor-
ver cu 12 focuri. Acum zise el de vine Loghin să știți că îl pușc fără 
doar și poate, bată-l D –zeu să-l bată de strigoi că tot satu-i pus în 
mișcare din pricina lui. Da cine-i el? O să-i arăt eu, să mai facă 
numa pe nebunu că a lui e dracu zise frate meu. O să te văd eu  
zise bunica, am mai văzut eu de ăștia ca tine, ce crezi tu că ai să 
poți pușca pe dracu că dracu îi acela. Fratele meu plecă și nu veni 
acasă până cătră ziua. Eu cu sora mea mai mare dormeam în 
tindă iar ceialalți în camera dincolo, când veni noi îl auzirăm că 
nu puteam dormi de urât, el însă credea că dormim bunica îl 
întrebă foarte încet, ei ce zici pușcatulai? Nu l-am putut zise el. 
Dar venita, zise bunica iar. Frate meu zise, venit da să nu spuneți 
la fete că vedeți li urât, dar zice el acum, cred și eu că de văzut nu 

Cătălin Latiș, 00013LCE
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ca pisica cu șoarecele. Dar noi nu dormeam, auzisem tot ce 
povestise el. Ne cuprinse un urât atât de mare încât toată 
noaptea nu puteam închide ochii. Ni se părea că Loghin e tot 
lângă noi! Duceam groază să se facă seară că pe fi ecare 
fereastră ne părea că se uită la noi! A trecut iarna cum a 
trecut. Dar nană Saveta zicea că Loghin tot vine și ia nu are 
liniște nici ziua nici noaptea! Până într-o seară de Dum. 
Tomii de cum se înseră începu Doamne o furtună de ni se 
păre că rupe toți pomii din rădăcini. Tuna, fulgera, trăznea, 
zice frate meu acuma dă după Loghin, mama care umbla cu 

un vătrai cu tămâie și rășină aprinsă, făcând cruci și mătănii, se 
răsti la el să nu vorbească așa în acest timp înfi orător. Dar frate 
meu când trăznea nu mai zicea nimic, dar făcea cu capul în semn 
că după el trăznește! Din acea seară nană Saveta zicea că Loghin 
nu io mai făcut nici o vizită, mulțumea Sfântului Ilie că i-a fost 
milă de ia și a scăpato de el. Iar biata Roza, prietena mea și fi ica 
lui, a rămas cu bătaie de inimă din care pricină mai târziu a și 
murit.1

Oricât am zice, citind, că este imposibil, în relatare găsim și 
confi rmarea că Loghin chiar venea noaptea ca strigoi, ceea ce 
justifi că, într-un fel, precauțiile din noaptea Sf. Andrei. În fond, 
oamenii știu ce știu. 

Dr. Rodica Colta

1 Autodidactă, Emilia Iercoșan a scris cum a crezut ea că se scrie și nu am dorit să inter-
venim pe text
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Calendar lunar cultural – Biblioteca 
Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” 

V    ineri, 3 decembrie 2021, ora 18.00 - atelier literar online 
cu grupul de adolescenți „LiterarMente”, coordonator 

Lucia Bibarț.
Noiembrie - decembrie, „Orașul meu, orașul tău”- promo-

vează valorile locale, proiect online realizat în parteneriat cu 
Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila pentru preșcolari și 
școlari din ciclul primar, coordonator Maria Truță.

Octombrie 2021- iunie 2022, „Fantezii literare”- atelier online 
de scriere creativă, ediția a II-a, realizat în parteneriat cu Biblioteca 
Județeană „Panait Istrati” Brăila, coordonator Mihaela Blaga.

Secția Împrumut carte copii: 
– „CODEKIDS”- proiect bilunar on line de însușire a limba-

jului de programare pe computer, coordonator Maria Truța.
– „5 minute de poveste”- proiect bilunar online de promo-

vare a lecturii în rândul copiilor, coordonatori Ioana Nistor și 
Maria Truța.

Secția Împrumut carte Adulți: 
– Noutăți la raft -expoziții permanente de cărți nou achizi-

ționate.
Noi reguli privind funcționarea bibliotecii:
Accesul în incinta Bibliotecii Judeţene „Alexandru D. Xeno-

pol” Arad se face respectând condițiile sanitare și de siguranță 
(purtarea măștii, verifi carea temperaturii corporale și dezinfect-
area mâinilor), cu precizarea că numărul maxim de utilizatori ai 
serviciului de împrumut de documente care pot intra simultan 
în sediul central este de 3, iar în fi liale de 1.

Copiii până în 12 ani trebuie însoțiți de un părinte sau reprezen-
tant legal adult care va face dovada întrunirii măsurilor legisla-
tive în vigoare.

De asemenea, termenul de restituire a cărților pentru utiliza-
torii care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de 
SARS-CoV-2 se prelungește pe perioada valabilității H.G. nr. 
1130 din 25.10.2021, cu 30 de zile.

Sala de Lectură și Secția Colecții Speciale vor fi  închise pe pe-
rioada valabilității H.G. nr. 1130 din 25.10.2021.

Lucia Bibarț

Cătălin Latiș, 00010LCE
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Aspecte coregrafi ce în obiceiurile 
de Crăciun și Anul Nou (II)

P     e malul drept al Văii Mureşului de la Petriş până la 
Bîrzava, marşurile dubaşilor sunt mai lente, iar tem-

poul melodiilor şi al bătăilor pe dube este mai aşezat.           
În localităţile Corbeşti, Troaş, Juliţa, consemnăm apariţia 
elementelor sincopate şi pe contratimp. 

La Juliţa, în faţa dubaşilor joacă 4-5 feciori care, prin-
zându-se cu mâinile pe umeri, execută mişcări săltate,       

bilaterale, la care suportul ritmic este o sincopă intermediară de 
tipul dohmiacului ascendent.

Acest joc sincopat este practicat de generaţia de tineri, de       
19-21 de ani (Cartograma coregrafi că s-a realizat cu ocazia cule-
gerii din anul 1987 la Juliţa). Culegând date de la informatori 
mai vârstnici am constatat că de fapt jocul Înaintea dubii este o 
Ardeleană locală care are la bază ritmul amfi brahic caracteristic 
întregii zone.

FO
LC

LO
R

Dubașii din Juliţa

Structura acestui joc se desprinde din perimetrul Ţării Zaran-
dului, ca o coordonată defi nitorie a genului şi stilului coregrafi c 
tradiţional. În aria folclorică amintită, Ardeleana bătrânească 
care are la bază o combinaţie de două celule ritmice – amfi bra-
hul şi spondeul – cu pas vârf-toc sau uşoare sărituri pe piciorul 
de bază.

Acest pas stă la baza întregului joc mixt care se face şi cu oca-
zia colindatului la Săvîrşin, Troaş, Vărădia, Juliţa, Căpruţa, etc. 
Dar în această subzonă etno-folclorică alături de jocul amintit, 
apare Ardeleana nouă, joc de infl uenţă bănăţeană. Interferenţa 
dintre cele două bazine, Ardealul şi Banatul, se produce în 
această vatră, aici pe malul drept al Văii Mureşului, unde ele-
mentele se întrepătrund şi se intercondiţionează reciproc. La 
jocul Ardeleana nouă consemnăm dispariţia sincopei şi apariţia 
altor celule ritmice: anapestul, dipiricul şi dactilul. La acest joc 
pe care îl execută vârstnicii există o înlănţuire de fi guri cu denu-
mirile Lunga, Smintita, Întoarsa, Încrucişata.  

Viorel Nistor
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Cetatea înstelată

C etatea medieval-târzie a Aradului „a fost reparată în 
anii 1698-1701, după planurile lui Georg Johann 

Haruckern”. În forma păstrată până astăzi în linii mari, ea 
este deci o operă a arhitecturii militare austriece, aidoma 
cetăților din Alba Iulia, Oradea și Timișoara. 

Practic, orașul cel nou s-a născut ca un efect al construirii 
acestei fortifi cații, în directă legătură cu misiunile ei mili-

tare de păzire a graniței cu Imperiul Otoman stabilizată, preț de 
câteva decenii, pe Mureșul inferior. În afara satului Pârneava, 
localitate românească din relativa proximitate, a apărut chiar de 
la început o așezare a sârbilor stabiliți prin partea locului, 
bărbații din familiile sârbești fi ind luptători afl ați în slujba Im-
periului Habsburgic, ostași neînfricați în confl ict deschis cu 
vechii asupritori turci, angajați în confruntările cu curuții 
răsculați împotriva lobonților, adică a imperialilor. 

În această ambianță, marcată de episoade războinice și pusă 
sub semnul schimbărilor cadrelor de viață, românii au reprezen-
tat o populație sedentară de săteni agricultori – pământul din 
zonă fi ind hrănitor și potențial asigurator de prosperitate – iar 
sârbii au fost angajați militar în activități antiotomane și de 
păzire a graniței, formând contingente de supuși ortodocși 
credincioși împăratului catolic de la Viena și activi împotriva 
nobilimii maghiare reformate (calvine), răzvrătite, în conivență 
cu Imperiul Otoman, împotriva Habsburgilor sub conducerea 
lui Francisc Rákoczy al II-lea. 

Noul început al 
orașului marchează 
clar rămânerea în 
urmă pe care stă-
pânirea otomană a 
adus-o în dezvoltar-
ea zonei. Odinioară, 
pe când centrul ur-
ban al Cîmpiei Mu-
reșului Inferior fus-
ese Orodul, așezarea 
se remarcase prin 
activitatea sa juri-
dică, diplomatică și 
cărturărească asigu-
rată de canonicii 
capitlului. Ca loc de 

adeverire, Orodul egalase și concurase alte asemenea locuri, cel 
mai apropiat dintre acestea fi ind cel de la Cenad. Acum însă, 
după Reconquista habsburgică, importanța Aradului s-a dovedit 
în primul rând strategică și militară, chiar dacă religia catolică a 
redevenit importantă în oraș, prin stăpânirea vieneză asupra 
acestor părți de țară. Alături de catolicism și împreună cu acesta, 
solidară în numele credinței creștine și a luptei antiotomane, s-a 
dovedit populația ortodoxă așezată în meandrele Mureșului 
arădean: sârbii și românii. Această alianță dintre romano-catoli-
cism și religia ortodoxă s-a tradus, în vremea revoltei maghiare 
împotriva Vienei – condusă de Francisc Rákoczy, care a fost        
și    o diversiune sprijinită de Istanbul pentru a slăbi presiunea 
Imperiului Habsburgic asupra Semilunii –, în confruntările di-
recte dintre milițiile grănicerești sârbe arădene și răzvrătiții 
maghiari.                      Ovidiu Pecican
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Colecţia 
„Revoluţia din Decembrie 1989” 

 
Complexul Muzeal Arad

Donaţiile generoase ale participanților la evenimentele 
din decembrie 1989 și ale revoluţionarilor pentru 

colecţia muzeului arădean au făcut posibilă constituirea unui 
fond documentar, ce cuprinde 400 de obiecte muzeale, donate 
în perioada 2004-2016: documente, acte ofi ciale, fotografi i, 
drapele, insigne, piese de vestimentaţie, obiecte cu valoare 
tehnică. 

Fondul istoric cuprinde 
bunuri culturale de patri-
moniu și acoperă crono-
logic două perioade dis-
tincte în cazul orașului 
Arad: ziua de 21 decembrie 
până în după amiaza zilei 
de 22 decembrie 1989, pe-
rioada nonviolentă şi res-
pectiv, din seara zilei de 22 
până în 25 decembrie 1989, perioada violentă. 

Cronologic, desfășurarea evenimentelor din 21-22 decembrie 
1989, este ilustrată de materialul fotodocumentar afl at în colecția 
muzeului, de documentele elaborate în acea perioadă, inclusiv 
Proclamația de la Timișoara – citită și la Arad, materialele de 
informare distribuite populației, primele numere ale ziarului 
local „Adevărul”. 

Fotografi ile colecției prezintă cronologic evenimentele de la 
Arad, din două perspective: cea a fotografului-documentarist 
anonim al Departamentului Securității Statului și cea imor-
talizată de fotograful-documentarist al muzeului de la data 
respectivă – Florin Hornoiu. 

Obiectele personale, mărturiile, fotografi ile cu o puternică 
încărcătură emoțională aparțin eroilor de la Arad, răniți sau 
uciși în perioada 23-25 decembrie 1989. În decembrie 1989, în 
România, au fost răniţi 3.352 oameni, dintre aceştia 38 au fost 
arădeni: 22 civili, 14 personal MApN, 2 personal MI. În decem-
brie 1989, în România, au fost ucişi de gloanţe 1.104 oameni, 
dintre aceştia 19 au fost împuşcaţi la Arad: 7 civili, 8 personal 
MApN, 3 personal MI şi un cetăţean maghiar. Dintre cei 19 care 

şi-au pierdut viaţa în 
Arad, 4 erau origi-
nari din alte locali-
tăţi ale ţării. De ase-
menea, alţi 5 arădeni 
au fost ucişi în tim-
pul Revoluţiei, din 
care un civil şi 2 mi-
litari în termen la 
Bucureşti, 1 militar 
în termen la Timi-
şoara şi 1 militar în termen la Turda. 

Donații: Chivari Ioan, Hornoiu Florin, Kohn Alexandru, 
Govăjdean Vasile, Iercan Marinela, Popa Ecaterina, Cristina 
Dulaschi, Poroş Petre Ion, Jipa Ioan, Butaru Ilie, Becan Octavian, 
Tămaş Voicu Petru, Pecican Matei, Dima Traian, Valaczkai    
Andrei, Bota Ioan, Man Vasile, Vârtaci Ioan, Vicoş Ştefan, Ieran 
Nicolae, Ardelean Mircea, Don Maria, Tolca Nicolae, Petruş 
Nicuşor, Iuga Florica, Iuga Gheorghe, Valaczkai Andrei, 
Gemănaru Dumitru, Văduva  Ioan, Marandiuc Cornel, Busuioc 
Teodor, Corin Daniel Bogdan, Păiuş Ovidiu Ioan, Pasculovici 
Slobodan, Faur Ioan, Holocan Rodica, Lupan Ioan Teodor, 
Tămaş Voicu Petru, Tatiuc Maria, Voicilă Valentin, Familia 
Tóth Sándor, Baranyi Francisc, Chiș Alexandru. 

Primul proiect expozițional pe această temă, unul inedit la 
acea vreme în România, a fost deschis în cadrul expoziției per-
manente de istorie a Complexului Muzeal Arad, în anul 2004 
(curator Virgil Șerban). Expoziţia „Arad-decembrie 1989” (cura-
tor Dr. Adelina Stoenescu), redeschisă în anul 2015 după un con-
cept expozițional nou, interactiv, era dedicată arădenilor, oame-
nilor obișnuiți, majoritatea anonimi, afl ați în centrul schimbărilor, 
din decembrie 1989 din Arad. Alegerea spațiului expozițional 

nu a fost deloc întâmplă-
toare, în sălile respective, 
în perioada anilor ’80, era 
deschisă publicului expozi-
ția „Construirea socialis-
mului în județul Arad”. 

Expozițiile au fost real-
izate cu sprijinul domnului 
Valentin Voicilă, liderul 

revoluției de la Arad/ Asociația revoluționarilor „21 decembrie 
Arad”, în calitate de consultant și al colegului nostru Florin 
Hornoiu (fotograf la Muzeul Județean Arad în anul 1989), în 
colaborare cu Asociația „21 decembrie 1989” Arad.

Dr. Adelina Stoenescu, muzeograf
Fotogra ii: Florin Hornoiu



Personalităţi arădene – preot 
Pavel Vesa, doctor în istorie 

(1955-2013)

În şirul istoriografi lor bisericeşti ardeleni se numără 
nume demne de toată admiraţia: Vasile Mangra, Ioan 

Lupaş, Gheorghe Ciuhandu, Mircea Păcurariu şi mulţi 
alţii. Un reprezentant de seamă al istoriografi ei contem-
porane arădene este preotul Pavel Vesa, doctor în istorie, 

care se integrează pe deplin în pleiada cercetătorilor români, 
alături de colaboratorii săi, personalităţi ale istoriografi ei con-
temporane române, dintre care amintim pe regretaţii Mircea 
Păcurariu de la Sibiu sau Nicolae Bocşan de la Cluj-Napoca.

Pavel Vesa a văzut lumina zilei în ţinutul Gurahonţului, în 
comuna Dieci, la data de 23 aprilie 1955, într-o familie de oameni 
cu frica lui Dumnezeu, fi ind al treilea fi u al lui Pavel şi Iosana 
Vesa, având ca fraţi pe Gheorghe şi Ioan.

După clasele primare şi gimnaziul urmate la Arad (1962-
1965) şi în satul natal (1965-1970), în perioada anilor 1970-
1974 frecventează Liceul teoretic din Gurahonţ. Spiritul de ev-
lavie cultivat din fragedă pruncie a dat roade mai târziu, când, 
după absolvirea liceului, tânărul Pavel Vesa a ales să urmeze 
cariera preoţească, urmând cursurile Institutului Teologic Uni-
versitar din Sibiu, specializarea Teologie pastorală (1975-1979).

În anul 1998 s-a înscris la programul de studii doctorale de la 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, îndrumător 
ştiinţifi c fi ind regretatul profesor Nicolae Bocşan, tema aleasă 
spre cercetare a fost Biserică, cultură, mentalităţi. Aspecte din 
istoria protopopiatelor arădene (1701-1918). Teza de doctorat a 
fost susţinută public la data de 5 noiembrie 2003, primind cali-
fi cativul „Magna cum laudae”.

După încheierea studiilor universitare este sfi nţit preot pentru 
parohia Lalaşinţ, comuna Bârzava din Protopopiatul Lipova, 
jud. Arad (1979-1989). În perioada 1990-1991 este preot paroh 
la Dezna, Protopopiatul Sebiş, jud. Arad, apoi la Dieci, Pro-
topopiatul Sebiş, jud. Arad (1991-1995). Din august 1995 este 
numit preot duhovnic la Spitalul Clinic Judeţean din Arad, 
unde a activat până în ultimele clipe ale vieţii.

În perioada 1986-1987 a fost angajat ca arhivist al Episcopiei 
Aradului, unde a descoperit şi studiat numeroase documente 
inedite. Timp de doi ani (1997-1998) a fost secretar de redacţie 
la revista „Teologia” a Facultăţii de Teologie ortodoxă din cadrul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

Pe lângă activitatea de preot, a fost şi profesor de religie la 
Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” (1995-1997), Colegiul 
Economic (1996-1999) şi Grupul Şcolar de Industrie Uşoară 
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(1998-1999). În anii universi-
tari 1996-1997 şi 1997-1998 a 
fost preparator la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din cadrul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad.

Iubirea de Dumnezeu l-a de-
terminat pe Pavel Vesa să devi-
nă preot. Iubirea de neam şi 
ţară l-au determinat să studieze 
istoria, în special istoria bise-
ricească, ajungând doctor în 
ştiinţa patronată de muza Clio. 
Strădaniile Sfi nţiei Sale din do-
meniul cercetării istorice au 

adus roade prin sute de articole şi studii publicate în volume 
colective sau reviste de specialitate, precum şi în 26 de volume 
de autor sau în colaborare (co-autor sau co-editor), din care 21 
publicate în timpul vieţii şi 5 postume. Pe lângă articolele, stu-
diile şi cărţile publicate, munca sa de cercetare istorică a fost 
materializată în peste 100 de comunicări prezentate în cadrul 
unor simpozioane şi sesiuni naţionale şi internaţionale (Arad, 
Bucureşti, Timişoara, Oradea, Cluj-Napoca, Deva, Caransebeş, 
Lugoj, Bistriţa, Sibiu, Reşiţa, Sebiş, Hălmagiu, Nădlac etc.). De 
asemenea, a fost invitat la numeroase emisiuni radio şi TV, unde 
s-au dezbătut tematici legate de istoriografi a ecleziastică.

Trebuie amintită şi o altă latură importantă a personalităţii 
complexe a preotului dr. Pavel Vesa, respectiv cea legată de bi-
serica „Cuvioasa Parascheva”, afl ată în incinta Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţe Arad. Cu sprijinul fi nanciar al dr. Cornelia 
Bodea, membră a Academiei Române, sub directa coordonare a 
părintelui dr. Pavel Vesa, s-a demolat, strămutat, reclădit şi res-
taurat biserica de lemn din Groşeni, Protopopiatul Ineu.

Autorităţile locale arădene au răsplătit munca asiduă de cer-
cetare a părintelui dr. Pavel Vesa prin conferirea Premiului de 
Excelenţă în 20 august 2010. De asemenea, a primit numeroase 
alte premii şi distincţii prin care i s-a recunoscut aportul adus 
pentru dezvoltarea culturală a Aradului, în general şi a isto-
riografi ei ecleziastice, în special.

Părintele Pavel Vesa a dus o viaţă destul de zbuciumată, cu o 
boală cruntă, care l-a făcut să meargă prea devreme să slujească 
alături de îngeri la Altarele Cereşti, la data de 26 decembrie 2013.

Deşi gramatica şi realitatea ne impune, nu îndrăznesc să fo-
losesc timpul trecut şi să spun Pavel Vesa „a fost”…, ci Pavel 
Vesa „ESTE”…

Dr. Gabriela Adina MARCO
Complexul Muzeal Arad



care se lasă învins mereu și mereu de erou pentru a-i învăța pe 
copii că, binele trebuie să învingă de fi ecare dată. Noi credem cu 
tărie că, acești copii care ieri au fost hrăniți cu teatru, au devenit 
azi adulți responsabili care luptă la rândul lor cu zmei urâți pen-
tru a face lumea asta mai frumoasă și mai bună. Dar ca să ajungă 
cât mai mulți copii în lumea poveștilor, adică la Teatrul de Ma-
rionete din Arad, Rodica Pitic și Marius Maziliu, fac scamatorii, 
transformând mașinile în calești și covoare zburătoare pentru 
a-i aduce la teatru. 

70 de ani cu bune cu rele, cu ușor, dar și cu greu, mai ales 
acum când lumea este bântuită de balauri invizibili cu care 
suntem nevoiți să luptăm asemeni lui Făt-Frumos… actorii Tru-
pei Ma-rionete au găsit soluții pentru a nu-i priva pe copii de 
bucuria spectacolului, așa că, anul pandemic 2020 a devenit la 
Teatrul de Marionete Arad – anul Ion Creangă. Trei dintre cele 
mai cunoscute povești ale îndrăgitului scriitor: Capra cu trei 
iezi, Punguța cu doi bani și Prostia omenească, s-au născut pen-
tru a veni în întâmpinarea publicului în condiții de maximă 
siguranță. Dar câte sute, mii de spectacole au trecut din sufl etul 
scenei în inima spectatorilor…nu le enumerăm aici, ele există în 
arhive și în amintiri.

Cei care dau viață astăzi personajelor de pe scenă sunt: Adina 
Doba, Lenuța (Nuți) Dorobanțu, Oana Rogojină, Lăcrimioara 
Szlanko, Izabela Cotescu, Sorin Dorobanțu, Mircea Moș și Cris-
tian Bordaș.

70 de ani frumoși. Cu această ocazie, anul acesta  s-a născut și 
spectacolul CUTIA MECANICĂ 7.0, spectacol care vorbește de 
păpuși, de artiști și de faptul că trebuie să avem grijă de lumea 
aceasta în care trăim și să avem grijă de teatrul nostru drag, care 
momentan este TRUPA MARIONETE a Teatrului Clasic „Ioan 
Slavici” Arad, dar suntem siguri că la un moment dat va apărea 
un „Magician” care îl va transforma din nou în TEATRU DE 
MARIONETE.

Până atunci însă… LA MULȚI ANI, ție Teatrule, marionete-
lor tale și oamenilor care te slujesc și iubesc!

Sorin Dorobanțu
19decembrie 2021
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La mulți ani, 
Teatrule de Marionete!

…și uite așa, pe negândite, au trecut 70 de ani de Teatru 
de Marionete. 70 de ani în care, prin acest loc au trecut 
mulți oameni care l-au infl uențat și care la rândul lor au 
fost infl uențați de el. Un loc plin de amintiri, atât pentru 
cei care i-au trecut pragul ca spectatori, cât și pentru cei 
care l-au slujit, fi indu-i creatori de emoție. Un loc în care 

au luat naștere zeci de spectacole care au bucurat mii de copii, 
învățându-i să fi e curajoși, buni și prietenoși cu cei din jurul   
lor. Un loc în care s-au născut mii de vise. Acelea de a fi  un Făt 
Frumos și de a lupta cu zmeii, de a fi  o Ileană Cosânzeană sau   
de a deveni actor, vise care au dat aripi copiilor, transformându-i 
în adulți puternici și visători, pentru că arta vindecă sufl ete și 
educă caractere.

Primul spectacol pe scena Teatrului de Marionete Arad s-a 
jucat la data de 7 mai 1951, dată de care se leagă apariţia Teatru-
lui de Marionete în peisajul cultural arădean. Istoria marionete-
lor arădene se leagă de numele maestrului Cristian Frangopol, 
fondatorul și primul director al Teatrului de Marionete Arad.

Da, 70 de ani, am putea spune că teatrul nostru a devenit mare 
și continuă să bucure spectatorii așa cum ştie el mai bine, cu 
păpuși cioplite de Vasile Stan, pictate de Nelu Pitic, îmbrăcate de 
D-na Boby (Elena Hegy), urmând ca noi actorii să le agățăm pe 
fi re și să le dăm viață cu ajutorul regizorilor și al scenografi lor. 
Dar ca magia să fi e completă, la Teatrul de Marionete din Arad 
mai există câțiva magicieni cu ajutorul cărora „îmbrăcăm” spec-
tacolele cu muzică (Dorel Parfeni), cu lumină (Ionica Horga) și 
le facem să apară sau să dispară de la o zi la alta pe scenă (Horia 
Hadean, Micula Neville, Ghita Mureșan). Nu aș vrea să o uităm 
nici de tanti Maria care are grijă de hainele lui Făt Frumos, de 
rochia Ilenei Cosânzene și chiar și de hainele zmeului. Zmeul 



decembrie 2021 21
uralcultural

decembrie 2021

cultcultural

ET
N
O
G
R
AF

IE

20

Sistemul de proprietate 
în silvicultura tradițională 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, istoricul Gaal Jenő 
făcea o descriere a pădurilor din comitatul Aradului. 

El împărţea la acea dată pădurile de aici în două mari cate-
gorii: cele de câmpie şi cele de deal-munte.

Referitor la cele de câmpie, pădurile se întindeau prepon-
derent de-a lungul apelor Mureşului, ale Crişurilor Alb şi 
Negru şi Teuzului, predominând din punct de vedere silvic 

speciile de stejar şi gorun. Din prima categorie, istoricul amintea 
pădurile de la Pecica şi Arad (Ceala) – pe Valea Mureşului şi pe 
cele de la Socodor, Sintea, Zărand, Gurba, Ineu, Iermata Neagră, 
Mişca, Adea şi Apateu pe cursurile celor două Crişuri. Pentru 
zona de deal-munte, istoricul maghiar, indică partea de est a co-
mitatului care este şi cea mai compactă şi mai mare ca suprafaţă, 
majoritatea pădurilor făcând parte din această categorie. El 
pomeneşte aici suprafeţele păduroase din zona Buteni, Hălmagiu, 
Radna. Ca specii întâlnite domină amestecat, fagul, stejarul, 
carpenul, ulmul şi frasinul1.

Dacă până pe la mijlocul secolului al XIX-lea în comitatul Arad 
proprietatea asupra pădurilor (de altfel şi asupra pământurilor) 
aparţinea marilor familii nobiliare, numai nobilul putând fi  
stăpân de imobile, în timp ce iobagul avea dreptul conform 
reglementărilor urbariale, ca în schimbul muncii prestate pe 
pământul moşierului, să folosească unele parcele de pământ, să 
aibă un loc de casă, să păşuneze animalele şi să ia lemne din 
pădure,  situaţia începe să se schimbe odată cu revoluţia de la 1848 
şi cu defi inţarea iobăgiei 2.

Prima lege care vorbeşte explicit despre reglementarea rapor-
turilor urbariale dintre proprietarii de păduri şi iobagi este legea 
10 din anul 1848. Ea prevedea ca pentru foştii iobagi urbariali să se 
delimiteze o porţiune de pădure care să acopere măsura foloaselor 
de care au benefi ciat până la 1848. Legea menţiona ca „...acolo 
unde nu s-a defalcat porţiunea de pădure rezervată iobagilor pentru 
luarea de lemne şi culegerea de ghindă, să se facă separaţiunea 
(segregarea)”.3 De specifi cat este faptul că proprietarii de moşii au 
fost despăgubiţi de către stat pentru parcelele de pădure cedate 
iobagilor.

Patentele imperiale din 2 martie 1853 pentru Ungaria, Croaţia, 
Slovenia, Banat, Crişana şi Maramureş şi din 21 iunie 1854 vin 
să întărească prevederile Legii din 1848. Acestea dispuneau că 
„...parcelele de pământ şi pădurile folosite de către iobagi să treacă în 

proprietatea acestora, drept răplată pentru serviciile prestate – şi din 
pădurea folosită de către iobagi până la 1 ianuarie 1848 – să se de-
falce pentru aceştia o porţiune corespunzătoare.(...)Astfel au luat 
fi inţă composesoratele de pădure a foştilor urbarialişti”.4

În vederea organizării acestor composesorate vine şi Legea 53 
din 1871 care la articolul 32 prevedea că pădurile primite de foştii 
iobagi să se administreze ca pădure comună a lor, sub controlul 
autorităţilor administrative. Ea aducea unele clarifi cări şi anume 
că: „În proprietatea comună, fi ecare coproprietar este proprietarul 
unei cote părţi ideale din întreg. La composesorate acestă cotă- parte 
înseamnă competinţa de drepturi. Conform legii 53 din 1871 
competinţele de pădure s-au stabilit astfel că, s-a avut în vedere ce 
suprafaţă de pământ cultivabil deţine iobagul. Independent de aceste 
condiţiuni, s-a acordat pădure de la 2-8 iugăre întindere”5. În anul 
1879 legea 31 dispunea la articolul 17 că până ce pădurile se fo-
losesc în comun ele se vor administra de către stat după un plan 
economic de amenajare. De altfel, atribuţiile autorităţilor ad-
ministrative se refereau doar la o poliţie a pădurilor6. 

Un pas înainte în organizarea composesoratelor l-a făcut Legea 
19 din 1898 care regelenta organizarea lor economică, statutele, 
atribuţiile adunării generale, înscrierea drepturilor membrilor în 
cartea funciară. În baza acestei legi Comisiunea administrativă 
care era prezidată de subprefectul comitatului avea sarcina de a se 
îngriji să se întocmească registrul membrilor composesoratului, 
să se voteze statutele, să se organizeze în asociaţiune agrară.

După Marea Unire din 1918, Codul Silvic român de la 1910  
se va extinde şi asupra pădurilor din Transilvania, Crişana, 
Maramureş şi Banat şi va abroga Legea 19 din 1898.

Sorin Sabău

1 Dr. Gaal Jenő, Aradvármegye és Arad szabad királyi város közgazdasági, közigazgatási és 
közművelődesi állapotánok leirása, Arad, 1898, p. 220
2 Dr. Josif Jivan, Composesoratele de pădure (Îndrumător), Deva, 1940, p.1
3 Ibidem, p.2

4 Ibidem
5 Ibidem, p.2-3
6 Ibidem, p.2

Cătălin Latiș, 00004LCE
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Şcoala Populară de Arte

Începând cu acest an școlar, ne bucurăm să-l avem 
profesor coordonator la una dintre clasele de pian pe 

Cezar Moraru. 
Cezar Moraru s-a născut în Slănic-Moldova, județul 

Bacău. După încheierea Școlii Generale în orașul natal, a 
urmat cursurile Liceului de Artă „George Apostu” din 
Bacău, secția instrumentală – tubă (1990-1995), iar apoi 

Facultatea de Muzică Timișoara, sectia instrumentală - tubă 
(19902000). A fost colaborator în Orchestra Teatrului de Stat 
German din Timișoara și membru în Student Brass Quintet, 
susținând numeroase concerte, printre care amintim și con-
certele de caritate, precum și participarea la numeroase apariții 
TV. Din 1997 până în prezent este membru Europa Symphopy 
Orchestra. În perioada 2000-2002 a fost profesor de tubă și pian 
la Liceul de Arte „Sabin Drăgoi”, iar din 2003 până în 2004 artist 
instrumentist la Filarmonica Transilvania din Cluj-Napoca. Este 
califi cat ca artist instrumentist în tubă, precum și în pian, 
chitară, muzică de cameră. 

Din anul 2000 până în prezent este artist instrumentist la       
Filarmonica de Stat Arad. 

Am rugat-o, în acest număr, și pe Eliza Jida să ne spună câteva 
cuvinte despre parcursul său. Eliza Jida s-a născut pe data de 26 
mai 1999 în localitatea Arad și în prezent este profesoară la 
Școala Populară de Arte Arad, clasa externă Chișineu-Criș, 
unde s-au înscris peste 25 de cursanți. 

AR
TE

„Sunt absolventă cu Diploma de Licență a Academiei 
Naționale de Muzică «Gheorghe Dima» din Cluj-Napoca, 
promoția 2021, Secția Muzică. De asemenea, am absolvit în   
2021 și Univesitatea «Aurel Vlaicu», Facultatea de Științe          
Umaniste și Sociale, Secția Limba și Literatura Română - Limba 
și Literatura Engleză.

Dragostea pentru pian a început în anul 2011 când aveam 12 
ani și eram la sfârșitul clasei a V-a. Atunci mi-am dat seama că 
asta îmi doresc să fac toată viața și am perseverat. După patru 
ani de studii în orașul meu, Chișineu-Criș, m-am înscris la 
Școala Populară de Arte din Arad, Secția Pian, unde am avut 
deosebita plăcere să studiez cu profesoara mea, Andreea 
Mihăileascu. Alături de aceasta, am câștigat numeroase concur-
suri, naționale și internaționale. Am absolvit Școala Populară    
de Arte în anul 2020.

Pe lângă pasiunea pentru pian, am practicat gimnastica 
aerobică timp de 7 ani, iar în clasa a X-a am început să studiez 
fl autul în privat. 

În anul 2020, după încheierea cursurilor de pian, am început 
să studiez tot la Școala Populară de Arte și canto clasic, alături 
de prof. coordonator Adrian Cotuna, iar actualmente sunt în 
anul II de studiu. 

Am început să predau ore de pian, încă din anul 2019, la mine 
în oraș. Am adunat tot mai mulți copii, împreună cu care am 
obținut numeroase premii și medalii la diferite concursuri 
naționale de pian”.

Laura-Maria Ilea
23
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Lipova Symphonic City

Mircea Vintilă la Teatrul de Vară

Târgul Meșterilor Populari

Produs în Arad
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