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Confuzia valorilor

Este salutară orice deschidere culturală sau schimb 
de idei care provoacă şi stimulează competiţia 

valorică. Aradul nu a fost niciodată o comunitate închisă. 
Afl at la drumul mare spre şi dinspre Europa civilizată, 
oraşul nostru a fost vizitat de-a lungul timpului de mari 
artişti ai lumii. 

Astăzi, Aradul este tot mai puternic conectat la marea cultură 
naţională şi universală. Din ce în ce mai multe evenimente 
artistice au invitaţi de marcă, în timp ce tot mai mulţi artişti 
arădeni se bucură de succes în ţară şi străinătate. Toate aceste 
performanţe au fost posibile și cu sprijinului instituţiilor de 
cultură care au înţeles că doar promovarea şi susţinerea eveni-
mentelor culturale localiste, înseamnă ghetoizare culturală.

Există însă și tentația de a se promova partea mai vizibilă a 
fenomenului artistic, de multe ori situat la limita subculturalu-
lui. Adică arta de consum, divertismentul, care au mai mare 
priză la publicul larg. Sau, de a-i scoate în faţă pe cei agreaţi de 
sistem din diferite motive, cum ar fi  obedienţa ori gusturile 
decidenților. Se ştie că, în mediul artistic, cei mai agresivi în a se 
impune, sunt tocmai cei care nu pot face faţa unei competiţii 
valorice autentice. Şi atunci încearcă să izoleze cultural spaţiul 
respectiv şi să-i impună propriile criterii de evaluare. Să provin-
cializeze cultural un oraş sau chiar o regiune întreagă, marginal-
izând şi umilind valorile autentice. Aici ar trebui să intervină 
asociaţiile de breaslă care să forțeze dialogul cu autorităţile şi să 
impună respectul și direcționarea resurselor spre valori şi 
performanţă. Cu alte cuvinte, rolul principal al unor astfel de 
organizaţii profesionale în domeniul culturii, este de a apăra 
demnitatea, imaginea, drepturile şi interesele artiştilor, de a le 
conferi prestigiul pe care îl merită şi a descuraja agresivitatea cu 
care se încearcă impunerea imposturii, veleitarismului și anti-
culturii.

Resemnarea şi atitudinea pasivă în faţa unor practici oneroase 
de parvenire și contraselecție, este o complicitate tacită la ducerea 
în derizoriu a actului cultural autentic şi umilirea valorilor care, 
din păcate, sunt de multe ori mai cunoscute în afara Aradului.

Ioan Matiuţ

Născută la 26 octombrie 1978 în Arad. Este artist grafi cian.
A absolvit Facultatea de Arte-plastice a Universităţii de Vest 
Timişoara, Secţia Grafi că, promoţia 2002.
2003 – Studii aprofundate organizate în cadrul Facultăţii de 
Arte din Timişoara.
Participă la numeroase expoziții personale și de grup.

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
Corina Ana Stoica

Corina Ana Stoica, Fotografi e și cerneală



Teatrul de Vară al Centrului 
Cultural Județean Arad 

Programul spectacolelor din luna iulie 2021

Ediţia din acest an a Teatrului de Vară se va desfăşura în 
lunile iulie și august, în curtea Centrului Cultural 

Judeţean (str. Gheorghe Barițiu, nr. 16) şi aduce la Arad nume 
mari ale scenei teatrale româneşti. Intrarea la spectacolele din 
cadrul Teatrului de Vară se va face contra unei taxe de 5 lei. 

Participarea la spectacole va fi  condiționată conform prevederilor 
legale afl ate în vigoare la momentul desfășurării evenimentului.

Miercuri, 7 iulie, ora 20.00
STAND-UP LECHAIM!
Regia: Maia Morgenstern
Distribuția: Maia Morgenstern, Dorina Păunescu, Mihai Ciucă, 
Mirela Nicolau, Andrei Miercure
Cu participarea TES ORCHESTRA:
Clape, acordeon: Bogdan Lifșin
Vioară: Rodica Gancea
Vioară: Feras Sarmini
Violoncel: Sergiu Marin
Clarinet: Mihai Pintenaru
Sinopsis
Stand-up Lechaim! este un concert spectacol special, oferit de 
Maia Morgenstern, Mihai Ciucă, Dorina Păunescu, Mirela Nicolau 
și Andrei Miercure, acompaniați de orchestra Teatrului Evreiesc 
de Stat. Demonstrând frumuseţea muzicii evreieşti, „Stand-up 
Lechaim!” cuprinde cele mai vesele cântece folclorice evreieşti, în 
armonie perfectă cu cea mai bună muzică populară românească. 
Klezmer, oraţii de nuntă, cântece de leagăn, de joc, de dragoste, de 
petrecere, lăutărești, satirice, într-un mix muzical din care răzbate 
exuberanţa, bucuria, veselia. „Stand-up Lechaim!” ne aminteşte 
cu optimism, speranţă şi voie bună, că avem moşteniri culturale 
impresionante, pe care trebuie să le preţuim.

Miercuri, 14 iulie, ora 20.00
URSU
de A.P. Cehov
Traducerea: Bogdan Budeș
Regia: George Constantinescu
Distribuția: Elena Șeulean, Th eo Costache, Eduard Cârlan
Sinopsis
Iubirea nu alege. Vine, de fi ecare dată, pe nepregătite și, de cele mai 
multe ori, poveștile se nasc între personalități diametral opuse. 
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TE Atașată de amintirea soțului ei, văduva Elena Ivanovna Popova 
jură că va trăi în izolare, până la sfârșitul zilelor, avându-l alături 
doar pe valetul Luka. Dar la conac apare tânărul moșier Grigori 
Stepanovici Smirnov care caută să-și recupereze banii cu care 
soțul văduvei îi rămăsese dator. Se spune că, nicio poveste de iu-
bire nu începe până când precedenta nu este epuizată. Dar ce faci 
când marea iubire vine chiar la parastasul fostei iubiri? Cu un dis-
curs ce ironizează misoginismul, infatuarea şi ipocrizia, Ursu’ este 
o comedie viscerală despre metehnele iubirii.

Miercuri, 21 iulie, ora 20.00
LUCRURI PE CARE LE ȘTIU CA FIIND ADEVĂRATE
de Andrew Bovell
Regia: Puiu Șerban
Distribuția: Irina Noapteş, Adelina Toma, Claudian Șiman, Vlad 
Lință, Anca Bejan, Dorin Enache
Sinopsis
„Lucruri pe care le știu ca fi ind adevărate” de Andrew Bovell 
spune povestea lui Rosie, o adolescentă care se întoarce pe nepusă 
masă acasă, în suburbia unui oraș provincial din Australia, după 
ce a încercat să-și facă un rost prin Europa. Pe lista ei cu lucruri pe 
care le știe sigur ca fi ind categoric adevărate se afl ă doar mama, 
tata și cei trei frați... Dar viața își face loc, și, un val-vârtej de eve-
nimente o face să se maturizeze brusc. Un spectacol viu, cu un 
fi nal neașteptat, ce te face să îți pui întrebări esențiale, așa cum 
orice spectacol de teatru ar trebui să o facă. O lecție de viață, o 
bucată de realitate trăită de tinerii artiști.

Miercuri, 28 iulie, ora 20.00
RULETA RUSEASCĂ
de Vladimir Maiakovsky
Regia: Ovidiu Niculescu
Distribuția: Ovidiu Niculescu
Sinopsis 
O adaptare scenică după poemul „Norul cu pantaloni” de Vladi-
mir Maiakovsky, un spectacol de/cu Ovidiu Niculescu pe muzica 
live interpretată de Traian Bălănescu, Liviu Mănescu şi Doru Cin-
ca (Trupa Veche). De ce „Ruleta rusească”? Simplu, pentru că în 
lumea de azi, ruleta rusească este jocul în care suntem obligați să 
trăim de către societate, de politică, de dogmele religioase și, din 
păcate, inclusiv de iubire. 
Actorul Ovidiu Niculescu, care a deţinut rolul principal în lung-
metrajul „Restul e tăcere” (regizat de Nae Caranfi l), spune despre 
„Ruleta rusească”: „Este spectacolul care mă reprezintă cel mai 
mult dintre toate ca artist”. 

Corina Huțan
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1 Doru Ioan Petescu, Cap.VI Anexe, în Monografi e Pecica, Editura Concordia, Arad, 2007, 
p. 402-405
2 Somogy Gyula, Arad Szab. Kir Város és Arad  Szab. Kir. Város Néprajzi Leirása, Arad, 
1912, p. 271

TR
AD

IŢ
II Pecica

Obiceiuri și rânduieli de familie
Obiceiul de a porecli

Chiar dacă par să aibă un caracter peiorativ, chiar dacă 
sunt pitorești sau hazlii, poreclele adică supranumele  

utilizate de pecicani, torneni, bodrogani au constituit o mo-
dalitate de recunoașere a membrilor comunității,  în condițiile 
în care mai multe familii aveau același nume. Folosind pore-
clele, oamenii știau fi ecare a cui este, din care familie se trage. 
Nevoia aceasta de identifi care explică utilizarea acestor su-

pranume până astăzi. Dintre poreclele din Pecica amintim doar 
câteva din cele mai cunoscute: „a lu’ Bâzu”, „a lu’ Chisălițău”, „a lu’ 
Fluturile”, „a lu’ Moniu”, „a lu’ Brinu”, „a lu’ Juju”, „a lu’ Rându-
neaua”, „a lu’ Biciuca”, „a lu’ Bicariu”, „a lu’ Pepi”, „a lu’ Uărzu”, „a 
lu’ Oaia”, „a lu’ Albitu”, „a lu’ Briciu”, „a lu’ Hărmigu”, „a lu’ 
Românu”, „a lu’ Armanu”, „a lu’ Tălianu”, „a lu’ Americanu”, „a lu’ 
Soric”, „a lu’ Mezi – Birău” etc.,1 în Turnu  „a lu’ Calu”.

Obiceiul de a porecli, parțial de a ciufuli (în timp sensul peiorativ 
se pierde, cei porecliți recunoscându- și ei porecla), îl găsim și la 
maghiari, unde, unele defecte s-au transformat cu vremea în pore-
cle. Astfel, la începutul secolului XX, în Pecica Maghiară existau 
porecle precum „terpe, kövér, medve, sáfrán, bika”.2 De asemenea, 
se foloseau supranume când trebuiau să fi e diferențiate între ele 
familii cu același nume (Kovács, Tóth).

Rânduielile de familie

Familia tradițională pecicană  a funcționat în trecut după anu-
mite rânduieli. În interiorul familiei a existat o anumită ierar-

hie, respect, un anumit comportament, o decență, o cumpătare 
sobră, cunoscute de toți membrii familiei. La începutul secolului al 

XX-lea, încă erau în Pecica familii cu mai mulți copii, care trăiau și 
munceau  în  aceeași gospodărie și după căsătorie.

Fiecare își cunoștea locul în casă și la masă. Cei mici erau crescuți 
și educați de bunici, care îi învățau cum trebuie să se comporte. La 
aceasta se adăuga  pilda personală. Crescând ei  au făcut  ceea ce au 
văzut în casă.  Copiii sărutau în trecut mâna părinților. Gazda stătea 
în capul mesei, el  era  servit primul, primea bucățile cele mai bune. 
În vechime, nevasta și nora stăteau în timpul mesei în picioare la 
spatele gazdei, ca să-l servească. 

La  bătrânețe, datina era ca acesta să-și împartă toată averea sau 
numai o parte între copii, el urmând să primească, conform unei 
înțelegeri , un „comintău” (o sumă de bani ori cereale), la care se 
mai adăugau cheltuielile de înmormântare.

De muncit munceau toți ai casei, sarcinile fi ind împărțite pe 
vârstă și gen. Copiii măturau curtea și la uliță, păzeau gâștele, etc. 
Când împlineau 12 ani erau trimiși la sălaș. Alții păzeau oile, gâștele 
sau porcii de la vârste mai mici.

Vechile familii românești din Pecica au fost familii foarte 
credincioase. Din mărturiile rămase, la sfârșitul secolului al 
XIX-lea, era obiceiul ca dimineața, când se spălau, membrii fami-
liei să se întoarcă spre răsărit și să se roage. La masă, toți își făceau 
cruce, și când se așezau și când se sculau.  Seara, înainte de culcare, 
se rugau. Când treceau pe lângă vreo biserică își făceau cruce. 
Cruce se făcea și când  plecau la târg sau la holdă. Oamenii ziceau 
„Doamne ajută!”

Sâmbăta, femeile și copiii se sculau devreme, când trăgea de utre-
nie, și mergeau la biserică, ca să dea de pomană săracilor și bol-
navilor. Duminica mergea la biserică, la Sf. Liturghie, toată familia. 
Trebuia să fi e cineva foarte bolnav ca să rămână acasă.

Aceeași ierarhie și ordine strictă  a existat și în familiile sârbești. 
Pe vremuri, casa era condusă  cu mână de fi er de domačin (gazda). 
Când acesta murea, funcția de conducere a casei o prelua domačica, 
care împărțea munca, se ocupa de educația copiilor și de cultul 
morților din familie. Femeile venite în casă ca nurori au avut o 
poziție inferioară față de bărbații lor, care erau proprietarii 

Praznicul de Pită nouă



pământului și dădeau numele de familie. Obligația femeilor tinere 
era să sărute mâna celor mai bătrâni .

Trecând la viața de familie maghiară și aici bărbatul conducea 
gospodăria. El era cel ce se trezea primul. Hrănea și adăpa ani-
malele, termina tot ce era de făcut pe lângă casă. Când se trezeau 
ceilalți membri ai familiei, bărbatul mânca, după care pleca la lucru, 
la holdă.  

Femeile desfășurau toate activitățile cotidiene și ocupațiile cas-
nice gospodărești, care țineau de ele. Copiii aveau de mici sarcinile 
lor, păzeau gâștele, strângeau buruieni pentru porci,3 ca, de la 12-14 
ani,  băieții să își ajute tatăl la muncile mai grele.

Familiile maghiare au fost și ele foarte credincioase. Mergeau la 
biserică, unde cântau și femeile și bărbații. De asemenea, țineau cu 
sfi nțenie toate posturile. În cazul căsătoriilor mixte, regula cerea ca 
băieții să fi e botezați catolici.4
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Sârbii din Pecica și Turnu au, de când se știu, un sfânt protector 
al  casei, al familiei. Praznicul casei este cunoscut  ca slava sau 

sveti dan, krsno ime. Un vechi  proverb spune că, într-atât se identi-
fi cau sârbii cu această sărbătoare încât, „acolo unde e o slava e şi un 
sârb”5 Această sărbătoare a familiei, care se ține în ziua în care cade 
sărbătoarea sfântului ales, este impregnată cu elemente de cult al 
morţilor, cei prezenți  evocând strămoşii. 

Pregătirile începeau cu mult timp înainte. Se făcea curăţenie iar 
preotul venea  și sfi nțea casa. În trecut, mâncarea este dusă la biserică 
pentru a fi  binecuvântată iar preotului i se dădea o listă cu numele 
morţilor din familie, ca să citească rugăciuni pentru sufl etul lor.

Sfântul protector al casei este transmis din generaţie în generaţie 
prin băieţi, ca şi proprietatea. Odinioară, la praznicul casei, se adu-
nau  toate rudele, care descindeau dintr-un strămoş comun, accen-
tul punându-se pe cosangvinitate. 

Și azi, în Turnu, după terminarea serviciului religios, neamurile 
se adună la casa celui ce are praznicul acasă. Este invitat și preotul, 
care sfi nțește  şi rosteşte rugăciuni. Se servește rachiu de prună și 
mezeluri.6

Dr. Rodica Colta

3 Somogy Gyula, Arad Vármegye és Arad Szab. Kir Város Néprajzi Leirása, Arad, 1912, p. 
275
4 Nagyhalmágy Sándor, Magyarpécska múltjából, Pécska,1999, p.83
5 Paul H. Stahl, Triburi și sate din sud-estul Europei, Editura Paideia, București, 2000, p.165 6 Inf. Sinișa Baici, n. 1939, Turnu

Corina Ana Stoica, Umbra ei printre vilele gri și mute

Corina Ana Stoica, Vertij de parfum
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Centre de olărit dispărute de pe 
Valea Mureșului

Centrul de olărit Birchiș
Situat la sud de Mureș, nu departe de Jupânești (un alt 

mare centru de olărit) și Făget, Birchișul a fost unul din 
centrele de olărie reprezentative pentru Banat. Meșteșugul 
olăritului s-a practicat aici pe o scară largă începând cu 
veacul al XVIII-lea. Din păcate, el a dispărut pe la mijlocul 
secolului XX.

Aici s-au produs oale smăl-
țuite și nesmălțuite. Materia 
primă (lutul) folosit la con-
fecționatul „oalelor roșii 
smălțuite se extrăgea din 

pășunea satului, iar pentru 
oalele albe nesmălțuite” lutul 
ear adus de la Zolt sau din lo-
calitatea Jupânești (astăzi în 
județul Timiș).
Oalele produse în localitatea 

Birchiș erau, în general, de mare 
capacitate (chiar și de 50 de litri), 

blide, oale de lapte, căni cu o toartă 
pentru apă, cănți, „cârcege” (ulcioare), 

vase de fl ori, castroane. Se pare că, în prelucrarea ceramicii de la 
Birchiș, s-au păstrat tehnici, motive și forme de veche tradiție 
daco – romană. Un exemplu de astfel de motive se întâlnește pe 
vasele de mare capacitate. Este vorba de brâul alveolar (motiv în 
relief) realizat cu degetul sau cu fusul. Aceate motive sunt dis-
puse pe mijlocul vasului, alternând în două sau trei șiruri. Oalele 
de mai mică capacitate erau și ele ornamentate cu linii frânte sau 
cu dungi.

Ceramica de Birchiș era cunoscută pe toată Valea Mureșului 
de la Pecica la Arad și până la Deva. Meșterii olari de aici vin-
deau produsele lor la târgurile de la Lipova, Făget, Săvârșin, dar 
și la Lugoj, Deva sau Timișoara.

Centrul de olărit Lipova
Și Lipova a fost un centru de olărit cu o tradiție veche. În seco-

lul al XIX-lea exista în Lipova o „uliță” (stradă) a olarilor, dar și 
o breaslă a acestora. Spre deosebire de ceramica de Birchiș, 
vasele produse la Lipova sunt infl uențate de mediul orășenesc, 
având în general forma oalelor de uz casnic: castroane, tigăi, 
vase pentru friptură etc. Pe lângă acestea, se mai produceau oale 
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pentru lapte, „cârcege”, oale cu fund lat, blide. Majoritatea oalelor 
sunt smălțuite, în culorile verde deschis și maro-roșiatic.

Pământul pentru oale era extras de la marginea localității, la 
ieșirea spre Băile Lipova. Și ceramica de Lipova era cunoscută 
pe toată Valea Mureșului. Meșterii de aici participau la târgurile 
de la Arad, Timișoara, Radna, Lipova, Săvârșin, Făget, Lugoj 
etc.

Din păcate și la Lipova meșteșugul olăritului a încetat pe la 
mijlocul secolului trecut. 

Sorin Sabău

Corina Ana Stoica, Un pinguin, un oposum, un păun, se ceartă cu o zebră
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Prepozitul Nicolae de Orod:1322

În 8 iulie 1322 abatele Nicolae, prepozit de Orod, afl ân-
du-se la învățătură la Neapole, pentru a-și perfecționa 

cunoștințele în drept canonic, mărturisea că s-a îmbolnăvit 
pe acele meleaguri străine. Tratamentul său a necesitat 
leacuri ce se puteau obține, nu fără cheltuieli care depășeau 
posibilitățile prelatului ce studia justiția ecleziastică, așa că 
a fost nevoit să recurgă la ajutorul august al reginei Maria, 

suverană a Ierusalimului, a Siciliei și a Ungariei, mama regelui 
Carol Robert. Aceasta, prin intermediul lui Ansellot de Lameriaco, 
vistiernicul ei, i-a trimis o uncie socotită în carolini – moneda 
bătută de Carol Robert în Ungaria – de argint. Banii, specifi ca 
Nicolae în actul eliberat ca dovadă că primise ajutorul cerut, pro-
veneau din veniturile curții reginei, căci reginele Ungariei aveau 
propria curte, deosebită de cea a regelui, după cum aveau și pro-
priile domenii. Ansellot de Lameriaco nu trebuie, deci, confun-
dat cu vistiernicul Ungariei, adică al regelui, el îndeplinea funcția 
respectivă în cadrul curții reginei-mamă. 

Nicolae se referă vag la „boala de care sufăr”, neprecizând-o. 
Dar este clar că, punând preț mare pe dobândirea cunoștințelor 
în drept canonic în cadrul studiilor napolitane ale acestuia, 
trimițând adică la pregătire cu mari speranțe un om în Occident, 
regina înțelegea să își protejeze omul și investiția, având nevoie 
de specializarea lui pentru deslușirea litigiilor în materie. 

În Europa Apuseană începuturile primei universități, datând 
din ultima parte a sec. al XI-lea, se leagă de Bologna, unde a fost 
inițiat studiul codului de legi roman. Acolo s-a născut studiul 
Digestelor, adică al legilor compilate de împăratul bizantin Ius-
tinian I (527-565) între 530-533. În câteva decenii s-a introdus și 
studiul Decretum-ului lui Gratian, o sinteză monumentală com-
pilată din legile bisericești în sec. al XII-lea. Odată cu aceasta s-a 
inițiat studiul legilor canonice ca știință legală. Din aceste legi a 
pornit și s-a inspirat întreaga operă juridică medievală occi-
dentală, atât în domeniul codului civil, cât și în cel al legislației 
canonice. Avansul în materie de jurisprudență a impulsionat 
dezvoltarea universităților din Apus, la Paris și Oxford, iar mai 
apoi pe întregul continent. Studiile din domeniu s-au concentrat 
tot mai mult pe aspectele procedurale și practice ale legii, con-
ducând la profesionalizarea treptată a legiștilor în materie civilă 
și canonică. 

Se prea poate, în acest context, ca misiunea lui Nicolae de Orod 

să fi  fost, nu doar propria îmbunătățire a cunoașterii legilor 
canonice, ci poate și copierea unor lucrări de importanță crucială 
în domeniu, iar la întoarcerea acasă, misiunea de a preda dreptul 
canonic altor monahi implicați în activitatea de profi l a prepozi-
turii. Asemenea sarcini multiple ar justifi ca de ce regina a ales 
pentru studiile napolitane înalte tocmai prepozitul, și nu pe 
vreun alt membru al corpului monahal de la Orod. 

Pe de altă parte, este demn de observat că o asemenea misiune 
i-a fost încredințată prepozitului arădean, ceea ce arată creșterea 
importanței prepoziturii de pe Mureșul Inferior în acea vreme, 
cel puțin în intenția augustelor persoane din cadrul dinastiei. 

Faima Orodului, loc unde se ținuse odinioară o dietă sânge-
roasă – prilej de reglare de conturi între dinaștii arpadieni – nu a 
scăzut, cum se vede, nici în perioada dinastiei de Anjou, deși nu 
departe de Orod se afl a episcopia din Cenad, prima ca vechime 
din regiune, și mai cu seamă că, destulă vreme, Carol Robert a 
preferat ca reședință personală Timișoara, situată oarecum în 
apropiere.  

Ovidiu Pecican
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Corina Ana Stoica, Se crede tânără uneori
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Partitura Monţia – colecţia CMA

Colecția Emil Monția a 
Complexului Muzeal Arad/

Muzeul Memorial „Ioan Slavici şi 
Emil Monţia” Șiria (conacul Bohuș)

(str. Reg. Infanterie 85, nr. 150)
Marți-Duminică: 9.00-17.00 

La data de 2 decembrie 1918, după Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia, se constituia Marele Sfat 

Național al Transilvaniei. Avocatul și compozitorul Emil 
Monția era ales ca membru, din partea Aradului.

Născut la Şicula, pe valea Crişului Alb, în 25 decembrie 1881 
(stil vechi)/6 ianuarie 1882 (stil nou), Emil Monția a absolvit 
cursurile liceale, universitatea și a urmat cursuri de muzică la 
Timișoara, Oradea și Viena. A absolvit Facultatea de drept a 
Universității din Cluj, iar din anul 1907 a practicat avocatura la 
Șiria. 

În anii premergători Primului Război Mondial era convocat 
pentru concentrare la regimentul de infanterie k.u.k. 66 de la 
Ungvar (azi Ujhorod în Ucraina). În anii „Războiului cel Mare”, 
de pe frontul din Galiția, a ajuns prizonier în Rusia, în lagărul 
de la Darnița, unde a studiat muzica rusească, la Kiev. Aici a 
început să lucreze la opera de inspirație folclorică „Ileana”, iar în 
paralel a cântat, ca violonist, în orchestra Operei din Kiev. Din 
primăvara anului 1918 era înrolat în Corpul de Voluntari ar-
deleni și bucovineni, la Iași, iar în 13 noiembrie 1918 pleca în 

Transilvania pentru a participa la pre-
gătirea Marii Adunări Naționale de la 
Alba Iulia. După Marea Unire, în data 
de 2 decembrie 1918, era ales ca mem-
bru al Marelui Sfat Național al Transil-
vaniei, din partea Aradului. În luna 
martie a anului 1919 a fost numit con-
silier pe lângă Ministerul Agriculturii 
și Comerțului. 

Între anii 1919-1927 s-a stabilit la 
București, unde a intrat în cercurile 
marilor muzicieni români, luând parte 
la fondarea Operei din București. Emil 
Monția se numără printre fondatorii 

Operei din Cluj și din Timișoara, 
fi ind unul dintre artiștii care au 
înfi ințat Societatea Compozitorilor 
Români, condusă de compozitorul 
George Enescu și folcloristul Con-
stantin Brăiloiu. 

Întors din București la Șiria, în 
anul 1927, Emil Monția a păstrat o 
vie amintire prieteniei sale cu 
George Enescu și un adevărat cult 
profesorului său Ioan Scărlătescu. 
La Șiria a continuat profesia de  
avocat, în paralel cu cea de com-
pozitor și culegător de folclor. Ast-
fel, din creația sa muzicală, care 
cuprindea doine, colinde, „cântece poporale”, romanțe, cântece 
eroice, suite, lucrări de operă și balet se remarcă colecția de 
„121 doine și cântece poporale românești, aranjate pentru voce 
și pian”, dedicate lui George Enescu, în 1931, la împlinirea a 50 
de ani. De altfel, din repertoriul concertelor lui Enescu făceau, 
frecvent, parte piese pentru vioară și pian din compozițiile lui 
Emil Monția. 

Este cunoscut publicului din 
țară și străinătate pentru opera 
„Fata de la Cozia”, jucată pe scena 
operei din Cluj și Timișoara, 
interpretată și la Arad. Mai mult 
de jumătate de secol a adunat și 
prelucrat folclor românesc, iar lu-
crarea „111 doine și cântece popo-
rale românești, pentru voce și pian” 
a primit premiul Societății Com-
pozitorilor Români. 

S-a stins din viață în 16 februarie 
1965, la Șiria, fi ind înmormântat 
în cimitirul ortodox.

În anul 1970, pornind de la patrimoniul cultural, afl at în fon-
dul Muzeului Județean (astăzi Complexul Muzeal Arad), la 
Muzeul Memorial „Ioan Slavici şi Emil Monţia” Șiria (conacul 
Bohuș) a fost amenajată expoziţia permanentă, dedicată vieţii şi 
activităţii compozitorului Emil Monţia (1882-1965), stabilit la 
Şiria începând cu anul 1906. În anul 2012 a fost reconstituită 
camera de lucru a compozitorului, cuprinzând fotografi i de 
familie, mobilierul original, pianul, instrumente muzicale, par-
tituri, culegeri de folclor, afi șe ale operelor sale, cea mai 
cunoscută fi ind „Fata de la Cozia”.

Adelina Stoenescu

Venin și farmec – colecţia CMA
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Suita de jocuri populare din zona Ineului a fost rea-
lizată în anul 1975 şi transpusă scenic de Ansamblul 

folcloric „Doina Crişului” al Casei de Cultură din Ineu.
O contribuţie deosebită la realizarea acestei montări 

coregrafi ce a avut-o profesorul Liviu Tuduce care a cules   
o parte importantă a jocurilor din suită. Pe lângă suita din 
zona folclorică a Ineului, în repertoriul Ansamblului     
Doina Crișului, coregraful Liviu Tuduce a introdus dan-

suri din alte subzone etno-folclorice arădene: Suita de jocuri din 
Lunca Teuzului, Suita din Apateu, Suita din Craiva.

Participând la diferite turnee in Franța, Italia, Iugoslavia, Un-
garia, în repertoriul ansamblului au intrat dansuri din alte zone 
folclorice: Banat, Făgăraș, Mureș, Maramureș.

Ordinea, precum şi textul coregrafi c din  suita scenică pe care 
o prezentăm, este asemănătoare ciclului duminical al jocului 
tradiţional de odinioară: Ardeleana, Ineuana, Sărita şi Mănânţaua.

Vom prezenta în continuare Sărita, care are melodii proprii, 
însă mai puţine decât Ardeleana. Tempoul acestui joc este mai 
crescut, iar ca motiv principal avem o înlănţuire de două celule 
ritmice: amfi brahul şi dipiricul. Băiatul execută cu braţele ridi-

cate deasupra capului o serie de paşi tropotiţi şi pinteni, în timp 
ce fata menţine permanent pasul lung şi sărit. Policinetismul 
este şi aici prezent şi se evidenţiază prin fi gurile diferite dintre 
băiat şi fată (băiatul în două măsuri are o combinaţie de dipiric, 
iar fata de amfi brah şi spondeu).

La comanda unui conducător de joc, fetele trec în spatele fe-
ciorilor, iar aceştia se prind cu braţele pe umeri şi reiau cu mai 
multă forţă şi dinamism paşii tropotiţi şi pintenii bătuţi. 

Sărita se continuă cu ponturi care încep cu anacruză (bătaie 
plină cu piciorul stâng şi bătaie în faţă pe carâmbul cizmei picio-
rului drept). Acest mod de a începe fi gura de joc cu pont în 
bătuta feciorească pe măsuri pare: 8, 16, 24, 32, etc., este o ca-
racteristică specifi că jocului din Şicula şi Ineu. La Ineu, Gurba, 
Chereluş, Moroda. Această particularitate merită toată atenţia 
deoarece departajează Sărita de celelalte jocuri asemănătoare.

Din punct de vedere structural suita scenică cuprinde ele-
mente în care jocurile se suprapun concordant pe melodie, dar 
există şi unele momente cu o suprapunere necoincidentă, mai 
ales la Ardeleană.

În ceea ce priveşte desenul jocurilor din suită, am optat pen-
tru o desfăşurare simplă cu semicerc şi 2 linii fără mişcări sofi sti-
cate şi deplasări inutile ale perechilor în scenă.

Viorel Nistor 
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Ansamblul folcloric Doina Crișului din Ineu
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Electrifi carea Aradului 

În mai 1895, Societatea Ganz & Co. din Budapesta, 
primind de la administraţia orașului Arad, concesiunea 

de a instala o centrală electrică, a cedat-o Societăţii Anoni-
me de Electricitate, create special în acest scop, iar la 4 
februarie 1897 a început să producă și să distribuie energia 
necesară iluminatului și nevoilor industriale locale.

Până la Primul Război Mondial au fost electrifi cate, prin 
racordare la Arad comunele: Aradul-Nou, Mureșel, Sâni-

colaul-Mic, Pecica, Rovine, precum și Calea Ferată din Podgo-
rie. În 1920, în urma unor tranzacţii comerciale, la care au par-
ticipat un grup de bănci românești, intreprinderea a fost 
expropriată, fi ind cumpărate în bloc și acțiunile mai multor so-
cietăţi similare din Transilvania. Tot atunci, Societatea Anonimă 
de Electricitate arădeană a executat lucrările de reparare și mo-
dernizare a instalaţiilor care, în urma războiului, au ajuns într-o 
stare deplorabilă.

În 1926 comuna Nădlac și-a construit o uzină proprie, fi ind 
urmată de Ineu (1927) și Chișineu Criș (1931), aceste localități 
renunțând la energia produsă în municipiu.

În schimbul prelungirii concesiunii de funcţionare, cu încă 23 
de ani, Societatea din Arad a asigurat extinderea și moderniza-
rea iluminatului electric, pe toate străzile centrale ale orașului, 
acordând pe lângă o redevenţă pentru fi ecare kw/oră vândut la 
particulari, gratuitatea  iluminatului public. În 1928 acesta a fost 
extins în Gai, unde pe străzile Dunării, Tribunul Corcheș și Piața 
Sf. Elena, au fost montate primele 15 becuri. Patru ani mai târ-
ziu, sub presiunea cetățenilor a fost extins iluminatul stradal în 
cartierele Subcetate (8 becuri), Șega (8 becuri) și Pârneava – Ca-
lea Dorobanți (10 becuri).

La solicitarea Primăriei, în 1930, 
Societatea de Electricitate a montat 
în centrul orașului 56 stâlpi metalici 
decorativi de tip Mannesmann cu 
două braţe, cu o înălţime de 8 m, în 
greutate de 181 kg fi ecare și 20 de 
stâlpi cu un braţ de 6 m înălţime și o 
greutate de 120 kg. Stâlpii cu două 
braţe, așezați la o distanţă de 35 m 
unul de celălalt, susțineau becuri de 
500 W, în timp ce distanţa dintre stâlpii 
mai mici s-a stabilit la 45 m, cu becuri 
de 200 W. Iluminatul public se oprea 
la miezul nopții, după această oră, 
străzile fi ind lăsate în beznă totală.

Echipamentul centralei de forţă 
din Arad, cuprindea în 1936, o in-
stalaţie de căldări cu aburi pentru 
patru mașini termice cu o putere de 
7.080 C.P. și generatoare electrice 
corespunzătoare pentru 5.208 kW. 
După construirea liniilor de înaltă 
tensiune spre Șeitin, Curtici, Pân-
cota și Radna, organizaţia econo-
mică arădeană a ajuns în 1938 să 
producă și să distribuie direct, ener-
gia electrică necesară iluminatului, 
forţei industriale și altor folosinţe,  
întregului teritoriu al municipiului 
Arad și comunelor Aradul Nou, Sâ-
nicolaul Mic, Pecica, Rovine, Mureșel și Șeitin,  deservind 14.449 
abonaţi, 1800 lămpi de stradă și 1.366 motoare electrice. Tot uzi-
na din Arad, mai asigura în 1938, prin Societatea Anonimă de 
Electricitate Ghioroc – Pâncota, energia electrică pentru: Pân-
cota, Mâsca, Galșa, Șiria, Covășânţ, Cuvin, Ghioroc și Miniș și 
cea necesară Căii Ferate Electrice Arad-Podgoria.

Majoritatea benefi ciarilor erau meseriași și comerciaţi (35%), 
urmați de funcţionari și liber profesioniști (27%), ofi cii publice, 
biserici, instituţii particulare (18%) iar 20 % erau proprietari de 
vii sau agricultori, micile gospodării fi ind reprezentate cu doar 
9%. Erau diferenţe însemnate între consumul abonatului de la 
oraș în comparaţie cu cel din mediul rural. Astfel, dacă în Arad 
și satele din jur, consumul individual era de 58 kw/h, la Chișineu 
Criș era de 7 kW/h, Ineu – 5 kW/h, iar în grupul de sate Ghio-
roc-Pâncota și Nădlac – 4 kW/h.

În general, oamenii se lăsau greu convinși de utilitatea folosirii 
acestei energii. Deși iluminatul era incomparabil mai avantajos, 
iar prin folosirea motoarelor electrice în gospodărie și activita-
tea economică: pomparea apei, treierat, sfărâmatul porumbului, 
trierea grăunţelor de cereale, tăiatul lemnelor și altele, producti-
vitatea creștea, iar efortul era mai mic, lucrările continuau să se 
facă manual, sau prin folosirea unor motoare termice rudimen-
tare, alimentate cu paie, cu benzină ori gaz sărac. Experienţa și 
statisticile demonstrau astfel, că electrifi carea comunelor cu po-
pulaţie majoritar agrară era nerentabilă din punct de vedere 
economic, populaţia, nefi ind interesată de o asemenea investi-
ţie, costisitoare dealtfel.

În 1940 din cele 225 sate ale județului Arad cu o populație de 
346.599 locuitori erau electrifi cate doar 22 adică 9,7%, benefi ciind 
de curent electric 91.678 săteni (26,5%)

Horia Truță

iulie 2021

Stâlp Mannesmann cu două brațe

Stâlp Mannesmann cu un singur 
braț (Arad, 1930)
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Alexandru T. Stamatiad în colecția 
Bibliotecii Județene arădene

Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad a 
primit, în anul 2018, o donație cu o mare încărcătură 

literară, documentară, dar și sentimentală.
Muzicianul bihorean Flo-

rian Chelu a oferit, instituției 
cărții, o arhivă „Alexandru T. 
Stamatiad”.

Înainte de a intra în gestiu-
nea instituției, ea a fost în-
grijită, administrată și prelu-
crată de doamnele jurnaliste 
Floarea Cândea și Lucia 
Bibarț.

Arhiva primită conține: 
manuscrise, traduceri, cronici 
literare din ziare și reviste 
(„Românul”, „Semănătorul”, 
„Tribuna”, „Literatorul”, „Con-
vorbiri literare” etc.) referi-
toare la cărțile scriitorului 
român („Din trâmbițe de aur”, 
„Femei ciudate”, „Mărgăritare 

negre”, „Pe drumul Damascului”, „Peisagii sentimentale”, etc.), 
caricaturi și portrete, ilustrații și cărți poștale, acte, documente 
din viața acestuia, dar și corespondența sa cu mari personalități 
românești: Ion Antonescu, Alexandru Macedonski, Eugen Lovi-
nescu, Ion Minulescu, Octavian Goga, Vasile Goldiș, Victor 
Eft imiu, George Călinescu, Aron Cotruș, cu membrii familiei 
sale.

Alexandru T. Stamatiad a fost un poet simbolist, prozator, 
publicist și traducător român ale cărui viață și creație s-au inter-
sectat cu viața și cultura arădeană. Stamatiad înfi ințează și con-
duce revista „Salonul literar” de la Arad (15 martie 1925–15 mai 
1926). 

Mulțumind donatorului, anunțăm că documentele „Stama-
tiad” acum inventariate și prelucrate se găsesc în colecțiile bib-
liotecii arădene, așteptându-și cercetătorii.

Lucia Bibarț

Corina Ana Stoica, Femeia care nu durează în toamna de sticlă
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Din activitățile 
Școlii Populare de Arte 

În acest număr al Monitorului Cultural vă adresăm 
invitația de a participa alături de elevii și profesorii 

Școlii Populare de Arte la evenimentul „Zilele Școlii Popula-
re de Arte”. Evenimentul a debutat în data de 31 mai, ora 
17:00, cu Vernisajul Expoziției de Artă Plastică ce a avut loc 
la Sala „Clio” a Complexului Muzeal Arad. Au expus elevii 

clasei de grafi că- prof. Bogdan Iorgovan, elevii clasei de pictură- 
prof. Sofi a Klemenco, elevii clasei de design – prof. Adriana 
Chiriță, elevii clasei de design grafi c computerizat- prof. Adrian 
Stana Rață, precum și elevii clasei de pictură naivă – prof. coor-
donator Mărioara Mihuț.

Elevul Tudor 
Porcolean, cla-
sa de pian a 
prof. Loredana 
Buga a partici-
pat la Concur-
sul Naţional de 
Interpretare Pi-
anistică care s-a 
desfășurat în 
perioada 24-25 
aprilie 2021 on-
line și a câștigat 
Premiul de Ex-
celenţă! 

„Dacă pictura 
este o nebunie, 
ea este o dulce 
nebunie pe care 
oamenii ar tre-
bui nu numai să 
o ierte, dar chiar 

s-o caute. Îmi pri-
vesc chipul și îmi cântăresc sănătatea. Amândouă poartă semne-
le grijilor, ale ambițiilor și remușcărilor care contorsionează fi zi-
onomia fi ecăruia din noi. Iată de ce ar trebui să iubim arta. Ea 
procură acelora care vor să-ți echilibreze viața, calmul și împli-
nirea morală și chiar sănătatea” – Jean-Baptiste Camille Carot.

Aceste cuvinte le-am regăsit în broșura Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos”, Galați, care a organizat Concursul Național de 
Arte Vizuale „Nicolae Mantu”, ediția a XIV-a 2021 eveniment la 

care  Școala Populară de Arte Arad a Centrului Cultural Județean 
Arad a primit Diploma de Excelență pentru participarea la Con-
cursul Național de Arte Vizuale Nicolae Mantu, ediția a XIV-a, 
2021. Mulțumim președintelui juriului, Conf. Univ. Dr. Liviu   
Nedelcu, precum și managerului Consiliului Județean Galați, 
domnul Viorel Sandu.

Nu în ultimul rând, dorim să îi felicităm pe elevii clasei de 
pictură, prof. Sofi a Klemenco, care au participat la acest Con-
curs. Astfel:

– Georgiana-Maria Ionică, anul I, clasa prof. Sofia Kle-
menco, Diplomă de Excelență pentru participarea la Concursul 
Național de Arte Vizuale „Nicolae Mantu”, ed. a XIV-a, 2021;

– Anica Carmen, an perfecționare, clasa prof. Sofi a Kle-
menco, Diplomă de Excelență.

– Sfăt Eliza, clasa prof. Sofi a Klemenco, Diplomă de 
Excelență.

– Anamaria David, anul II, clasa prof. Sofi a Klemenco,          
Diplomă de Excelență

– Adisia Karina Grad, anul I, clasa prof. Sofi a Klemenco și 
Premiul II la secțiunea Juniori.

Laura Maria Ilea

Liliana Șerbănescu, an Perfecționare, clasa prof. Sofi a Klemenco

Iunia Rotariu- an II, Herman Patrick- an III, Oana Gureanu- an perfectionare, 
Iunia Rotariu- an II, Alexandru Pădurean- an perfecţionare, 

Oana Gureanu- an perfecţionare- clasa de grafi că, Bogdan Iorgovan
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