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Cultura, dincolo de defi niție

T  ermenul de cultură este folosit de obicei pentru a 
defi ni un act artistic și conjuncturi comune aces-

tuia, cum ar fi : instituții de cultură și oameni de cultură. 
Însă, în realitate, sensul acestui concept este mult mai larg 
și mai complex decât cel cu care ne-am obișnuit.

Cultura ca definiție, reprezintă ansamblul valorilor mate-
riale și spirituale care se transmit de la o generație la alta. Fiecare 
societate are propria cultură care îi conferă identitate și unici-
tate, existând și unele trăsături ale culturii cu caracter universal. 
De asemenea, se știe că există o cultură materială care include 
toate produsele concrete ale societății și o cultură imaterială 
care cuprinde creațiile abstracte. Trebuie să mai spunem și că 
sunt trei tipuri mari de cultură: cultura populară, cultura cultă 
(înaltă) și cultura de masă.

Cultura unei societăți are ca bază un sistem al valorilor, iar o 
comunitate se identifi că prin valorile sale culturale. 

Având o atât de largă acoperire, cuvântul cultură poate fi  
ușor speculat și folosit în favoarea unor interese diverse. Astfel, 
tendința este de a se investi mai mult în cultura de masă, care 
aduce benefi cii de imagine pe termen scurt. Însă caracterul de 
masă poate să coboare calitatea actului artistic spre cultura de 
consum (spectacol, divertisment) care ar trebui să se susțină din 
propriile benefi cii și să creeze competiție în acest domeniu.

Dintre cele trei tipuri de cultură, cultura înaltă înnobilează 
societatea, îi dă substanță și profunzime, formează gusturi și 
lasă urme autentice. Valorile sunt cele care rezistă în timp, ele 
trebuie încurajate și susținute.

Există tentația de a nu se investi în cultura înaltă, fi ind 
considerată fără rezultate imediate și neaducătoare de profi t. 
Însă, a sprijini creația artistică autentică, este o alegere strategică 
cu efecte pe termen lung, benefi ce pentru societate. Pentru că 
urmele culturale ne vor defi ni în memoria timpului.

Ioan Matiuţ

Născută la 
13. 11. 1997
Absolventă a 
Universității 
de Vest 
Timișoara, 
Facultatea de 
Arte și De-
sign, secția 
Sculptură.
Participă la 
numeroase 
expoziții 
personale 
și de grup, 
precum și la simpozioane și tabere 
de sculptură.  
manuela_hritcu@yahoo.com

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
       Hriţcu Emanuela-Andreea

Hriţcu Emanuela-Andreea, Măicuță



Teatrul de Vară al Centrului 
Cultural Județean Arad

(str. Gheorghe Barițiu, nr. 16) 
Programul spectacolelor din luna iunie 2021

Joi, 3 iunie, ora 19.00 
Concertul absolvenților - Colegiul de Arte ,,Sabin Drăgoi” 
Arad
Miercuri, 9 iunie, ora 19.00

Călător în Paradisul Regăsit 
Distribuția: Alexandru Hanciu, Erika Reinholtz, Maria Vrânceanu, 
Roberta Carmen Varga, Mădălina Sicoe, Otilia Kerezsi, Cătălin 
Kopandi, Luisa Iancu, Diana Mureșan, Alexandra Roman, Carmina 
Teiceanu
Regia: Alina Fabri
Scenografi a: Studenții Faculțatii de Design
Spectacolul este o dramatizare a cărții cu același titlu al scriitoarei 
Mihaela Livia Popa, apărută în februarie 2017, la editura Noul 
Scrib. 
Vineri, 11 iunie, ora 12.00 
Vitez Laszlo și moara blestemată – spectacol pentru copii în 
cadrul proiectului Teatru Multilingv/Aradi Kamaraszinhaz
Coproducție Aradi Kamaraszinhaz și Teatrul Pinceszinhaz din 
Szeged (Ungaria)
Distribuția: Éder Enikő, Varga Bálint, Balog József, Kancsár     
Orsolya, Gulyás Hermann Sándor, Kálmán Zsófi a, Gerner Csaba, 
Balog József
Regia: Tapasztó Ernő

Sâmbătă, 12 iunie, ora 19,00 
,,Giulia/Singură acasă” – adaptare 
după Dario Fo și Franca Rame
One woman - show cu Angela      
Petrean Varjasi 
Regia:  Liana Didilescu
Durata: 50 min
Sâmbătă, 19 iunie, ora 19,00 
,,Cerere în căsătorie” după A.P. 
Cehov 
Distribuția: Angela Petrean 
Varjasi, Andrei Elek, Florin              
Covalciuc
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Traducerea și adaptarea scenică: Florin Covalciuc 
Durata: 60min
Vineri, 25 iunie, ora 20.00 
Teatrul Mefi sto București 
„Bărbații la 40, Femeile la 43”
Regia: Octavian Strunilă
Distribuția: Leonid Doni, Andreea Mateiu, Octavian Strunilă
Miercuri, 30 iunie, ora 20.00 
Planul Phoenix – spectacol în limba maghiară în cadrul proiectu-
lui Teatru Multilingv/Aradi Kamaraszinhaz - Teatrul Szigligeti 
din Oradea
Distribuţia: Balogh Attila, Csatlós Lóránt, Firtos Edit, Fodor 
Réka, Kiss Csaba, Kocsis Anna, Kovács Enikő, Pitz Melinda,     
Tasnádi-Sáhy Noémi, Rácz Endre
Regia: Botos Bálint 

Corina Huțan

Hriţcu Emanuela-Andreea, Venus cu ochelari de soare
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II Pecica

Patrimoniul construit

Pecica veche (Ópécska), adică  așezarea medievală,  care 
a avut, în 1421, port la Mureș și în 1514  punct de 

vamă, fi gurează în documente începând cu anul 1241, când 
aparținea Episcopiei Catolice de Cenad. 

Forma triunghiulară a vechii vetre a fost determinată de 
numeroasele meandre ale  Mureșului.  Informațiile care s-au 
păstrat despre acea perioadă de locuire, ca zonă construită, 
sunt foarte puține și necesită încă multe clarifi cări. Știm că  a 

existat o populație maghiară, care avea în 1335 o parohie romano-
catolică cu preot, afl ată în evidențele papale. Mai știm că, în veci-
nătatea Pecicăi, au fost mai multe sate și puste locuite, care au 
dispărut, cele mai multe  în timpul stăpânirii otomane. Alte docu-
mente vorbesc despre existența, în vatra medievală, începând cu 
secolul al XIV-lea, după luptele de la Kosovo Pole și după venirea 
primului val de sârbi în localitate, a unei biserici ortodoxe. Ur-
mele ei, însă, nu se mai văd.

Așezarea din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, reconstrui-
tă după cucerirea teritoriului de către austrieci, a cuprins, ca am-
plasare, o porțiune din nucleul de locuire al viitoarei comune 
Pecica Română și ulițele  din Pecica Maghiară de mai târziu, pe 
care  locuiau grănicerii sârbi.  În această „parte sârbească” a fost 
construită, în anul 1695, biserica ortodoxă cu hramul „Sf. Nicolae”,  
care avea pereții din împletituri de crengi lipite cu pământ și era 
acoperită cu șindrilă. Știm, dintr-o însemnare mai târzie, că bi-
serica se găsea „peste drum de birtul Veliko-komorska, cum se 
mergea spre schelă”.

La mijlocul veacului s-au produs importante schimbări în 
structura populației. În 1753, la un an de la plecarea grănicerilor 
sârbi, împreună cu familiile lor, în Rusia, localitatea a fost colo-
nizată de Maria Terezia cu unguri aduși din nordul Ungariei. În 
anul 1757, noii veniți și-au construit, în spațiul primit, o biserică 
romano-catolică.  Cam în această vreme, au venit în localitate și 
români din Banat. Vechea biserică ortodoxă, construită în 1695, 
ajunsese într-o stare foarte proastă și se punea problema edifi cării 
uneia noi, pentru cei care, scria Sinesie Jivanovici în petiții, au 
venit  să „repopuleze” orașul. 

Când Pecica a fost  ridicată la rang de „oraș - târg de câmpie” 
avea deja un mic nucleu urban, în care erau amplasate bisericile 
(ortodoxă și romano-catolică), instituțiile ofi ciale și casele funcțio-
narilor. Locuitorii din acea vreme au fost români, sârbi, unguri, 
puțini slovaci și 5 negustori greci (macedoromâni). 

În anul 1766, localitatea a fost împărțită în două, Pecica 
Sârbească (Pecica Română) și Pecica Maghiară, care au funcționat  
în continuare ca și comune separate, cu primării și sigilii proprii, 
până în anul 1960,  când au fost unite  din nou. 

Privind lucrurile în ansamblu, din 
vechiul patrimoniu construit al celor 
două comune, s-au păstrat până astăzi 
o serie de construcții, chiar dacă în 
timp unele din ele au primit alte 
utilități. Ne referim pentru început la 
cele trei biserici din localitate: romano-
catolică, ortodoxă română și ortodoxă 
sârbă, primele două fi ind înscrise în 
patrimoniul național.

Actuala biserică romano-catolică, în 
stil neo-gotic, cu hramul Prea Sf.      
Treime, a fost construită în perioada 
1886-1887, după proiectul semnat de 
arhitectul timișorean Eder Reider și 
arădeanul Andor Halmy. Înălțimea tur-
nului de la sol este de 49,25 m, lungimea interiorului 49,24 m iar 
lățimea 13 m. Biserica are două altare laterale, al Sf. Mihai și al 
Sfi ntei Fecioare Ocrotitoare, picturile de la aceste altare, recupe-
rate din vechea biserică, fi ind realizate, în anul 1770, de un pictor 
italian.

Biserica ortodoxă română de azi, cu hramul „Sfi nții Trei       
Ierarhi” este construită pe locul unei alte biserici ridicată în anul 
1770 și refăcută în 1865, cu completări importante la turn, 
completări ce s-au întins până în 1882. Iconostasul, executat în 
perioada 1876-1877 de sculptorul Ianici din Arad, a fost aurit și 
împodobit cu icoane pictate de Silviu Costin. La renovarea din 
anul 1931, el a fost aurit din nou.

Actuala biserica ortodoxă sârbă cu hramul „Sf.Mare Mucenic 
Gheorghe” a fost construită în anul 1874. În urma unui incendiu 
din anul 1893, edifi ciul  a fost refăcut un an mai târziu. Deși ca 
arhitectură biserica este modestă, ea constituie un simbol identi-
tar pentru sârbii din Pecica.

Din grupul construcțiilor civile, menționăm clădirea fostului 
hotel din 1820, transformată în anul 1910 în școală, clădirea fostei 
primării maghiare, clădirea fostei primării românești, clădirea 
morii, clădirea Casei de Cultură. 

La acestea mai trebuie să menționăm, cimitirele cu multe cruci 
vechi, casele găzdăcești cu porți din lemn sculptate, monumen-
tele și crucile stradale, care toate au o valoare memorial docu-
mentară. Dintre aceste  monumente menționăm Statuia Sf. Ioan 
Nepomuk din anul 1773, înscrisă și ea în patrimoniul național. 

Unică este și Fântâna lui Momac cu o adâncime de 341 m,  
forată în anul 1897.

Acest patrimoniu construit dau orașului Pecica, în ciuda 
modernității de azi, o patină de oraș   habsburgic, care trebuie, 
fără îndoială, conservată.

Dr. Rodica Colta
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Meșteșugul dogăritului 
în județul Arad

Dezvoltarea viticulturii pe teritoriul județului Arad a fost 
favorizată, încă din cele mai vechi timpuri, atât de către 

clima blândă, cât și de relief (Estul Munților Zărandului 
având o expunere propice cultivării viței de vie). O serie de 
descoperiri arhelologice cum sunt cosoarele, ori vasele de 
lut care se întrebuințau la transportul, păstratul sau servitul 

vinului, demonstrează că populația din această zonă, pe lângă 
agricultură și creșterea vitelor, se ocupa și cu viticultura. De altfel, 
Podgoria Aradului se poate mândri și cu faptul că este prima 
podgorie astestată documentar din România. Încă din secolele 
XII-XIII, apar surse scrise în care sunt menţionate localitățile 
Galșa, Covăsânț, Șiria, Mocrea, Măderat etc. cu importante tere-
nuri cultivate cu viță de vie.

Era deci fi resc ca, în legătură cu producerea vinului în zonă, să 
apară și o serie de meșteșugari care să  confectioneze vasele nece-
sare păstrării și transportului acestuia. Pe măsură ce suprafețele 
cultivate cu viță de vie sporeau, obținându-se cantități însemnate 
de vin, cerința de butoaie era tot mai mare. La începutul secolului 
al XVIII-lea, apar chiar organizații ale acestor meșteri, numite 
bresle, care aveau statutul și privilegiile lor, recunoscute de către 
împăratul de la Viena. Se spune că, datorită cantităților mari de 
vin produse în localitatea Pâncota, dar și pentru că târgul de aici 
era foarte important pentru această parte a țării, mulți meșteri 
dogari s-au mutat din Arad sau din alte comune, la Pâncota, toc-
mai pentru a-și valorifi ca mai bine produsele. Se pare că, breasla 
dogarilor din Pâncota a devenit în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea chiar mai puternică decât cea a arădenilor. Existau astfel 
de bresle și la Șiria, la Miniș sau Lipova. Acestea, adunând lalolaltă 
pe meșterii dogari din acele localități, exercitau un fel de monopol 
asupra meșteșugului dogăritului. Cu toate acestea, erau o serie de 
meșteri care nu făceau parte din breslele dogarilor dar practicau 
acest meșteșug la periferia localităților. În timp, au apărut manu-
facturile, care au început să funcționeze independent de bresle, 
făcându-le concurență, astfel că, prin decretul din 1872, breslele 
au fost desfi ințate.  

La sfârșitul secolului al XIX-lea si începutul secolului XX, 
putem vorbi de importante familii de dogari, unde acest meșteșug 
se transmitea din generație în generaţie. Se remarcă astfel familiile 
Leptih din Șepreuș, Petenkoff er din Pâncota sau Weszely din Lipo-
va. Ele produceau butoaie, în funcție de cerința comanditarului, 
cu capacități de zeci, sute sau chiar mii de litri. Materialul folosit 
pentru doage era recoltat toamna târziu, din pădurile Munților 

Zărandului. Se fo-
losea stejar, salcâm, 
fag, mai puțin dud. 
Materialul recoltat 
se lăsa la învechit 
patru sau cinci ani, 
abia după aceea 
era folosit. 

Familia Weszely 
din Lipova (care 
avea o fabrică cu 
30 angajați) avea 
tot timpul mate-
rial recoltat cu o 
vechime de 25 de ani. Stocul era împrospătat în fi ecare an, astfel 
încât, în momentul folosirii să aibă o vechime de 25 de ani. De 
remarcat este și forma ovală a butoaielor confecționate la Lipova, 
precum și faptul că pentru calitatea acestora, în anul 1907, familia 
Weszewly va deveni furnizor al Curții Regale din România.

Atelierele dogarilor cuprindeau o serie de unelte necesare dife-
ritelor etape pe care le presupune confecționarea unui butoi: 
fi erăstraie de mână, topoare, bărzi, compasuri, șublere, coturi 
(pentru fi xat curbura doagei), rindele de diferite dimensiuni, gar-
dine (cu care se trasa locașul unde se va fi xa fundul butoiului), 
mezdrele (cuțitoaie) burghie, scaun de mezdrelit (un fel de 
menghină în care se fi xa doaga pentru prelucrare), șeitău (un fel 
de presă pentru strâns doagele), ciocane speciale pentru bătutul 
cercurilor etc.

Confecționarea unui butoi presupune o bună cunoaștere a 
acestui meșteșug. De fi ecare dată se începe cu o selectare minu-
țioasă a materialului .Acesta trebuia să fi e bine uscat, să nu fi e 
crăpat și să nu aibă noduri. Urmau apoi operațiunile de cioplire a 
doagelor, de prindere a acestora intr-un cerc, făcutul focului în 
interior și stropitul periodic cu apă, în așa fel incât doagele să se 
poată îndoi elastic, făra să se crape. În tot acest timp se adaugă noi 
cercuri, iar doagele sunt strânse cu un șeitău (jug). Se face în 
paralel fundul butoiului, apoi locașul unde acesta va fi  fi xat. Se 
fi xează apoi cele două funduri și se bat cercurile fi nale. Se face 
gaura butoiului și i se adaugă ciurca (dispozitivul prin care va 
curge vinul).

Meșteșugul confecţionării butoaielor s-a păstrat până în pre-
zent. Chiar dacă acum dogăritul se practică la scară industrială, 
cu unelte perfecționate, etapele de fabricare a unui butoi sunt în 
mare parte aceleași. 

Sorin Sabău
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Obiceiuri de primăvară

Nedeile

N edeile sunt manifestări populare de mare amploare, 
cu o vechime ce se pierde în negura timpului, la care 

practicile tradiţionale, folclorice: portul, cîntul şi jocul 
popular sunt expresia unei puternice spiritualităţi româneşti.

Nedeile sunt legate de cultul vegetaţiei, al viţei de vie, dar 
mai cu seamă de viaţa pastorală, de creşterea animalelor.

Meleagurile Ţinutului Hălmagiului păstrează o viaţă particulară, 
personală, comparativ cu celelalte zone ale Munţilor Carpaţi. 
Individualitatea acestor locuri constă în aceea că, în majoritatea 
satelor cu tradiţie, fi ecare familie îşi păzeşte pe munte iosagul 
(oi, vaci, boi etc.). În unele localităţi cum sunt: Brusturi, Groşii, 
Luncşoara etc., boii se lasă liberi luni de zile, în Munţii Pietrele 
Aradului şi Găina. Aici nu există ciobani sau văcari, bătrânii şi 
tinerii fi ind cei care îngrijesc animalele.

Pe plaiurile hălmăgene, până aproape de creasta Munţilor     
Bihorului, se mai păstrează şi astăzi urme de sălaşuri pentru    
oameni şi animale. În jurul Drumului Moţului se afl ă multe locuri 
care păstrează numele vechilor crescători de animale: Pătru-
ţeasca, Dâmbul lui Sărac, Muta, etc. Toate aceste locuri, până la 
răscoala condusă de Horia, Cloşca şi Crişan, au fost locuite de 
moţi. După anul 1784, împăratul Iosif al II-lea a luat măsuri de 
regrupare obligatorie a moţilor în cătune, în sate compacte. Cu 
toate măsurile luate de autorităţile străine, moţii din Ţara 
Hălmagiului au rămas pe locuri, păstrând vechile forme pasto-
rale de viaţă. Această izolare a determinat profund prefaceri în 
modul de viaţă materială şi spirituală al locuitorilor de pe aceste 
meleaguri. Aceşti locuitori ai Ţării de piatră au simţit întotdeau-
na să se adune… cu ocazia anumitor sărbători pe care le-au de-
numit nedei. În trecut toate nedeile se făceau în aer liber, datele 
calendaristice ale acestora rămânând neschimbate până în zilele 
noastre. În această zonă, nedeile se eşalonează pe o perioadă de 
câteva duminici de după Paşti: la 4 săptămâni la Ocişor, la 5 
săptămâni la Ioneşti, iar la 6 săptămâni la Ţămure. În ziua de 
Rusalii la Tisa, iar a doua zi la Hălmăgel. Cu aceste date coincid 
şi nedeile din satele: Brusturi, Cristeşti, Băneti, Luncşoara, La-
zuri, Bodeşti, Criştior, Avram Iancu etc.

Nedeia durează de la prânz până la căderea întunericului, la 
ea participând localnici, dar şi din satele vecine. 

Nedeia reprezintă locul de întâlnire al tinerilor care se vor 
căsători, al prietenilor, al rudelor, al cuscrilor. Aici se discută 
unle aspecte privind tocmeala pentru nuntă. 
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La nedeie se joacă în general repertoriul cunoscut la jocul 
satului: Ardeleana, cu diferite forme şi variante – Brustureana, 
Vidreana, Hălmăgeana, Bonţana, Rupta, Smintita, Pe picior, 
Lunga, Săltata, Şchioapa şi Învârtita şi altele venite din părţile 
Gurahonţului, odată cu cei care participau la nedeie.

După spusele unor bătrâni, prin unele sate moţeşti, nedeile 
durau trei zile. În ziua dintâi petreceau numai feciorii. În a doua 
zi participa toată sufl area satului, iar în a treia zi jucau la nedeie 
numai feciorii şi fetele. În cea de a treia zi de petrecere se încâl-
cea nedeia. La ultimul joc fi ecare fecior îşi alegea câte o fată (vii-
toarea soţie) cu care intra în joc. La un semn al muzicanţilor 
nedeia se destrăma şi fi ecare tânăr pornea spre casă. 

Aproape toate căsătoriile feciorilor cu fetele din alte sate au 
începuturile de la aceste nedei. Cu timpul aceste nedei pastorale 
s-au transformat în nedei – târg.

„La nedei şi târguri se vedeau umblând habagii şi grecoiţe, 
aceşti negustori ambulanţi care-şi vindeau marfa. Haba este cu-
vânt grecesc, aba, care înseamnă o stofă de lână albă din care se 
făceau cioareci sau nădragi, chiar de o calitate mai fi nă decât se 
produce pe loc. Negustorii de habă veneau de prin Macedonia. 
Se pomeneşte chiar de faptul că o veche familie românească de 
comercianţi şi-ar trage obârşia dintr-un atare habagiu, din 
Macedonia, care din pricina nesiguranţei drumului, la reîntoar-
cere s-a aşezat aici. Grecoiţe se numesc femeile, negustorese am-
bulante, de aţă, lână, cercei, mărgele, ce se mai vând şi astăzi, 
cutreierând satele cu marfă în desagi. Se numesc grecoiţe, proba-
bil pentru că, mai demult, acest negoţ îl făceau grecii. Ultimele 
generaţii nu au mai ajuns greci, însă le-au rămas numele pentru 
acel fel de negoţ primiviti”.

În zilele noastre au luat o mare amploare Nedeia de la Tăcăşele 
şi Nedeia de la Hălmagiu, pe dealul Şortocului, unde participă 
mii de oameni, veniţi din judeţul Arad şi judeţele învecinate:    
Bihor, Alba, Hunedoara etc. 

Viorel Nistor

Nedeia de la Tăcășele
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Dieta din1131
şi masacrarea nobililor

În Ungaria arpadiană succesiunea la tron nu era strict 
reglată de legi imuabile. Se respecta doar un princi-

piu: cine era înrudit pe linie bărbătească sau pe linie fe-
minină cu regii din prima dinastie maghiară, cu Arpadienii 
deci, avea dreptul să-şi revendice tronul acestora. Rezultatul 
competiției pentru putere a depins însă mereu de raportul 

de forţe dintre candidați. 
În secolul al XII-lea, toţi regii Ungariei s-au văzut nevoiţi să 

poarte lupte armate pentru a-şi obține sau păstra tronul. Așa au 
pățit Coloman și Álmos, fratele lui mai mic, regele Ştefan al 
III-lea cu unchiul său şi cu alți doi prinţi, regele Béla al III-lea cu 
fratele său, ducele Géza. Printre aspiranţii la coroana Ungariei 
s-a numărat şi Borich (Boris), nepotul marelui cneaz Vladimir 
Monomah, care a pus pe jar doi regi, pe Béla al II-lea (1109- 
1141) şi pe Géza al II-lea (1141-1162). 

Unul dintre episoadele de confruntări dinastice crude, brutale 
a avut loc în vremea regelui Coloman. Pentru a-i asigura succe-
siunea la tron fi ului său Ştefan, în preajma lui 1113, după cea de-a 
doua răzvrătire a lui Álmos, regele i-a orbit pe fratele său şi pe fi ul 
acestuia, în vârstă de şase-şapte ani. Pe copil a vrut să-l castreze, 
dar Béla a scăpat de mutilare grație milei călăului. În fond, ase-
menea răfuieli aveau loc în mod curent la faimoasa curte a bazil-

eilor, în Imperiul Bizantin, 
nefi ind o noutate nici în Europa 
Centrală a acelor vremuri. 

În anul 1131 însă, a urcat în 
scaun fi ul ducelui Álmos, Béla 
al II-lea. La adunarea din 1131, 
convocată curând la Orod, a 
sosit și vremea răzbunării: re-
gina Jelena, fi ica ducelui sârb 
Ștefan Uroš, a dispus masacra-
rea tuturor celor care fuseseră 
implicaţi în orbirea soţului ei 
Béla. Nu este deloc sigur că în-
tâmplarea nu a servit drept 
model epopeii germane a Nibe-
lungilor, unde fi nalul o sur-
prinde pe văduva eroului Sieg-
fried, acum recăsătorită cu 
Etzel (Atila), răzbunându-se pe 
rudele ei de sânge, vinovate de 
asasinarea celui iubit. 

În Cronica pictată, scrisă în 

timpul regelui Ludovic de Anjou, după 1360, evocarea eveni-
mentului este plină de culoare. După cum spune autorul ei, Márk 
Kálti, „... unii au fost legaţi, alţii mutilaţi. Şaizeci şi opt de călcători 
de jurământ au fost ucişi, nemilos, acolo, cu toţi urmaşii lor, în 
acea zi, au fost trecuţi pe listă urmaşii lor, fi ii lor şi femeile lor, 
deopotrivă. Pe lângă aceasta, toate bunurile lor au fost împărţite 
... Iar pentru că ungurii se agită permanent, fără dreptate, ca mar-
ea sărată: aceşti fi i ai hainului Leviathan, prin trimişi, l-au che-
mat pe bastardul Borich să vină, şi, cu ajutorul lor, să ocupe 
tronul, fi indcă au crezut că e fi ul regelui Coloman” (Chronicon 
Pictum, 160, traducere de Maria Roșu). 

Se crede că toți cei masacraţi la Orod în anul 1131 au fost 
înmormântați sub Cele cinci movile de la Glogovăţ (astăzi co-
muna Tudor Vladimirescu). Alții presupun însă că, acestea sunt 
puncte de semnalizare, sau că ar fi  morminte ale unor căpetenii 
cumane.  

Ovidiu Pecican

Hriţcu Emanuela-Andreea, Tors, sfoară, grâu, miere
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Natura – frumusețe și magie
Muzeul de Științe ale Naturii: biodiversitatea 
fascinantă a județului Arad, într-un un nou 

concept expozițional 

Palatul Cultural Arad (Piața George Enescu 1), 
intrarea dinspre Parcul Copiilor
Marți-Duminică: 9.00-13.00 și 14.00-17.00

Pe parcursul expoziției sunt prezentate, în mod interac-
tiv, plante rare din județul Arad și România, fl ora și 

fauna din rezervațiile naturale cuprinse în situl Natura 2000 
(Câmpia Cermeiului – zona lacul Tauț și rezervația de importan-
ță locală Dealul Mocrea, Câmpia Crișului Alb și Negru), rezer-
vațiile naționale „Dosul laurului” Gurahonț, Stejarul pufos de 
la Cărand, Balta Rovina de la Ineu. Un segment important al 
expoziției o reprezintă reconstituirea unor galerii de peșteri, în 
care sunt etalate și exponate din colecția de mineralogie a 
muzeului, stalactite și fragmente osteologice de urs de peșteră 
(clasate în tezaur). Acestea valorifi că rezervațiile speologice de 
importanță națională Peștera Duțu (Valea Mare), Peștera Sinesie 
(Căprioara) și Peștera cu apă de la moară (Moneasa). Rezervațiile 
paleontologice de importanță națională de pe Valea Mureșului, 
de la Zăbalț și Monoroștia sunt reconstituite într-un spațiu ex-
clusiv dedicat colecției de paleontologie: fragmente osteologice 
de mamut, mastodont, descoperite la Arad-Ceala, coarne de cerb 
uriaș și bizon, fosile de plante, și moluște. 

Întreaga expoziție este prezentată publicului în mod intertac-
tiv, folosind sisteme audio cu sunete ambientale din natură,      
adaptate fi ecărui segment expozițional; touchpad-uri cu in-
formații privind speciile din colecția muzeului, rezervațiile na-
turale din Arad, descoperiri paleontologice; fotografi i și fi lme 
documentare despre rezervațiile naturale prezentate în expo-
ziție; ghidaj audio. În mod inedit, prezentarea habitatului și 
ocupațiile locuitorilor Văii Mureșului, este realizată prin inter-
mediul unei holograme. Spațiul expozițional este adaptat și 
persoanelor cu defi ciențe de vedere: ghiduri audio și panouri 
informative cu scriere în alfabet Braille. 

Donațiile oferite cu generozitate de arădeni, instituții sau per-
soane particulare, sunt prezente pe parcursul expoziției: colecția 
de animale și păsări a vechiului Gimnaziu Regal (azi Colegiul 

„Moise Nicoară”), colecția de păsări naturalizate (Pavel Petten-
koff er), colecția de fl uturi (donația dr. König), colecția de fosile 
de la Monoroștia (donația ing. Eugen Huțiu), colecția de melci 
(donația prof. Călin Istrate), dar și lucrările de artă, vitralii 
realizate de elevii Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad (prof. 
coordonator Iuliana Rotaru). 

Expoziția „Aloe - planta minune”
Muzeul de Științe ale 

Naturii din cadrul Com-
plexului Muzeal Arad pre-
zintă expoziția „Aloe - 
planta minune”,  realizată 
de specialiștii muzeului - 
dr. Patko Camelia, mu-
zeograf și Carmen Danciu, 
conservator, cu sprijinul 
prof. univ. Ioan Don (Gră-
dina Botanică Universitară 
„Pavel Covaci” Macea a Universității de Vest „Vasile Goldiș” 
Arad) și a domnului Alexandru Pocaznoi, colecționar și pasionat 
al genului Aloe. 

Tot în cadrul acestei expoziții, vizitatorii pot admira desenele 
elevilor de la Colegiul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad, care, sub 
îndrumarea prof. Iulia Rotaru, au reinterpretat, cu ajutorul 
creionului și culorilor, această specie de plantă miraculoasă.

Expoziția este deschisă publicului pe parcursul lunii mai și     
a lunii iunie la  Muzeul de Științe ale Naturii (Palatul Cultural, 
intrarea dinspre Parcul Copiilor). 

Această plantă nu este specifi că fl orei țării noastre, ea fi ind 
cultivată în ghiveci, iar pentru unele persoane are numai rol or-
namental. Astfel se explică și numărul restrâns de specii de Aloe 
care se regăsesc pe teritoriul țării noastre.

Pentru a putea prezenta publicului și alte specii ale genului 
Aloe am apelat la imagini iar vizitatorul poate admira frumu-
sețea speciilor de Aloe ferox, Aloe aristata, Aloe brevifolia, Aloe 
mitriformis etc.

Aloe este un gen de plante din marea grupă a suculentelor, 
astfel au fost aduse în expoziție și plante înrudite cu această   
specie în ghiveci sau presate (din ierbarul muzeului) și anume 
plante din familia Crasulaceelor (Sempervivum sp, Sedum sp, 
Crassula sp etc.), Cactaceelor (Pilosocereus azureus), Portu-
lacaceelor (semințe de fl ori de piatră), Liliaceelor (bălușca, 
brândușa de primăvară, ghiocei etc.).

Adelina Stoenescu
Fotografi i: Nelu Scripciuc
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TE Statuia Sfântului Florian
(Patronul Pompierilor Catolici)

Născut  pe teritoriul Austriei de azi, în fostul regat celt 
Noricum, dintr-o familie de înalţi demnitari romani, 

Florian a avut parte de o educaţie aleasă. Urmând tradiţia  
casei, urmează profesia militară, dar devenind creștin, pă-
răsește armata consacrându-se carierei administrative, ca 
funcţionar al statului. În urma înăspririi atitudinii imperiu-

lui împotriva creștinilor promovată de Diocleţian, a fost arestat şi 
în 4 mai 304  aruncat în râul Enss, cu  un bolovan atârnat la gât. A 
fost înmormântat la sud de Linz, pe mormântul său fi ind ridicat 
ulterior, Aşezământul Sfântul Florian, devenit pe parcursul anilor 
un loc sfânt, cunoscut în întreaga lume catolică prin pelerinajele 
care au loc şi în prezent. 

Este sărbătorit, an de an, la 4 mai, ca sfânt protector împotriva 
pericolului de foc și inundații, patron al pompierilor, hornarilor, 
fabri-canţilor de bere, al dogarilor, olarilor, fi erarilor, săpunarilor, al 
celor arşi, ameninţaţi de secetă, furtună sau sterilitatea câmpurilor.

Cultul deosebit de puternic al Sfântului Florian, din comunităţile 
catolice bănăţene, este văzut și prin mulţimea de monumente şi 
ilustraţii consacrate martirului din epoca romană. Printre acestea, 
la Arad, se afl a și ctitoria din 1735 a berarului Tomas Jung, o 
capelă ridicată pe strada Calvin, în cinstea Sfântului Florian, al 
cărei nume l-a purtat până la demolarea sa din 1977.  De asemenea, 
acest nume a devenit patronul primei formații civile de pompieri 
a orașului, înfi ințate în 1834, precum și a celor create ulterior.

 O statuie reprezentându-l pe popularul martir antic se afl ă în 
Aradul Nou, la intersecţia străzilor Adam Muller Guttenbrunn şi 
Zimbrului.  A fost realizată în 1869 din fontă turnată la Reșița, la 
comanda familiilor Dambacher și Sachs. 

 Martirul este redat întreg, pe postament, sub forma modelului 
statuar al lui Augustus, un tânăr, în costum de legionar roman, cu 
un steag înfăşurat pe partea superioară a lancei, ţinut cu  mâna 
stângă. Afl at într-o ipostază plină de semnifi caţie, cu tunică, lorică 
şi coif de ofi ţer, fi xat autoritar  pe piciorul drept, în timp ce stângul 
puţin fandat determină o uşoară răsucire a corpului. Este surprins 
într-o atitudine statică, evocând astfel, prin calmul fi gurii, pe de o 
parte pacea şi odihna instaurate după stingerea focului sau înce-
tarea luptelor, iar pe de alta, martiriul la care a fost supus pentru 
credinţa sa. Unele detalii ca: barba tunsă scurt, aranjată după 
moda timpului, cizmuliţele până la gleznă sau spada, a cărei teacă 
se sfârşeşte trilobat în formă de cruce, scot  personajul din Anti-
chitate introducându-l în secolul al XIX-lea. Fiind invocat aici, ca 
martir protector al pompierilor, Florian ţine în mâna dreaptă, o 
cofă din care varsă apă deasupra casei etajate și cuprinse de fl ăcări 
de la picioarele sale.

Monumentul a fost colorat 
în întregime, dar în 1969 a fost 
revopsit, astăzi distingându-se 
roșul (toga, steagul, fl ăcările), 
albastrul (lorica, coiful, spada), 
albul (fustanela, casa), maro 
(încălţămintea), negrul (şire-
turile, barba şi părul, mânerul 
spadei, marginile inferioare 
ale loricii), ocru (partea inte-
rioară a togei, pielea feţei bra-
ţelor şi picioarelor). Soclul, un 
patrulater de formă paraleli-
pipedică, din cărămidă tencui-
tă, cu streaşină modelată geo-
metric pentru scurgerea apelor 
pluviale, este fi xat deasupra 
unui postament din piatră cioplită. Acesta, ridicat deasupra solu-
lui sub formă de treaptă, este ornat în partea anterioară prin ex-
presia unui tânăr încadrat de aripi, simbol  al îngerului păzitor. 
Din recuzita monumentului, mai făcea parte un felinar, care, a 
dispărut după anul 1944. Pe soclu, ca element estetic alături de 
cruce se afl ă un cartuş decorativ, delimitat sub formă de nişă 
rotunjită în partea superioară ca o rozetă cu contururile subliniate 
în alb ce cuprindea o inscripţie al cărei conţinut azi nu se mai 
cunoaşte.  Deteriorată în timp ea a fost înlocuită prin incizarea 
cuvintelor: FLORIAN/ GLORE HERR!/ 1869”. Un gard metalic 
din fi er forjat, de formă patrulateră, degradat în prezent, deli-
mitează şi protejează construcţia.

 După ridicarea monumentului, anual, în ziua de 4 mai, comu-
nitatea catolică din Aradul Nou participa aici la un pelerinaj reli-
gios, omagiindu-l astfel, pe sfântul consacrat ca patron al pom-
pierilor. Totodată sărbătoarea constituia un prilej de comemorare 
a marelui incendiu din 1792, calamitate care a mistuit o mare 
parte din această aşezare. După slujba religioasă care începea la 
ora 7 dimineaţa, cei prezenţi formau o coloană, în frunte cu or-
chestra localităţii, urmată de formaţia locală de pompieri echipată 
în strălucitoarele uniforme de paradă. Urmau membrii corului 
bisericii, paracliseri, preoţi, şirul fi ind încheiat cu mulțimea de 
enoriaşi. La statuie, unde era amenajat un altar, se prezenta mai 
întâi o predică despre viaţa Sfântului Florian, urmată de litanie. 
După ceremonie, se împărţeau coroniţe împletite din plante şi se 
trăgeau câteva focuri de mortiere. Întoarcerea, la biserică, se făcea 
în aceeaşi ordine, corul intonând cântece în cinstea martirului 
care a rezistat, prin credinţa sa creştină, presiunii romanilor. 

Pe parcursul anilor, renunțându-se la obiceiul religios, monu-
mentul înghesuit și ecranat de construcții parazite a fost uitat, 
riscând astfel la un alt fel de martirizare.

Horia Truță 
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Cireșar cultural 

După lunga perioadă de restricții în ceea ce privește 
desfășurarea manifestărilor culturale pentru pu-

blic în instituțiile culturale, odată cu încercarea de restabilire ale 
acestora, Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol”  intră, 
încet, în mult așteptata normalitate.

Pentru luna iunie, instituția noastră are pentru arădeni o 
ofertă culturală destul de consistentă.

1. De ziua Copilului, în 1 iunie, la ora 18.00, va găzdui un 
cenaclu literar în cadrul căruia scriitori arădeni și din țară vor 
citi literatură de calitate destinată copiilor.

2. Ca în fi ecare an, biblioteca este  parteneră a Festivalului 
Internațional de Film de foarte scurt metraj, „Très court”. Festi-
valul va începe pe data de 4 iunie a.c. Proiecții vor avea loc la 
Sediul bibliotecii și la Cinematograful „Arta”, după următorul 
program: Cinema Arta: 4-5 iunie, ora 21.30 Competiția interna-
țională; Biblioteca Județeană: 7 iunie 2021, ora  18. 00 • Com-
petiția românească • Selecția franceză; 8 iunie 2021, ora18.00      
• Paroles de Femmes; 9 iunie, ora 18. 00 • Selecția familială; 10 
iunie 2021, ora 18. 00 • Selecția de fi lme îndrăznețe - „Ils ont osé”; 
11 iunie 2021,ora 18.00 • Selecția documentară. Intrarea este liberă.

3. Biblioteca arădeană inițiază un nou proiect educațional, 
realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad. 
Proiectul se numește „Bibliografi e școlară obligatorie și opțio-
nală – Citește pe bune!” și se va lansa pe data de 7 iunie.

4. De asemenea, suntem parteneri în proiectul „CODE Kids – 
Programează viitorul comunității tale, dedicat dezvoltării de 
competențe de programare vizuală și STEM”  (Știință, Tehnologie, 
Inginerie, Matematică) în rândul copiilor cu vârste între 10 și 14 
ani, din mediul rural și urban mic. Biblioteca arădeană coordo-
nează propriul club de programare și gestionează activitatea biblio-
tecilor de pe raza județului Arad, sprijinind bibliotecarii și copiii 
care au început activitățile de programare. Proiectul a pornit în 
26 mai 2021, ora 17:00, iar cursurile vor începe în luna iunie.

Vă așteptăm cu drag în instituția noastră, dorindu-vă, ca de 
fi ecare dată, lectură cu folos!

Lucia Bibarț

iunie 2021

Hriţcu Emanuela-Andreea, Floare de nu te uita!
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Program spectacole iunie 2021
Sâmbătă, 5 iunie  2021, ora 19,00 – Sala Mare – 
AVANPREMIERĂ   
,,Ziua când vin marile maree” -  scenariu după texte 
scrise de Matei Vișniec - Spectacol cu publicul pe scenă

Distribuția: Adriana Ghiniță și Iulia Dragoș
Regia: Adriana Ghiniță și Iulia Dragoș 
Scenografi a: Irina Chirilă
Durata: 55min
Duminică, 6 iunie  2021, ora 19,00 – Sala Mare – PREMIERĂ 
,,Ziua când vin marile maree” -  scenariu după texte scrise de 
Matei Vișniec - Spectacol cu publicul pe scenă 
Distribuția: Adriana Ghiniță și Iulia Dragoș
Regia: Adriana Ghiniță și Iulia Dragoș 
Scenografi a: Irina Chirilă 
Durata: 55min 
Marți, 8 iunie 2021, ora 19,00 – Sala Mare 
One (Wo) Man Show cu și de Zoltan Lovas  - Spectacol cu publi-
cul pe scenă 
Decorul: Irina Chirilă 
Durata: 55min  
Duminică, 13  iunie  2021, ora 19,00 – Sala Mare
„Terapie de grup” de Bolba Tamás, Szente Vajk și Galambos 
Attila  – Musical  

Distribuția: Marina Palii, 
Ștefan Gheorghe Doga-
ru, Alexandra T. Gîtlan,    
Alex Popa, Bogdan Neciu,     
Diana Ioana Licu
Regia: Tapasztó  Ernő
Coordonator muzical: 
Éder Enikő
Coproducție: Teatrul 
Clasic ,,Ioan Slavici” 
Arad, Aradi Kamara-
szinház, Teatrul Jókai  
Békéscsaba (Ungaria),  
în cadrul proiectului 
,,Teatru fără frontiere”  
Durata: 2h10min  

Marți, 15 iunie 2021, ora 19,00 – Sala Studio 
,,Tatăl” de Florian Zeller
Distribuția: Ovidiu Ghiniță, Roxana Sabău, Iulia Dinu, Andrei 
Elek
Regia: Radu Iacoban 
Durata:1h40min
Duminică, 20 iunie  2021, ora 19,00 – Sala Mare 
,,Omul cu mârțoaga” de George Ciprian
Distribuția: Marian Parfeni, Robert Pavicsits, Ștefan Statnic, 
Alina Vasiljević, Roxana Sabău, Liliana Balica, Oltea Blaga, Adriana 
Ghiniță, Oana Kun, Dorina Darie Peter, Mariana Tofan, Carmen 
Butariu, Bianca Florescu, Luca Madoș, Radu Mihai 
Regia și scenografi a: Laurian Oniga
Durata: 2h15min (cu pauză)
Marți, 22 iunie 2021, ora 19,00 – Sala Mare 
,,Gunoierul” de Mimi Brănescu
Distribuția: Mariana Tofan, Marian Parfeni, Alex Popa
Regia: Marian Parfeni
Durata: 50min 
Sâmbătă, 26 iunie 2021, ora 19,00 – Sala Studio – 
AVANPREMIERĂ 
,,Pisica albastră” de Emil Cătălin Neghină 
Distribuția: Pisica albastră / Iulia Dinu
Regia: Iulia Dinu 
Scenografi a și costumele: Irina Chirilă
Durata: 60min 
Duminică, 27 iunie 2021, ora 19,00 – Sala Studio – PREMIERĂ 
,,Pisica albastră” de  Emil Cătălin Neghină 
Distribuția: Pisica albastră / Iulia Dinu
Regia: Iulia Dinu 
Scenografi a și costumele: Irina Chirilă
Durata: 60min  
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În data de 29 aprilie 2021, pe pagina de facebook a 
Școlii Populare de Arte a fost postată expoziția online 

a clasei de design, cu ocazia Sărbătorilor de Paști, clasa 
prof. Adriana Chiriță. Au expus: Alexandra Ungureanu – 
anul II, Ana Ioviță – anul III, Băcanu Sofi a Anastasia – an I, 
Kun Maria Izabella – anul III, Țent Luminița Andreea – 
anul III, Dinu Dayana Rebecca – anul II, Rieger Carla – an 
pregătitor.

În data de 6 mai, în curtea Teatrul de Vară al Centrului Cul-
tural Județean Arad a avut loc audiția clasei de pian – clasa prof. 
Loredana Buga – cu ocazia venirii primăverii.  

Loredana Buga a început să studieze pianul încă de la vârsta 
de 10 ani. A absolvit Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad, 
secția pian, promoția 1995. În anul 2000 a absolvit Facultatea de 
Muzică, din cadrul Universității de Vest Timișoara – Secția Peda-
gogie Instrumentală. Din din anul 2000, a început să predea 
cursuri de pian clasic la Școala Populară de Arte Arad și la Cole-
giul de Arte „Sabin Drăgoi”. În anul 2003 obține titularizarea la 
Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi”, unde predă în prezent cursuri 
de pian, iar la Liceul cu Program Sportiv Arad predă Educație 
Muzicală. În cadrul Școlii Populare de Arte, din anul 2000, 
acompaniază clasa de canto clasic și clasa de muzică ușoară. A 
participat la numeroase activități din cadrul Școlii Populare de 
Arte, unul dintre cele mai importante fi ind Spectacolul de balet 
și Concertul de muzică clasică din cadrul Zilelor Școlii Populare 
de Arte – 2019, care s-a desfășurat la Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, 
un eveniment care a umplut sala teatrului și care a fost transmis 
în direct de TV Arad.

„I s-ar potrivi emblematica formulare «Tace și face!» Ca 
elevă a avut curajul abordării repertoriului modern, ca profesor 

trece cu ușu-
rință de la scenă 
la clasă, de la 
clasic la inova-
tor în predarea 
instrumentu-
lui” – Silvia 
Demian.

Cum v-am 
obișnuit deja, ne 
bucurăm să vă 
aducem la cu-

noștință faptul că, o parte din elevii Școlii Populare de Arte și 
anume cursanții claselor de pian au participat la Concursul „Gi-
roc Music Art”, ediția I, unde au câștigat premii, după cum 
urmează:

Anna Blagău, premiul I, clasa prof. Maria Horosni;
Aimee Cristina Șipos, premiul I, clasa prof. Maria Horosni;
Daria Iulia Bucatoș, premiul II, clasa prof. Maria Horosni;
Eliza Stuleanec, premiul II, clasa prof. Andreea Mihăilescu;
Vanessa Annabela Molnár, premiul I, clasa prof. Maria 

Horosni;
Alessia Emilia Marc, Premiul I, clasa prof. Maria Horosni;
Eliza Flavia Jida, Premiul I, clasa prof. Andreea Mihăilescu;
Rhodé Imola Csáki, Premiul I, clasa prof. Maria Horosni.
Grad Adisia Karina, cursantă în anul I la clasa de pictură, 

prof. coordonator Sofi a Klemenco, a câștigat Premiul II cu lu-
crarea „Impresie” la Concursul Național de Arte Vizuale ,,Ni-
colae Mantu”, ediția a XIV-a, ce s-a desfășurat în regim online.

Zilele Școlii Populare de Arte Arad se vor desfășura anul 
acesta în perioada 7-11 iunie 2021 și vor aduce în faţa publicu-
lui arădean cele mai bune realizări ale copiilor artiști. În perioa-
da 31 mai-6 iunie, la Sala „Clio” a Complexului Muzeal Arad se 
va desfășura expoziția de artă vizuală, expoziție unde vor pre-
zenta lucrări elevii clasei de grafi că (coordonată de Bogdan Ior-
govan), de pictură (prof. Sofi a Klemenco), pictură naivă (coor-
donată de Mariana Mihuț) design (prof. Adriana Chiriță), şi 
design grafi c computerizat (prof. Adrian Stana-Rață). Progra-
mul din cadrul evenimentului Zilele Școlii Populare de Arte va 
fi  postat pe pagina de facebook a Școlii Populare de Arte. Vă 
așteptăm cu drag!

Laura Maria IleaDaria Iulia Bucatos, Premiul II, anul II, clasa prof. Maria Horosni
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