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De la pandemie la culturdemie

S  unt semne că anul 2022 va aduce o reîntoarcere la o 
viață normală, inclusiv din punct de vedere cultural.  

Pandemia a lăsat urme adânci și pe termen lung în socie-
tate. Emoțiile, precum anxietatea, stresul și incertitudinile, 
dar și izolarea socială, au dus la vulnerabilități care au afec-
tat negativ viața noastră și a celor din jur. 

Cultura și educația fi ecărui individ au fost determinante 
pentru modul de raportare la argumentele științifi ce, selectarea 
surselor de informare și încrederea în competența specialiștilor. 
Astfel, ca și cum nu am fi  fost sufi cient de divizați și tensionați 
social și politic, ne-am trezit împărțiți și între vacciniști și anti-
vacciniști, conspiraționiști și realiști.

Aceste experiențe dure ne-au arătat că investiția în cultură și 
educație trebuie să fi e prioritatea zero în perioada următoare. În 
cultură, este imperativă și o schimbare de paradigmă în ce 
privește modul de abordare și gestionare. Instituțiile de cultură 
vor trebui să-și asume un rol mai apăsat de formator de gusturi 
artistice rafi nate, prin sprijinirea și promovarea artiștilor per-
formanți, stimularea și recunoașterea valorilor autentice. Să fi e 
mai preocupate de descoperirea și îndrumarea tinerilor creativi 
talentați decât de satisfacerea facilă a publicului prin spectacole 
de divertisment.  

Odată cu primăvara, se va da startul sărbătorilor de tot felul  
în localitățile județului. Dacă până la începutul pandemiei ele 
păreau trase la xerox cu același folclor manelizat, mici, bere, 
chinezării și discursuri populiste, o schimbare de abordare este 
vitală și în aceste spații vitregite din punct de vedere cultural. 
Accesul tinerilor din zona rurală la actul de cultură autentic, cu 
benefi cii imense asupra formării lor, depinde doar de viziunea și 
înțelepciunea organizatorilor și a instituțiilor implicate. Niciun 
astfel de eveniment nu ar trebui să ocolească activități, precum 
atelierele de arte plastice, lectura, scrierea creativă, teatrul sau 
muzica. Coordonate de profesioniști în domeniu și nu impro-
vizații ale unor veleitari pricepuți la toate, care ar putea aduce 
mai multe daune decât benefi cii în formarea gusturilor și a vii-
torilor artiști. 

Totul, printr-un parteneriat real între administrațiile locale, 
școli, instituțiile de cultură și organizațiile de breaslă ale artiștilor 
profesioniști. Este nevoie să se facă neîntârziat trecerea de la pe-
rioada gâtuită de pandemie la aceea infl uențată covârșitor de o 
reală și efi cientă „culturdemie”.

Ioan Matiuţ

Născută în 1 
decembrie, 
1997, în Arad. 
A obţinut atât 
licența, cât și 
masterul la 
Facultatea de 
Arte și Design, 
din Timișoara, 
la specializarea 
sculptură.
În prezent este asistent universitar 
la Facultatea de Arte și Design din 
Timișoara, Secția Sculptură.
Participă la numeroase expoziții 
personale și de grup.

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
          Alexandra Satmari

Alexandra Satmari, Luciul apei II
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Evenimentele anului 2022 
Teatrul de Vară, ediţia a IX-a – iunie-august

În perioada iunie 
- august pe scena 
din curtea Centru-
lui Cultural Jude-
țean Arad vor avea 

loc spectacole de teatru 
dar și concerte, fi ind in-
vitați artiști care se bucu-
ră de recunoaștere și 
apreciere la nivel național 
și internațional. 

Lipova Symphonic City – 24 iunie, 
platoul Mănăstirii „Maria Radna”

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. Începând de la prima ediție, evenimentul 
s-a bucurat de prezența unor artiști de renume: Cezar Ouatu, 
soprana Larisa Ştefan, Marcel Pavel, Vlad Miriță, Iordache 
Basalic, Orchestra Filarmonicii de Stat Arad, sub bagheta dirijo-
rului Dan Crișan.

Parada Clătitelor, ediția a XXI-a – 30 iulie, Moneasa
Consiliul Judeţean Arad prin Centrul Cultural Arad 

organizează, la fel ca în fi ecare an, la sfârşitul lunii iulie, bine-
cunoscuta Paradă a Clătitelor.

Parada Clătitelor este cel mai aşteptat şi apreciat eveniment de 
la Moneasa, deşi statiunea este gazda multor evenimente cul-
turale şi gastronomice în decursul unui an, însă Parada Clătitelor, 
afl ată la cea de-a XXI – a ediţie, are un farmec şi un loc aparte în 
sufl etele oamenilor.

Târgul Meşterilor Populari, 
ediția a XIX-a – 20-21 august, 
Moneasa

Meșteri din zone geografi ce şi 
etnografi ce cunoscute ale ţării dar 
şi din afara ţării se reunesc, și în 
acest an, la Moneasa, pentru a 
oferi publicului vizitator o diversi-

EV
EN

IM
EN

TE tate 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, pic-
turi, icoane, turtă dulce, mirodenii și multe altele.

Festivalul Cântecului din Ţara Zărandului, ediţia a 52-a – 
20 august, Moneasa

Evenimentul, afl at la cea de-a 52-a ediţie, se va desfășura, la 
fel ca în fi ecare an, la Teatrul de Vară din Moneasa. Organizat cu 
scopul de a descoperi şi promova noi talente, Festivalul Concurs 
al Cântecului Popular din Ţara Zărandului îşi propune să pună 
în valoare cântecul popular românesc din diferite zone ale ţării.

Caravana tradiţiilor de iarnă 
Caravana Tradiţiilor de Iarnă, care ajunge în acest an la ediţia 

cu numărul XVII,  rămâne evenimentul cultural de referinţă al 
sfârşitului de an, în cadrul căruia se readuc în atenţia iubitorilor 
de folclor, datini şi obiceiuri specifi ce sărbătorilor de iarnă, pre-
cum obiceiul colindatului sau cunoscutul joc - ritual al dubaşilor.

„Caravana tradiţiilor”, însoţită de renumite ansambluri folclo-
rice locale şi o pleiadă de tineri interpreţi îşi va începe traseul 
cultural prin tot judeţul Arad înainte de sărbătorile de iarnă.

Lada cu zestre
Un alt proiect derulat de Centrul Cultural Județean Arad, care 

va continua pe parcursul acestui an, este „Lada cu zestre”, prin 
care se dorește promovarea și, în același timp, conservarea istoriei 
și valorilor tradiționale locale. 

Lada cu zestre vizează identifi carea valorilor culturale, ce dau 
identitate zonei arădene și încărcarea lor pe o platformă online 
cu același nume.

Corina Huțan
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II Cherelușul de altădată

Interviurile înregistrate, în cadrul anchetelor etnogra-
fi ce, conservă, în timp, informații  prețioase despre 

satele de odinioară, despre obiceiurile tradiționale ale locu-
lui și anumite rânduieli din trecut. Sunt de fapt întoarceri, 
prin intermediul amintirilor, într-o vreme când mama,  
mătușa erau tinere („și mama dă când o crescut ie o avut  
rotie albă”), când satul a fost  și el altfel. Cum  lumea satului  
este, de mai bine de 80 de ani, într-o continuă schimbare, 
poveștile spuse de cineva, cândva, ne dezvăluie, în acest 

caz, secvențe de viață din Cherelușul de altădată. Un sat mult 
încercat în perioada comunistă, când oamenii sărăciți, luptân-
du-se cu cotele, ce le fuseseră impuse, nu mai făceau nunți. 

Relatările bătrânelor sunt focalizate pe propria copilărie și 
adolescență, cu trimitere la părinți și bunici.

În acele vremi, când comunismul începea să schimbe viața 
tuturor, și mama povestitoarei, analfabetă, mergea, în serile de 
marți  (când nu se lucra) și de vineri la școală. În Chereluș con-
tinua să se țină jocul satului și șezătorile, ca principale ocazii de 
întâlnire a tinerilor.

 Ca să participi la joc trebuia să știi juca („dacă n-ai știut juca 
puteai fi  gazdă și îmbrăcată nu știu cum, că ai stat acolo pângă 
părete”). Copiii învățau să joace de la 6 ani, la jocul mic, pe   
muzica de hidede a lui Toni Liei, orb din naștere. Suita locală pe 
care toți, mici și mari, erau obligați să o cunoască, era formată  
din Rara, Deasa, Țigăneasca și Sărita. În plus, se mai joca și „7 
gâște potcovite”, melodie care avea și cuvinte („7 gâște potcovite/ 
Merg la târg să se mărite/Cea mai mică zice așa/ Că și eu m-aș 
mărita”). Muzicanți cântau la hidede, torogoată, „clăinete” și 
tobă. Jocul de duminică începea la ora 13,00, după liturghie și 
prânz, și se încheia cu „Marșul,” când veneau vacile de la ciurdă.  
Vara se juca în stradă iar iarna, cum nu au avut cămin cultural, 
la o casă  naționalizată. În ambele cazuri fetele plăteau, dar plata  
era  în natură: clisă, tenti.

Fetele se duceau la joc singure, ținându-se de braț. În sală se 
așezau pe lângă perete. Feciorii le invitau  pentru un dans, cu o 
mișcare din cap. Ele cunoșteau semnul și trebuiau să meargă, 
fi indcă ar fi  fost o mare rușine să refuze.

Cât privește șezătorile, în sat au fost 3-4 locuri de șezătoare. La 
șezătoarea de duminică se juca „Fântâna” pe sărutate. Luni, 
miercuri și joi se făceau șezători de lucru, la casele unor femei 
mai „slabe”(sărace). Fetele se adunau aici la furcă și la împletit  
ștrinfi  și sfetere. La aceste șezători, feciorii luau de la fete fusul și 

nu-l dădeau înapoi până nu se lăsau sărutate. Orice activitate era 
oprită marți seara, fi indcă femeile  se temeau  de  Marți sara („o 
femeie despletită”, cu care numai ce te trezeai că intră pe ușă).  
De asemenea, nu se lucra în serile dinaintea Sântoaderului, 
fi indcă se temeau că vin caii lui Sântoader și „atâta te joacă până 
înșirau mațăle după blide prin casă”. 

Vorbim despre personaje malefi ce din imaginarul popular 
românesc, care, potrivit credințelor, bântuiau în nopțile lor   
satul de odinioară. Conservate în povești, ele completează azi 
cotidianul uitat.

Rodica Colta

Alexandra Satmari, Făpturi III
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Politica de sistematizare a satelor din 
Ținutul Zărandului în secolul al           

XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea 
Partea I

A doua jumătate a secolului al XVIII-lea aduce mari 
mutații în viața așezărilor tradiționale din Munții 

Zărandului. Cauza acestor schimbări a fost, până la un mo-
ment dat, interesul comun atât al nobililor de pământ cât și al 
administrației habsburgice de a de a avea un control mai efi cace 
asupra supușilor. Aceștia trebuiau să suporte pe de o parte sar-
cinile feudale către nobil și pe de altă parte impozitele datorate 
statului. Prin urmare, se impunea o reglemntare din partea statu-
lui a acestor sarcini și mai ales al abuzurilor nobilimii.

În același timp se urmărea și o mărire a suprafețelor agricole 
care să sporească baza de colectare a cerealelor și a altor produse. 
Acest lucru se va face prin comasarea vetrelor satelor1.

Până la acel moment nu exista o situație foarte clară a regiunii. 
Răspândirea crângurilor, a gospodăriilor izolate sau a sălașelor 
era foarte frecventă în Munții Zărandului. Pe crestele acestora 
dăinuia un vechi drum de transhumanță al oierilor care făcea 
legătura între zona Albei prin Munții Metaliferi și Munții 
Zărandului până la Șiria. Pădurile întinse și cunoscute doar de 
localnici ofereau adăpost oamenilor care se sustrăgeau de la plata 
obligațiilor sau care erau certați cu legea, așa-zișii lotrii. Practi-
carea lotriei a fost un fenomen răspândit în Munții Zărandului, 
dovadă fi ind și o serie de topice care s-au păstrat până în zilele 

noastre: Pârâul Bejenari, la nord de satul Moroștia; Dealul Beje-
narilor, la nord de comuna Conop; La Beciuț, la nord-est de co-
muna Conop; Pârâul Bitangului (bitang = vagabond), la nord de 
comuna Conop; Dâmbul Căpitanului, la nord de satul Milova; 
Dealul Tâlharilor, sub panta vestică a vârfului Highiș; Dâmbul 
Tâlharului, la nord de Dâmbul Căpitanului; Izvorul Lotrului, la 
sud-vest de Agrișul Mare2, Moara lotrilor, la Vârfuri3. În Zărand 
lotria se manifestă mai ales după anul 1750, marea masă a lotrilor 
alcătuind-o țăranii iobagi, zilieri, argați, băjenari, păstori, mineri, 
dezertori, întruniți în cete4. Consilierul regal Ioan Iosif Koller, 
după ce a cercetat așezările din comitatul Bihor în lunile iulie de-
cembrie 1769, relata că mulți iobagi au fugit în păduri în pofi da 
dispozițiilor comitatului și stăpânului de pământ, cauzând pagube 
atât unora cât și celorlalți. Consilierul constata că acești oameni 
nu puteau fi  instruiți în principiile religioase și se întreba cum ar 
putea fi  adusă la unire populația din munți5. Situația era, fără 
îndoială, asemănătoare și în Zărand.

Acestea sunt motivele principale care au reclamat o reglementare 
urbarială. Astfel, în dieta din 1764-1765, la inițiativa împărătesei 
Maria Tereza s-a hotărât prin ordin imperial, în ciuda opoziției no-
bilimii, punerea în aplicare a reglementării urbariale. Ea a fost 
aplicată între 1771 și 1774 în comitatele din Crișana: Arad, Bihor, 
Satu Mare și Maramureș6. La acea dată comitatul Zărand era mult 
mai mic cuprinzând numai două plase: Hălmagiu și Brad7.

(Continuare în numărul viitor)
Sorin Sabău

ET
N
O
G
R
AF

IE

2 Dan Demșea, „Locuri și vetre în Munții Zărandului” sau „Lumea lui Horea” la 1784-1785
3 Florian Dudaș, Zărandul, chipuri și fapte din trecut, București, Editura Albatros, 1981, 
p.61 
4 Ibidem, p.60
5  Ioan Godea, Arhitectura românească....., p.11-12
6  Kovach Geza, „Țărănimea arădeană în perioada reglementării urbariale din 1771-1786”, în 
Ziridava, Arad, nr. VIII, 1977, p. 125
7 V. Meruțiu, Județele din Ardeal și din Maramureș până în Banat (Evoluția teritorială), Cluj, 
Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul”, 1929, p. 167 1  Ioan Godea, Arhitectura românească....., p.11

Alexandra Satmari, Făpturi II
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Jocul popular „Pe-a lungu” 
din Șepreuș

Datele culegerilor: 31. 10. 1972, 15. 03. 1978, 15. 11. 1988, 
19. 02. 1998. 

La culegerea din anul 1998 au participat: Viorel Nistor – 
coregraf, Slobodan Pasculovici – muzicolog,  ambii de la 
Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Arad, precum şi 
instrumentiştii Constantin Purcel – la vioară şi Lucaci 
Gheorghe Zelea – la acordeon.

Repertoriul de jocuri: Pe-a lungu, Mănânţălu şi Ramoşa – la 
nunţi.                  

La primul joc, Pe-a lungu, din cadrul ciclului coreic semnalăm 
prezenţa contratimpului pe toată durata desfăşurării lui. Jocul 
începe întotdeauna pe măsuri pare: 2, 4, 6, 8, el fi ind întârziat 
faţă de muzică cu o măsură.

Acest mod de suprapunere întârzâiată a jocului pe melodie a  
fost denumită de către coreologul Andrei Bucşan ca fi ind 
necoincidentă  şi a fost descrisă la unele tipuri de Purtată, Pe sub 
mână şi Învârtită transilvăneană.

Învârtirile în perchi la jocul Pe-a lungu din Şepreuş au ca ele-
ment de bază dactilul şi contratimpul. Diferenţele sunt vizibile  
privind forma de aşezare a perechilor, ţinuta braţelor, tempoul, 
precum şi dinamica de execuţie, pe orizontală sau pe verticală.

FO
LC

LO
R

Grup din Șepreuș - 19.02.1998

Privind elementele metrico-ritmice constatăm că, ritmul este 
binar, iar celulele ritmice cele mai importante sunt: dactilul, 
anapestul, spondeul şi dipiricul. În timp ce feciorii execută pin-
teni simpli şi dubli, precum şi o multitudine de paşi tropotiţi, 
având ca celulă principală dipiricul, fetele execută diferite plieuri, 
îndoiri ale picioarelor, în care celula principală este spondeul. 

Viorel Nistor
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Aşezarea dispărută

Pe urmele unui articol de Liana Păun, „Legendele 
cetății Orod, una dintre cele mai misterioase locații 

turistice din vestul țării. Cum era viața locuitorilor în Evul 
mediu” (PressAlert.ro, 27 februarie 2016), notez și adnotez 
că s-au păstrat urme medievale din secolele XI-XII și până 
în secolul al XVI-lea legate de vechiul Arad, Orodul. Cea 
mai veche monedă descoperită în locurile unde se afl a 
odinioară Orodul datează din a doua jumătate a secolului al 

XII-lea, atestând că în acea epocă aici se practica schimbul. Este, 
de altfel, plauzibil de crezut că Orodul s-a născut la o răscruce 
unde se organizau târguri, apărând tocmai ca o consecință a 
permanentizării acestei activități. 

Așezarea a devenit apoi și mai importantă când, în urma dani-
ilor regale, a întruchipat un centru monastic. Fără ca localitatea 
să fi  ajuns un centru de interes regional deja, probabil că nici 
ctitoria monastică nu ar fi  fost făcută acolo. 

S-au identifi cat două faze de construcţie ale mănăstirii. Ele au 
urmat un plan de bazilică romanică, cu dimensiuni impresio-
nante, cu trei nave dintre care cea centrală avea 60 de metri lun-
gime, două turnuri şi un cor cu absidă. Aceste dimensiuni arată 
importanța acordată sfântului locaș și necesitatea de a deservi 
religios un afl ux consistent de credincioși. Biserica, la a cărei 
construcţie a contribuit fi nanciar însuşi Papa Honoriu al III-lea 
(după numele de mirean, Cencio Savelli: 1150 – 18 martie 1227), 
a fost inaugurată în 1224, în prezenţa reginei Yolantha de Cour-
tenay (circa 1194 – 1233), cea de-a doua soţie a regelui Andrei al 
II-lea al Ungariei (circa 1177 – 21 septembrie 1235). 

În această etapă istorică s-a făcut trecerea de la târgul inițial la 
așezarea fortifi cată. „Orodul medieval era, de fapt, o biserică-
cetate timpurie închinată Sfântului Martin, supranumit «apostol 
al satelor»”. S-au păstrat până astăzi asemenea cetăți-așezări, așa-
numitele cetăți țărănești fortifi cate din nevoile comunității care 
le locuia, dar ele sunt mai recente (sec. al XIV-lea) și așezate în 
zone deluroase ale Transilvaniei. Este foarte posibil ca Orodul să 

fi  evoluat dinspre o asemenea situație inițială, premergând însă 
altor cetăți fortifi cate similare, situate pe Podișul Transilvan. 

De ce să fi e dedicată biserica orodeană unui apostol al populației 
rurale? Tocmai pentru că, într-o zonă mănoasă de câmpie, aceas-
ta alcătuia marea masă a credincioșilor, la marile sărbători felu-
ritele categorii de țărani agricultori și crescători de animale, viti-
cultori din podgorie etc. venind din satele din împrejurimi să se 
închine în fața altarului din Orod. 

Loc de semnifi cație religioasă catolică, înzestrat de la o vreme 
și cu atribute juridice, Orodul conta și ca punct al tranzitului sării 
pe Mureș spre Tisa și mai departe, spre Europa Centrală, produ-
cător de venituri deloc neglijabile. Orașul era stăpânit de nobili 
puternici şi bogaţi care aveau câştiguri importante din transpor-
tul sării pe Mureş şi deţineau domenii întinse, cu mulţi iobagi. 

Un zid masiv şi puternic, păstrat până astăzi, indică existenţa 
unei cetăţi, iniţial de pământ, iar din secolul al XIII-lea, recon-
struite în piatră. Este tocmai semnul material al exercitării unei 
puteri politice și militare decise. Documentele amintesc că, în 
prima jumătate a secolului al XII-lea regele maghiar Béla al II-lea 
cel Orb (circa 1109 – 13 februarie 1141) a făcut o donaţie bisericii 
Sf. Martin din Orod, semn că, în confl ictele avute cu baronii, 
Orodul și prelații săi fuseseră de partea lui. 

Ovidiu Pecican

Alexandra Satmari, Făpturi I
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Expoziția DR. VASILE LUCACIU ŞI MOŞTENIREA SA 
CULTURALĂ şi la lansarea volumului ADRIAN DEMIAN 
ŞI REUNIUNEA ROMÂNĂ DE CÂNTĂRI ŞI MUZICĂ 
„VASILE LUCACIU” DIN SATU MARE,
semnat de DR. CLAUDIU PORUMBĂCEAN

Expoziţia, organizată de Muzeul Județean Satu Mare, curator: 
Dr. Claudiu Porumbăcean și itinerată la Arad,  poate fi  vizi-
tată la Palatul Cultural Arad (foaierul Filarmonicii Arad), 
Piața George Enescu 1, pe parcursul lunii martie. 

Lansarea volumului semnat de Dr. Claudiu Porumbăcean 
Adrian Demian şi Reuniunea Română de Cântări şi Muzică 
„Vasile Lucaciu” din Satu Mare va avea loc în cadrul unui eve-
niment organizat de Complexul Muzeal Arad, Muzeul 
Județean Satu Mare, Filarmonica Arad și Colegiul de Arte 
„Sabin Drăgoi” Arad, cu sprijinul prof. Silvia Demian, în 
data de 3 martie a.c.

La 24 februarie 1924 s-a constituit la Satu Mare Reuniunea 
Română de Cântări şi Muzică „Vasile Lucaciu”. Această instituţie 
de prestigiu a culturii sătmărene, care purta numele marelui  
patriot român Vasile Lucaciu, înregistrată ca persoană juridică 
la Tribunalul Satu Mare în anul 1924, avea în subordinea sa 
Corul „Vasile Lucaciu”, Conservatorul de Muzică, Societatea 
Filarmonică şi Asociaţia corurilor ţărăneşti din judeţul Satu Mare. 

„Adrian Demian (1898-1977) a fost profesor şi muzician de 
excepţie, unul dintre cei mai mari dirijori ai Sătmarului, născut 
la Negreia în anul 1898. Provine dintr-o renumită familie 
sătmăreană, benefi ciind de o educaţie aleasă. Adrian Demian 
este profesor licenţiat în muzică, la Academia de Muzică şi Artă 
Dramatică din Cluj. Pentru specializare a urmat apoi şi cursu-
rile Institutului Naţional de Muzică din Roma.

A fost dirijorul «Reuniunei de cântări Vasile Lucaciu», director 
al Conservatorului de Muzică şi al Societăţii Filarmonice din 
Satu Mare dar şi reputat profesor la Liceul «Mihai Eminescu» 
din Satu Mare. Sub egida Astrei a organizat o serie de manifestări 
cultural artistice iar în 1936 lansa un apel tuturor corurilor din 
judeţ pentru constituirea «Asociaţiei de coruri ţărăneşti din 
Sătmar», al cărei preşedinte a şi fost ales. Adrian Demian a con-
dus această reuniune timp de aproape două decenii şi s-a impli-
cat în organizarea unor întreceri de coruri ţărăneşti la Baia 
Mare şi Satu Mare.

Arta sa era audiată şi gustată deopotrivă de mulţi iubitori de 
frumos, iar varietatea repertoriului său îi dădea posibilitatea 

susţinerii unor concerte din 
care nu lipseau piese româ-
neşti («Cătălina» de N. Oan-
cea, «Răsunetul Ardealului» 
de Ioan Vidu, «De la noi a 
treia casă» de I. Pop etc.), dar 
şi din creaţia corală universa-
lă («Creaţiunea» de Haydn, 
«Alleluia» de Händel, piese 
de Ceaikovski, Beethoven, 
Rubinstein etc.). La concertul 
său jubiliar din 1930 de la 
Satu Mare, a fost prezent şi 
Octavian Goga, venit deseori 
prin părţile Sătmarului cu 
prilejul zilelor festive. În 1935 
corul pregătea şi prezenta 
opereta «La şezătoare» de 
Tiberiu Brediceanu chiar sub 
privirile autorului, ceea ce 
demonstrează valoarea artis-
tică la care s-a ajuns. Doi ani mai târziu, în 1936, Adrian Demian 
va pune în scenă ope-reta «Crai Nou» de Ciprian Porumbescu, 
cu premiera la Satu Mare. Spectacolul va fi  prezentat apoi la 
Baia Mare, Oradea şi Sighet, arătând încă o dată valoarea 
incontestabilă la care a ajuns Corul «Vasile Lucaciu» şi Orches-
tra Filarmonică. 

După anul 1940, Adrian Demian se refugia împreună cu în-
treaga sa familie la Arad. După eliberare a revenit la Satu Mare, 
însă, din raţiuni familiale şi sub presiunea regimului comunist, 
s-a întors la Arad unde a locuit până la sfârşitul vieţii”, Dr.  
Claudiu Porumbăcean.

De-a lungul vieții a fost decorat de statul român, prima 
distincție primită fi ind „Act de recunoștință pentru activitatea 
extrașcolară” în anul 1921. În anul 1923 a fost decorat cu 
„Crucea comemorativă” pentru participarea la război (1916-
1919), iar în 1941 a fost distins cu „Medalia Ferdinand I cu 
spade pe panglică” pentru activitatea în cadrul Gărzilor 
Naționale Române din Ardeal (1918-1919).

Soţia sa, Maria, este fi ica avocatului Ilie Carol Barbul. Adrian și 
Maria Demian și avocatul Ilie Carol Barbul sunt înmormântați 
alături de membrii familiei în Cimitirul „Eternitatea” din Arad. 

Expoziția, deschisă la Palatul Cultural Arad în luna martie, 
reunește bunuri culturale din patrimoniul Muzeului Județean 
Satu Mare și Colecția Prof. Silvia Demian – fi ica profesorului 
și muzicianului Adrian Demian.

Adelina Stoenescu
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I Joia – zi de „sărbătoare” nădlăcană

La Nădlac, joia este o zi specială, în care orice activi-
tate se suspendă şi pentru care te pregăteşti întreaga 

săptămână: este „zi de piaţă”. Excepţie fac sărbătorile mari 
(Crăciunul, Paştile, Anul Nou).

Locul de „adunare” a nădlăcanilor în „zi de piaţ” este, cel 
puţin în ultimele două veacuri, în centrul oraşului, loc 
special amenajat în acest sens. Pe parcursul secolului al 
XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, localitatea a 

suferit un amplu proces de sistematizare. Urmărind arhitectura 
oraşelor medievale, în centrul Nădlacului s-a amenajat un spaţiu 
destinat târgurilor, străjuit de două biserici impunătoare (evan-
ghelică-lutherană slovacă şi romano-catolică), de şcoală (fosta 
şcoală de stat, actualul gimnaziu). În trecut, în această piaţă se 
mai găseau un institut de credit, o sală de spectacole (azi de-
molată) şi un hotel care găzduia şi sala de joc a comunităţii 
slovace (astăzi acea clădire a devenit liceu). Nu departe de această 
piaţă, în trecut, mai funcţionau judecătoria (ulterior dispensar 
medical), un restaurant, precum şi numeroase prăvălii private, 
dar care astăzi sunt demolate, făcând loc unor blocuri de locuinţe 
cu spaţii comerciale la parter, ridicate în timpul regimului comu-
nist. Astăzi, pe jumătate din spaţiul respectiv este amenajat un 
parc, restul rămânând pentru organizarea pieţei.

Existenţa târgului sau pieţei de la Nădlac coboară în timp până 
la mijlocul secolului al XV-lea, când documentele pomenesc târ-
gul (oppidum) Nădlac, fi ind pomeniţi „orăşeni şi oaspeţi” (cives 
et hospites). La Nădlac, încă din acea vreme se ţinea târg săp-
tămânal în ziua de joi, obicei ce s-a păstrat până în prezent.

În creştinism, fi ecare zi a săptămânii are un sfânt-patron, joia 
fi ind închinată Sfântului Ierarh Nicolae. Încă de la prima biserică 
ortodoxă, construită la Nădlac în a doua jumătate a secolului al 
XV-lea de către familia sârbească Jakšić, Sfântul Nicolae a fost ales 
ca patron al lăcaşului de cult şi al comunităţii, hram perpetuat în 
timp şi transferat de la o biserică la alta, până în zilele noastre.

În perioada funcţionării la Nădlac a şcolii confesionale orto-
doxe române, cursuri se ţineau de dimineața de la orele 9,00 până 
la 12,00 şi după masa de la 14,00 la 17,00, de luni până sâmbătă, 
cu zi de pauză joia. În ultimii ani, conducerea şcolii din Nădlac a 
hotărât ca în zilele de joi să se scurteze orele şi pauzele, intro-
ducând o pauză de 45 minute în jurul orei 11,00, deoarece prac-
tica a demonstrat că elevii mai mari şi profesorii merg la piaţă, 
neglijând cursurile.

De asemenea, un alt important reper de socializare al tinerilor 
era jocul, care, până la al Doilea Război Mondial, se organiza 
după amiaza, în zilele de duminică şi joi, de la Rusalii până anul 
următor în Postul mare. În zilele de joi dintre Paşti şi Rusalii, 
precum şi în perioadele de post „joc nu se ţinea”.

În zilele de joi, până la prânz aproape că se întrerupe orice altă 
activitate, pentru a avea timpul liber pentru a merge la piaţă. 
Printre vânzători se întâlnesc gospodine din Nădlac şi satele în-
vecinate (Şeitin, Semlac, Igriş, Peregul Mare), care te îmbie cu 
produse proaspete culese din grădinile proprii – roşii, castraveţi, 
fasole verde şi multe altele. De asemenea, nu lipsesc de pe mese 
fructele: prune din diverse soiuri („prune bristiţă”, „ringloate”, 
„prune grase”), cireşe, vişine sau struguri (albi, roşii, de masă, de 
vin, „busuioc” „ţâţa-caprii”). Nelipsită este „piparca râjnită” (boia) 
dulce sau usturoaie, după gust, necesară preparării celebrului 
cârnaţ şi salam de Nădlac. Cele mai harnice gospodine îşi fac 
timp pentru a pregăti tăiţei, „lăscuţe” (paste pătrate) sau „brdovce” 
(gârteni). Deliciile culinare precum clisa, cârnaţul, şoanca, ouă 
proaspete (strânse de luni până miercuri) se găsesc pe mesele 
vânzătorilor. Ca să vinzi grâu sau porumb, duci la piaţă în buzu-
nar o punguţă cu „muştră” (mostră) din marfa care aşteaptă 
cumpărătorii acasă, în saci aliniaţi aproape de poartă. Animale vii 
(găini, raţe, curci, gâşte, pui de tot soiul) se pot cumpăra din 
colţul special al pieţei, numit „piaţa de găini”. „Piaţa de porci”, de 
unde se pot vinde/cumpăra porci, dar şi alte animale (oi, capre etc.) 
are loc tot joia, însă în altă locaţie decât piaţa agro-alimentară.

În ultimele decenii, mărfurile oferite cumpărătorilor s-au di-
versifi cat prin apariţia obiectelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte 
atât noi, cât şi second-hand.

Dar, la piaţa de la Nădlac nu mergi doar să vinzi ce îţi prisoseşte 
sau să cumperi ce-ţi lipseşte, ci te duci să socializezi, să afl i veşti, 
să auzi ce strigă dobaşul (care în ultimii ani a fost înlocuit cu o 
persoană care face anunţurile de vânzare-cumpărare mai deose-
bite la microfon). În trecut, bunicii şi părinţii, dar şi copiii, adu-
ceau musai de la piaţă prăjituri, turtă dulce sau şuhaida meşterite 
cu migală de celebrul cofetar local Dragodan.

Zumzetul şi forfota de joi dimineaţa din piaţă nu ţine cont de 
niciun criteriu social, etnic sau de vârstă. Aici se întâlnesc oameni 
care, din cauza treburilor gospodăreşti, au timp de socializare doar 
joia, la piaţă. Atmosfera „de sărbătoare” din ziua de joi contribuie 
din plin la defi nirea comunităţii multiculturale a Nădlacului.

Dr. Gabriela Adina MARCO
Complexul Muzeal Arad
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De Dumnezeu mai ai timp?
Mă adresez ție, cititorului grăbit, cu încredere și prețuire

Într-o lume bulversată, agitată și gălăgioasă, în care 
totul se vinde și se cumpără, în care cardul a devenit 

cu mult mai important decât cordul, a vorbi despre 
Dumnezeu și relația cu El, de cele mai multe ori, pare a fi    
o dovadă de slăbiciune sau chiar învechire și inadaptare. 
Într-un astfel de context, mă încăpățânez să-ți propun o 

altă viziune, alegând să-ți transmit gândurile mele prin interme-
diul unor scrisori pe care le voi trimite lunar, prin intermediul 
acestui Monitor cultural, atâta vreme cât redacția îmi va îngădui 
acest lucru.

Știu că ești ocupat, îngândurat, nedumerit, pe fugă și, poate, 
pe alocuri, neîncrezător și sceptic. Sunt convins că, și perioada 
aceasta „coronavirotică” te încarcă și mai mult. Dar cu toate 
acestea, te întreb: „De ce alegi să privești mai mereu doar în 
jos?” Îți aduc aminte de faptul că, nu ești creat pentru pământ, ci 
pentru cer. Împlinirile tale nu depind, în totalitate, de cele de 
aici, de jos. Crede-mă ! Tu ești mult mai valoros decât atât. Știu, 
vei zice că sunt plictisitor și pierdut în vremuri apuse, dar, pen-
tru că nu cedez ușor, te invit insistent să călătorești cu mine.

Și știi de ce fac lucrul acesta? Pentru că te înțeleg perfect. Am 
trecut, trec și voi trece, probabil, prin stările acestea mereu. Dar, 
o fac și pentru că am un Prieten care știe să mă odihnească 
mereu, să-mi dea curaj, elan, bucurie și speranță. Și vreau 
neapărat să-ți fac cunoștință cu El. Nu îți va părea rău. După ce 
Îl vei cunoaște în adevăratul sens al cuvântului, îți vei dori mereu 
să fi i în preajma Lui.             

Sau? Ești atât de prins încât nu ai mai avea timp de prieteni 
noi ? Sunt convins că ai sufi ciente scuze prin care să mă convingi 
că, efectiv, ai atât de multe de îndeplinit încât numai de noi prie-
tenii nu mai ai dispoziție și răgaz.

Dar, ce este timpul ?
Chiar așa. Pentru tine, ce este timpul?
Dacă ar fi  să mă gândesc la o defi niție a timpului, prima care 

îmi vine în minte este aceasta: „Timpul este intervalul dintre 
invitația lui Dumnezeu și răspunsul meu”. Așa simt eu. Că 
Dumnezeu mă invită în permanență. Mă vrea în preajma Lui. 
Are tot timpul din lume pentru mine. Recunosc, nu-L aud nici 
eu întotdeauna, dar și când Îl aud și îi și răspund… Doamne, ce 
bucurie!

Te invit și pe tine „să-ți pierzi timpul” cu Dumnezeu! De fapt, 
acest lucru ascunde în sine singura cale de a-ți câștiga cu ade-

vărat timpul pentru tine. A-ți 
pierde timpul pentru Dumnezeu 
înseamnă a-l câștiga pentru 
tine în cel mai înalt grad, prin 
faptul că descoperi ce este cu 
adevărat important în viață: 
bucuria, iubirea, binele făcut în 
mod gratuit și liniștea de a sta cu 
tine însuți. A-ți pierde timpul astfel 
înseamnă a avea puterea și înțelepciunea 
de a te opri o clipă din agitația unei zile și 
de a contempla frumusețea lumii care te învăluie într-o mare și 
unică declarație de iubire pe care Dumnezeu ți-o face cu boie-
rească generozitate. Timpul oferit nouă de Dumnezeu pentru 
iubire, pentru iertare, pentru bucurie și pentru întoarcere este 
de fapt manifestul marii Lui iubiri față de noi.

Dar timpul, din darul lui Dumnezeu, poate deveni bunul tău 
cel mai de preț, dacă știi să îl întorci spre semenul tău prin toate 
aceste fapte de viață cu adevărat valoroase. Pentru că: dacă vrei 
să oferi semenului tău ceva cu adevărat prețios, oferă-i timp, și 
i-ai făcut cel mai mare dar. Oferă-i timpul de a-l asculta, de a te 
bucura de bucuria lui, de a-l ajuta, și îți vei oferi ție bucuria tim-
pului regăsit.

Ce zici?
Te-am pus puțin pe gânduri?
Dacă nu, fi i sigur că voi mai insista!

Te vreau fericit!
Cu încredere, noul tău prieten

Vlad-Sergiu Sandu
P.S.: Să-ți verifi ci „cutia poștală”. Revin.

Alexandra Satmari, Memorii II



prof. Bianca Tonța-Petre, care a participat sâmbătă, 5 februarie 
2022, la concursul Arad Dance Cup, unde a câștigat trei premii. 

Iunia Rotariu, elevă a Școlii Populare de Arte Arad, clasa de 
grafi că prof. Bogdan Iorgovan a câștigat premiul III la categoria 
Grafi că cu lucrarea „Sincron” la cea de-a VII-a ediție a Concursu-
lui Național de Pictură și Grafi că organizată la Sibiu. Concursul 
s-a adresat elevilor Școlilor Populare de Arte și Meserii din țară, 
fi ecare școală a putut să intre în competiție cu trei lucrări pentru 
fi ecare secțiune. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului 
,,Festivalul Șanselor Tale”. Au participat 53 de lucrări din unspre-
zece Școli Populare de Arte și Meserii din țară. Juriul a fost alcă-
tuit din Alexandru Cînean, artist vizual și profesor, Florin Viorel, 
artist vizual, doctorand, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici și 
profesorul din cadrul Liceului de Artă din Sibiu. Felicitări atât 
Iuniei, cât și prof. Bogdan Iorgovan. 

Lorena Gâlea, elevă a Școlii Populare de Arte clasa de muzică 
ușoară prof. Claudia Stesco – a participat la International Festival 
THE CITY OF TALENTS online edition 2021, unde a câștigat 
Trofeul la categoria Foreign Language 13 ani. O felicităm atât pe 
Iunia cât și pe prof. coordonator Bogdan Iorgovan și le dorim mul-
tă baft ă în continuare tuturor elevilor Școlii Populare de Arte.

Vom continua cu prezentarea elevilor Școlii Populare, după 
cum v-am obișnuit deja, în vederea promovării acestora (și) în 
Monitorul Cultural. 

„Vă salut! 
Sunt Raul Pânzaru, am 13 ani și studiez muzica la Colegiul 

de Arte «Sabin Drăgoi», dar cel mai important, sunt elev al Școlii 
Populare de Arte Arad în anul II la clasa de chitară electrică, 
prof. coordonator Cornel Moldovan. Tot ce pot să vă spun de-
spre mine și parcursul meu muzical o să le includ în această 
povestioară. 

Am descoperit chitara acustică la vârsta de 11 ani, în data de 
1 noiembrie 2019, când le-am mărturisit părinților mei că îmi 
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Școala Populară de Arte 
în anul 2022 

Iată-ne și în noul an 2022 alături de dumneavoastră, 
pentru a vă ține la curent cu activitățile și eveni-

mentele Școlii Populare de Arte.  
Astfel, în data de 24 februarie a avut loc loc un specta-

col de Dragobete care a fost difuzat în direct de Televiziu-
nea Arad. Au participat: clasa de canto muzică populară, 

prof. Mărioara Miclea, Tarful Școlii Populare de Arte înfi ințat   
în anul 2019 de Șef-Serviciu Școala Populară de Arte, Vasile 
Rus, grupul Feciorii Zărandului: Ciprian Lipovan, Andrei       
Gurău, Dorinel Neag, Denis Roșu Drăgan, Darius Dongea și 
Eduard Motan, precum și grupul „Sânzienele”: Sorina Lupșa, 
Ema Crihan, Mădălina Păcurar, Valeria Ursa și Roxana Suciu.

În luna iunie, ca de fi ecare dată, vă așteptăm la evenimentul 
„Zilele Școlii Populare de Arte”. Vă vom ține la curent cu desfă-
șurarea programului acestui eveniment în numerele viitoare ale 
Monitorului Cultural, dar și pe pagina de facebook a Centrului 
Cultural Județean Arad și a Școlii Populare de Arte. Despre ce-
lelalte evenimente ale Școlii Populare de Arte vă vom informa 
tot în următoarele numere ale Monitorului Cultural, dar și pe 
pagina de facebook a Centrului Cultural Județean Arad și a 
Școlii Populare de Arte.

Suntem mândri de faptul că numeroși elevi ai Școlii Popula-
re de Arte participă la diverse emisiuni, concursuri si evenimen-
te și sunt din ce în ce mai activi, ținând cont de perioada destul 
de difi cilă a pandemiei pe care o traversăm. Menționăm astfel 
clasa de balet a Școlii Populare de Arte Arad, coordonată de 

Alexandra Satmari, Făpturi 
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- Festivalul Național «Artist de 5 Stele» (Premiul I Absolut);
- Concursul Național de Chitară «Chitariștii României» 

(Premiul I de Excelență);
- Festival Internațional «Vara Talentelor 2021» (Cea mai 

bună Interpretare Rock, Premiul de Popularitate, Premiul I de 
Excelență);

- Concursul Internațional Scherzo (Premiul I);
- Da Capo International Music Competition (Premiul I).
În 2021 am cântat la concerte live, alături de Alessia Ardelean 

și David Tomuța, într-o formaţie alcătuită de domnul profesor 
Cornel Moldovan. În vara aceluiași an m-am alăturat formației 
«Ribozom» la invitația lui Raul Nica, fondatorul trupei. Alături 
de ei am cântat în cadrul a două concerte rock și sper ca odată 
cu detensionarea situației să cântăm mult mai mult împreună. 
Formațiile mele preferate sunt: Metallica, Megadeth, Iron Mai-
den, Dio, AC/DC, Cargo, Phoenix, An Th eos, etc.

Închei prin a le mulţumi d-lui prof. Paul Edeleni, care m-a 
inițiat în chitara acustică și electrică, d-lui Vasile Rus (Șef Ser-
viciu Școala Populară de Arte și profesor de Teoria muzicii) și 
celui mai răbdător, calm și înțelegător profesor, domnul Cornel 
Moldovan, cu care am aprofundat tainele chitarei electrice. Dar 
nu în ultimul rând celui mai mare susținător al meu: familiei!”

Laura Maria Ilea

doresc să iau lecții de chitară. Uite așa mi-am descoperit 
pasiunea și talentul. Am început să iau lecții la Palatul 
Copiilor cu domnul profesor Paul Edeleni, care după câte-
va ore de studiu a considerat că, trebuie să trec în grupa 
avansaților. Din păcate, a început pandemia care a oprit tot 
și din martie 2020 am fost nevoit să studiez singur acasă. Tot 
atunci tatăl meu m-a surprins, dăruindu-mi prima chitară 
electrică de care m-am îndrăgostit pe loc. Dorindu-mi 
foarte mult să învăț să cânt la chitară, am studiat singur 
toată primăvara și toată vara, astfel am avut prima apariție 

publică în data de 31 august 2020 la botezul verișorului meu 

primar alături de formaţia Vest Music, unde am surprins plăcut 
pe toată lumea. În toamna anului 2020, părinţii m-au înscris la 
Școala Populară de Arte, secţiunea chitară electrică, unde studiez 
şi în prezent sub coordonarea  d-lui prof. Cornel Moldovan.

În această perioadă nu am putut participa la concursuri   
live, doar online, şi am avut rezultate deosebite, toate fi nali-zân-
du-se cu locul I, premiul I de excelență, premiul de popularitate 
și premiul pentru cea mai bună interpretare rock, iar aici voi 
aminti concursurile muzicale: Alexandra Satmari, Memorii 
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