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reStart literar și Arad LiterArt

În curând, va începe, din nou, vânătoarea de talente 
literare şi formarea tinerilor cititori, prin şcolile 

arădene. Cele două proiecte de anvergură, derulate sub 
egida Centrului Cultural Judeţean Arad se afl ă la a patra 
ediție și chiar dacă pandemia ne obligă iar la o desfășurare 
online, se anunță un număr mare de participanți. 

reStart literar este un proiect cultural, inițiat și susținut 
fi nanciar de către Centrul Cultural Județean Arad, în parteneriat 
cu Inspectoratul Școlar al județului Arad și se va desfășura în 
perioada 1 septembrie – 30 octombrie 2021. Proiectul își pro-
pune să se constituie într-o provocare de creativitate literară 
pentru elevi, în vederea motivării și susținerii talentului literar 
al acestora. 

Prima etapă a proiectului constă într-un concurs de creație 
literară, structurat pe două categorii de vârstă: sub 14 ani și între 
14 și 20 de ani. Competitorii vor putea trimite creațiile literare 
(poezie și proză scurtă) pe site-ul Centrului Cultural Județean, 
folosind link-ul: www.ccja.ro/category/restartliterar/

În cea de a doua etapă a proiectului, va avea loc un Atelier de 
scriere creativă la care pot participa elevii din școli și licee ale 
județului Arad, în special, participanți la concursul de literatură. 
Atelierul se va desfășura online pe o platformă profesionistă, 
creată de scriitorii coordonatori. 

Jurizarea textelor literare participante la concurs va avea loc în 
perioada 1–10 noiembrie 2021, iar creații ale câștigătorilor vor fi  
publicate în ediția a patra a Antologiei reStart literar, care va 
apărea în cursul lunii noiembrie. Antologia va fi  difuzată în școli 
și disponibilă online.

Atelierele de scriere creativă se vor desfășura online, în perioa-
da 25.10.2021 – 29 10.2021. 

Arad LiterArt este o campanie de promovare a literaturii 
române vii şi de formare a tinerilor cititori. Ea se desfăşoară în 
format online, pe platforma Centrului Cultural Județean Arad, 
la secțiunea restart literar/Arad LiterArt (https://www.ccja.ro/
category/restartliterar/) și va cuprinde recitaluri ale unor per-
sonalităţi literare consacrate, din generaţii şi geografi i literare 
diferite.  

Perioada de desfăşurare a proiectului Arad LiterArt, este 25– 
29 octombrie 2021.  

Ioan Matiuţ

Născută în 
anul 1999 în 
Arad. A ab-
solvit Facul-
tatea de Arte 
și Design din 
Timișoara, 
secția Grafi că. 

În prezent este masterandă în 
cadrul Universității Naționale de 
Arte București, specializarea Arte 
Grafi ce.  În decursul ultimilor 
ani a făcut parte din mai multe 
proiecte și expoziții de grup.
Contact: oanasas99@gmail.com

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
       Oana Sas

Oana Sas, Un vis despre 
administratoarea blocului



Despre meștegul lădăritului 
în Bihor și Arad 

O piesă de mobilier foarte importantă în inventarul 
unei gospodării era lada de zestre. Exista obiceiul ca 

fi ecare fată care se mărita și pleca din casă să aibă o astfel de 
ladă în care își ținea zestrea.

Pentru confecționarea acestui obiect de mobilier au 
apărut în timp adevărate sate specializate în meșteșugul 
lădăritului. Este vorba de localități ca Derșida, Preuteasa, 

Borozel, Călățea, Vârciorog, Serghiș, Corbești, Budureasa pentru 
județul Bihor și Hășmaș, Groșeni, Nermiș, Camna, Nadăș, Bocsig 
pentru județul Arad. Chiar dacă numai Bocsigul, Nadășul și 
Camna fac parte din Țara Zărandului, trebuie menționat faptul 
că, marfa lucrată și în celelate localități era cunoscută și 
achiziționată de către zărăndeni. De exemplu, meșterii din Budu-
reasa care își vindeau produsele la diferite târguri din vestul țării 
aveau și trasee care traversau Țara Zărandului: Budureasa – 
Vașcău – Vârfurile – Sebiș - Ineu – Pâncota.

Se pare că meșteșugul acesta apare și se dezvoltă încă la 
sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea la 
Budureasa și Hășmaș, luând o atât de mare amploare încât pe la 
începutul secolului XX, aproape că nu exista, în aceste sate, 
gospodărie unde să nu se lucreze lăzi de zestre.

Materialul necesar pentru executarea lăzilor de zestre era selec-
tat cu grijă. Se alegeau, pe timpul toamnei sau al iernii, din pădure, 
copaci cu vârsta de peste 100 de ani, de obicei fag, dar şi stejar sau 
chiar frasin, având lemnul alb, cu sevă puţină. Erau apoi despicaţi 
pentru a se face din ei scânduri de diferite mărimi. Tulpina era 
despicată pe lungime obținându-se scânduri denumite „doște” 
sau „dulapi”. Cioplirea scândurilor se făcea în pădure. După aceea 
se aducea materialul acasă, unde meșterul tăia scândurile la di-
mensiuni, le jiluia și le lăsa să se usuce timp de o săptămână la 
soare și vânt. Apoi se „horjeau”, se cresta un canal în picioarele 
lăzii și în capetele și spinarea capacului pentru a putea fi  îmbinate. 
Se subțiau și scândurile, pentru a putea intra ușor în canele șI se 
prindeau cu cuie de lemn. La Budureasa, scândurile se afumau o 
zi întreagă sau chiar mai mult. Avantajul consta în faptul că, pe 
lângă o uscare rapidă, scândura se acoperea cu un strat gros de 
cărbune care îi oferea o rezistență mai mare în timp (și împotriva 
cariilor).

Lăzile de zestre erau transportate la târguri sau prin sate, sub 
formă de scânduri. Ele erau îmbinate pe loc.

Din punct de vedere morfologic se lucrau lăzi cu capac plan sau 
lăzi cu capac bombat, tip sarcofag roman. Aceste lăzi cu capac 
bombat („spinare”) sunt întâlnite mai ales pe Valea Crișului Alb.

Din punct de vedere funcțional, se lucrau lăzi de zestre, ham-
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IE bare (pentru cereale), lăzi 
pentru acte, lăzi pentru 
podoabe, lăzi pentru odoare 
bisericești, lăzi cu spătar 
(lădoaie).

Pentru ornamentare se fo-
losea horjul, compasul („țâr-
călamul”) pentru crestare și 
pensula sau pana de gâscă la 
vopsire.

Ornamentația era de două feluri: prin crestare (mai veche și 
specifi c românească) și vopsirea (de dată mai recentă). Motivul 
cel mai cunoscut era rozeta cu șase petale înscrisă în cerc, dar și 
motive cum ar fi  „cocârla” (motiv ornamental compus din 2, 3 sau 
mai multe semicercuri concentrice), „spicul”, „brăduțul”, grupuri 
de semicercuri sau linii întretăiate. Nu se ornamenta partea care 
stătea la perete.

 Pentru lăzile de zestre confecționate la Nadăș și Camna, erau 
specifi ce în ornamentație liniile întretăiate, punctual și rozeta. 
Punctul se întâlnește pe piciorul și spinarea lăzii, iar rozetele 
crestate și vopsite, pe celelalte suprafețe.

Se pare că folosirea culorilor a fost legată de prezența în zonă a 
„glăjăriilor” (fabrici de sticlă) unde lucrau coloniști slovaci. Acest 
lucru se întâmplă atât cu lăzile de la Hășmaș, cât și cu cele de la 
Bocsig (unde se vopseau chiar și crucile de la cimitir). Și la Nadăș, 
tot sub infl uența slovacilor care au lucrat în secolul al XVIII-lea   
la defrișarea pădurii, au început să fi e vopsite lăzile de zestre.

Totuși specifi c pentru români este geometrismul accentuat al 
motivelor obținut prin cioplire incizie sau crestare.

Lăzile de zestre s-au păstrat și au fost folosite în interioarele 
gospodăriilor zărăndene până târziu după cel de-Al Doilea Război 
Mondial, când locul lor a început să fi e luat de mobilierul de 
factură industrială. Sorin Sabău

Oana Sas, fără titlu
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II Orașul Mare Hălmagiu

O plimbare socio-etnografi că

Comuna Hălmagiu, construită pe un platou înalt, con-
stituie cea mai importantă așezare moțească din 

județul Arad, atât din perspectivă istorică, cât și socio-
economică. În vechime a avut în față o fortifi cație și șanțuri 
de apărare, iar la mijlocul secolului al XV-lea aici își avea 
reședința voievodul Moga. Alte repere ale trecutului  așezării 
sunt  vechea biserică voievodală, cu frescele ei renascentiste, 
ulterior acoperite cu var, și Tetraevanghelul miniat din anul 

1450, de care se minunau oamenii neștiutori de carte în biserică.
În anul 1700 s-a propus trecerea acestei zone moțești  la Ardeal, 

însă, deși în Hălmagiu exista ofi ciu vamal încă din anul 1703,  
acest lucru s-a întâmplat abia în 1741, când au fost transferate de 
la Zărand cele două regiuni montane (Hălmagiu și Brad), iar 
Ținutul Hălmagiului a devenit graniță între Ardeal și Ungaria.

În paralel cu administrația maghiară, în secolul al XVIII-lea  
aici încă funcționa și vechea formă de organizare administrativă 
românească, din acest punct de vedere „Țara Hălmagiului” fi ind 
un district românesc, împărțit pe chinezii, între care Chinesiatul 
Hălmagiului, Chinesia montană, Chinesia Ciuci etc., fi ecare con-
dusă de câte un „chinez” (cneaz) ales din rândul locuitorilor. La 
fel, până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea mai existatu 
țărani înnobilați (Faur Mihai din Hălmagiu, Pag din Cristești, 
Balint Ioan din Ciuci, Raț Ștefan din Hălmagiu etc.).

Centrul unei industrii metalurgice, Hălmagiu din vechime a 
devenit un târg înfl oritor, în care se adunau oamenii din toate 
satele din zonă și pe străzile căruia se știe, că a umblat, la mijlocul 
secolului al XIX-lea, Avram Iancu călare.

Întorcându-ne în trecut, în secolul al XVIII-lea localitatea, tăiată 
în două de pârâul Iazul Morii, avea o arteră principală, numită po-
pular strada Ciungani, în raport cu care a fost organizat centrul 
administrativ. Acest centru includea, pe lângă clădirile ofi ciale, tere-
nurile și anexele gospodărești ale curții domeniale, piața orașului, 
biserica, cârciuma și moara domenială. Curia Provisorală avea o 
Casă Provisorală, cu fațadă de cărămidă, o capelă de lemn cu un 
turn, locuința reverendului, o brutărie și două case  pentru străjeri.

În oraș funcționa și un Ofi ciu al Sării (Curia Salinaria) cu pro-
priile terenuri și construcții. Înaltul Funcționar al Sării locuia pe 
strada Ciungani, unde se găsea și depozitul de sare.

Localitatea avea o singură cârciumă, care se găsea nu departe de 
râu. Clădirea, așezată într-o curte împrejmuită cu gard din spini, era 
alcătuită din trei încăperi, o cameră în care locuia cârciumarul, o tin-
dă în care se găsea cuptorul de pâine și din care se cobora în pivniță, 
și o cameră, cu trei mese lungi de lemn cu lavițe, folosită ca birt.

Moara domenială, construită pe râu, pe terenul Ofi ciului Sării, 
funcționa cu două  pietre de moară. În continuarea morii se găsea 

căsuța din lemn a 
morarului, acoperită 
parțial cu șindrilă, 
parțial cu paie. 

Toate aceste cons-
trucții „ofi ciale”, făcute 
din lemn, n-au rezistat 
timpului, reconstitui-
rea orașului de altădată 
fi ind posibilă doar din 
surse documentare. 
Dincolo de acest centru 
începeau casele iobagilor, răsfi rate pe văi, azi modernizate și ele. 

Cât privește comerțul desfășurat în Hălmagiu, în secolul al 
XVIII-lea, orașul a primit dreptul să țină două târguri, un târg 
săptămânal și un târg anual. Pentru toate mărfurile vândute se 
plătea o taxă. Între produsele, care se puteau cumpăra, menționăm 
grâul curat, grâul amestecat, făină nula, mazăre, fasole, prune 
crude și uscate, pleavă, porumb, fân, pește, carne de bou și berbec, 
limbă de vită, găini, pui, boi, vaci, porci, oi de lapte, oi sterpe, 
stupi, blănuri de animale, lemne, cărbuni etc. Simpla înșiruire ne 
permite să afl ăm ce animale erau crescute în gospodăriile oame-
nilor  și care era alimentația tradițională a locului.

În sfârșit, vorbind despre prezent, Nedeia de la Hălmagiu, care 
se ține pe dealul Șortoc, se înscrie în seria nedeilor din zonă.

Din patrimoniul imaterial local, menționăm poveștile cu Avram 
Iancu, culese de istoricul Dudaș Florian din Oradea, și „Târgul 
Sărutului” („Bulciul de Sân-Toader”), adică obiceiul ca tinerele 
neveste să meargă la târg (bulci) de Sân-Toader, însoțite de cineva 
din familie, și să sărute pe oricine întâlnesc, fi ind răsplătite cu bani. 
Unii etnologi consideră că datina aceasta este unică în România.

Dr. Rodica Colta

Oana Sas, Gânduri
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TE Stâlpul cu imaginea Sfântului Urban
Patronul butucului viţei de vie

La începutul secolului al XX-lea, familia Tuch din 
Aradul Nou a ridicat pe strada Constituției (Fran-

cilor), în fața casei de la nr. 130, un stâlp ilustrat (bildstock), 
o construcție din cărămidă cu o fi ridă, în interiorul căreia a 
fost așezată imaginea sculptată în lemn și viu colorată  a 
Sfântului Urban. Era reprezentat Papa Urban I care a guver-
nat biserica apuseană între anii 222-230. Fiind ulterior sanc-
tifi cat, a fost consacrat ca patron al viticultorilor, culegători-

lor de struguri, al vinului, podgoriilor şi al pivnicerilor. Mai este 
cunoscut ca protector împotriva gerurilor târzii de primăvară, al 
furtunii, trăsnetului şi a stării de ebrietate (bețivanilor).

Corespunzător calendarului catolic este sărbătorit în ziua de 25 
mai, fi ind ultimul, cronologic vorbind, dintre așa numiții sfi nți 
friguroși: Pankratius, Servatius şi Bonifaciu, ținuți în zilele de 12, 
13 şi 14 mai. În secolul al XVIII-lea, istoricul Peter Brod, scria 
referindu-se la această zi, că era urmărită cu mare stricteţe, iar 
ignoranţii îşi făceau multe griji. Aceasta, deoarece, dacă se nimerea 
ca timpul să fi e însorit, însemna că recolta de struguri va fi  
generoasă, iar dacă ploua sau era friguroasă, aceasta urma să fi e 
compromisă. Ca recompensă, conform datinei, în caz de vreme 
bună, icoana din lemn, sau chipul sculptat al Sfântului Urban 
urma să fi e purtat cu mare bucurie şi cinste pe străzi. Dacă însă 
vremea era rece şi mohorâtă, aceste obiecte de cult erau legate cu 
funii şi târâte prin noroiul străzilor cu strigăte de ocară. Tot aşa, în 

regiunea Franken din Germania, 
sfântul era, fi e stropit cu vin şi lăudat, 
fi e mânjit cu noroi şi defăimat. Cu 
deosebire, viticultorilor le era teamă 
de această dată, deoarece corespun-
zător, observaţiilor meteorologice, 
seculare ea coincide de multe ori cu 
ultima zi de primăvară friguroasă, 
uneori sub temperatura de îngheţare 
a apei. În consecinţă, în cinstea papei 
Urban I, devenit sfânt protector al 
viţei de vie, pentru a fi  asigurată 
indulgenţa acestuia şi pentru ca în 
ziua de 25 mai să nu fi e ger sau 
temperatură scăzută care să com-
promită recolta de struguri, viticul-
torii i-au ridicat în podgorii capele, 
stâlpi ilustraţi şi statui.

În dimineaţa zilei de 25 mai, după 
slujba religioasă, proprietarii de vii 
din Aradul Nou, împreună cu rudele 

şi prietenii, mergeau de la biserică în pro-
cesiune la monumentul amplasat în strada 
Francilor (Constituţiei), pentru a-l cinsti 
pe patronul butucului viţei de vie, Sfântul 
Urban. De acolo, într-un lung şir de căruţe, 
pe o distanţă parcursă timp de o oră, se 
deplasau în câmp, printre vii, până în 
apropirea Şagului (Segenthhau), unde se 
afl a un al doilea stâlp ilustrat (bildstock) 
construit în cinstea protectorului întin-
selor plantaţii din Valea Viilor.

Alături de acest monument, exista şi un 
mic clopot care în timpul procesiunilor şi 
a sezonului viticol era sunat de trei ori pe 
zi: dimineaţa, la prânz şi seara. Astăzi, 
existenţa acestei construcții este impro-
babilă, deoarece nu a putut fi  găsit şi loca-
lizat.

Horia Truță

Stâlpul cu imaginea Sf. Urban 
(Str. Constituției, 2015)

 Imaginea Sf. Urban  
(Viena - Grinzing 2012)

Oana Sas, Mama mâțelor
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Jocuri populare 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.

Formaţia de dansuri: Suciu Teodor 43 ani, Suciu Maria 
38 ani, Turcuş Mihai 43 ani, Turcuş Maria 42 ani, Stana Teodor 
42 ani, Stana Florica 42 ani, Stana Petru 42 ani, Stana Viorica 38 
ani, Stana Ioan 40 ani, Nistor Iosif 43 ani, Munteanu Floare 39 
ani, Veliciu Gheorghe 42 ani, Faur Ana 40 ani, Pârvu Ioan 40 
ani, Pârvu Maria 40 ani, Lazăr Teodor 69 ani. (Vârsta celor 
menţionaţi este cea din anul 1988).

Taraful din Şepreuş - 31.10. 1972.

FO
LC

LO
R  Instrumentist,   

Covaci Ioan 53 ani - 
vioară (19. 02 1998)

 Repertoriul de     
jocuri: 

Ramoşa, Mănânţălu, 
Pe-a lungu şi Mănânţălu 
- La jocul satului;        

Pe-a lungu, Mănân-
ţălu şi Ramoşa - La 
nunţi;                  

Ramoşa, Pe-a lungu şi Mănânţălu - La formaţia de dansuri 
populare.

Făcând o scurtă analiză morfologică a jocurilor din Şepreuş, 
vom observa cu uşurinţă că, aceste jocuri se încadrează în con-
textul folclorului coregrafi c din Câmpia Crişului Alb, cu multe 
legături şi afi nităţi cu majoritatea tipurilor de acest gen din 
localităţile româneşti din Ungaria.

Privind elementele de ansamblu, constatăm că desfăşurarea 
acestora este mixtă. Totuşi, din descrierile celor mai în vârstă, 
reiese că Pe-a lungu şi uneori Mănânţălu erau jucate de către 
feciori cu multe ponturi înaintea ciclului obişnuit. Feciorii se 
prindeau cu braţele pe umeri şi executau diferite fi guri de joc cu 
paşi tropotiţi şi mărunţi pe loc, apoi la dreapta şi la stânga. După 
Mănânţăl urma jocul Pe-a lungu, executat tot de feciori, în care 
după o serie de paşi tropotiţi şi pinteni de tot felul urmau anu-
mite ponturi fecioreşi cu bătăi accentuate pe carâmbii cizmelor. 

Ramoşa era cel de-al treilea joc. Pe acest joc fetele veneau la 
feciori şi se formau şirurile cu perechi în faţa muzicanţilor. După 
o scurtă pauză începea ciclul obişnuit al jocului duminical cu 
cele două jocuri Pe-a lungu şi Mănânţălu. 

Viorel Nistor
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Aron Cotruș și Emil Isac

Î n istoria culturală a Aradului un moment de seamă l-a 
marcat șederea poetului Aron Cotruș aici și prodigio-

asa lui activitate din perioada respectivă. După terminarea 
războiului, în 1919 s-a întors în ţară şi a devenit ziarist în 
Arad, membru al Societăţii Scriitorilor Români şi director la 
biblioteca Sămănătorul.

Istoricul literar Mircea Popa rezumă: „Mai întâi a intrat în 
redacţia ziarului Românul, condus de Vasile Goldiş, întreru-
pându-şi, pentru aceasta, studiile de la Universitatea din Viena. 
Chemarea lui la Arad s-a produs în 1913, acolo unde tipăreşte şi 
volumul său Sărbătoarea morţii. În 1916 este trimis pe frontul 
italian, unde, împreună cu alţi combatanţi se raliază trupelor ita-
liene de la Cittaducale, alcătuind o „Legiune românească” şi       
un Comitet de Acţiune ale soldaţilor români, activând în strânsă 
legătură cu Ambasada noastră de la Roma. Revenit în ţară, se      
va dedica presei arădene, scoţând aici revista Solidaritatea,        
apoi contribuind la apariţia Salonului literar şi a Hotarului”. 
Efervescența cheltuită de poet în orașul de pe Mureș rezultă clar 
din împărțirea activității sale între aceste publicații. Dar nu era 
vorba doar de atât. Cotruș s-a străduit și să medieze cultural între 
români și maghiari. Astfel, în 30 decembrie 1922 îi scria lui Emil 
Isac de pe str. Românului nr. 1/a din Arad: „V-am trimis ieri doi 
numeri din revista ungurească A Fekete Mocska [Pisica neagră], 
care a început să apară în Arad. Redactorul acestei reviste,   
d.[omnul] Fekete, intenţionează să facă o antologie, în ungureşte, 
a poeziei erotice româneşti de azi. Dacă doriţi să se traducă o 
samă de poezii, vă rog să le trimiteţi pe adresa mea”. El mai 
anunță și că „Gazeta pe care-o redactez aici e în doagă de moarte. 
Aşa zişii noştri intelectuali nu citesc sau dacă citesc, nu plătesc”.

Tot din Arad, în 5 februarie 1925, îi trimitea aceluiași „artico-
lul din Tribuna nouă, care urma să fi e reprodus şi în nr. 3 al 
Salonului literar. 

În 26.II.1925, Cotruș îl presa pe Isac: „...te rog trimite manu-
scrisul cât mai repede. Mă voi îngriji, cu toată plăcerea, de 
tipărirea lui. Trimite, te rog, totodată şi o scurtă schiţă 
biografi că”.

În 27 februarie 1925, Emil Isac era informat de Cotruș că în 
Arad, „Poetul Al.T. Stamatiad pregăteşte o mică antologie a 
poeţilor români de azi pentru Biblioteca Sămănătorul. Prin mine, 
el te roagă să trimiţi pentru această antologie două poezii care îţi 
sunt mai dragi”. 

De la o modestă colaborare de presă s-a ajuns, în numai câteva 

luni, la proiecte editoriale de amploare. 
Era acum vorba despre mai multe vo-
lume de versuri și proză. 

În 9 august 1925, Cotruș își anunța 
prietenul că „Festivalul scriitorilor nu 
s-a ţinut, deoarece niciunul dintre 
scriitorii invitaţi n-a venit. Publicul, 
de asemenea, nu s-a prea îmbulzit să ia 
parte”. Apoi, într-un mesaj nedatat, 
însă tot din 1925, el îl anunța pe poetul 
clujean că îi pregătea pentru tipar mai 
multe cărți: „Dragă Isac,//se anunţă 
apariţia volumelor Cartea unui om, 
versuri, şi Notiţele mele, proză. Se 
anunţă şi alt volum, Voi fi  sincer.//Am 
fost siliţi să facem din materialul tri-
mis două volume; în primul Cartea 
unui om, merge o parte din proză şi poeziile. Pentru al doilea 
rămân: Prizonierii, Opera Română din Cluj, Dascălii români, 
Moţii, Mitru, Ţăranii în automobil, Georges Booys, Pe peronul 
gării.// Pentru al doilea volum, te rog afl ă un nou titlu şi comunică-
mi-l de urgenţă. Vreau ca ambele volume să apară înainte de 
Paşti”. Cotruș preciza că „volumul va intra sub tipar în câteva zile. 
Te rog răspunde-mi urgent dacă versurile merg în acelaşi volum 
cu proza. Titlul general este Cartea unui om, nu-i aşa?” 

Tot fără dată, dar tot din 1925 datează și mesajul că „Tribuna 
nouă nu retribuie colaborările; de acum nici n-ar avea din ce. De 
la înfi inţare chiar, ziarul acesta şi-a început agonia. Cartea unui 
om va apărea peste câteva zile. Cu tot ordinul meu de a vi se ex-
pedia ultima revizie, nenorociţii au uitat s-o facă. Vă cer toate 
scuzele. Cred, de-altfel că apare fără greşeli de tipar. Onorariul 
pentru Cartea unui om îl veţi primi în câteva zile. Cartea Cente-
narului României June v-am trimis-o sâmbătă înainte de amiazi, 
prin librăria Concordia. Revizia Notiţelor mele vă voi trimite 
negreşit”. Proiectele au fost duse, așadar, cu bine la împlinire, 
chiar dacă nu și în maniera perfecționistă planifi cată. În chestiu-
nea altui volum deja menționat, Aron Cotruș îi scria lui Emil Isac 
din Arad, în 17 aprilie 1926, că „Notiţele – cu toată stăruinţa mea, 
nu vor putea fi  tipărite decât la toamnă. Ce zici? E prea târziu?” 

Descoperirile lui Mircea Popa referitoare la corespondența 
dintre Aron Cotruș și Emil Isac aruncă o lumină importantă asu-
pra împrejurărilor dezvoltării culturii române la Arad în primul 
deceniu de după Marea Unire  

Ovidiu Pecican
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Expoziția
Drumul contelui Vécsey Károly

Expoziția de Istorie / Palatul Cultural / Etajul II/ 
(intrarea dinspre Parcul copiilor)

         Marți-Vineri: 9.00-17.00 

La 172 de ani de la execuția la Arad, în 6 octombrie 1849, 
a martirilor Revoluției de la 1848-1849, Complexul 

Muzeal Arad în colaborare cu Asociația Kölcsey Arad, cu spri-
jinul fi nanciar al Consiliului Județean Arad, prezintă publicului 
valori de patrimoniu unice, din Colecția de Relicve, în expoziția 
comemorativă „Drumul contelui Vécsey Károly”, deschisă la 
Muzeul de Istorie din Palatul Cultural Arad, de marți până 
duminică, între orele 9.00-17.00. Proiectul expozițional reprezintă 
rezultatul colaborării dintre muzeul arădean și Asociația Kölcsey 
Arad, în vederea promovării istoriei și culturii orașului Arad.

„Când cineva aude numele contelui Vécsey Károly, are în fața 
ochilor chipul martirului, chipul 
care a suferit, a trebuit să pri-
vească cum toți camarazii lui 
erau executați, el fi ind ultimul 
trimis spre locul de pierzanie. 
Suferința lui nu s-a terminat însă 
aici. Încă în seara zilei de 6 octo-
mbrie 1849 apropiații săi și 
familiile celorlalți martiri de la 
Arad au mituit călăul. Trupul 
neînsufl ețit al martirului Vécsey 
Károly a fost cumpărat și depus 
în cripta familiei Rosa din Cim-
itirul Vechi până în anul 1850. 
Pentru ca osemintele sale să își 
găsească odihna veșnică, în anul 
1851, acestea au fost mutate în 
propria criptă, ridicată în Cimi-
tirul Vechi. Doar că, istoria a fă-
cut în așa fel încât Vécsey Károly 
să nu își găsească nici aici liniștea. 
Întrucât în perioada dualismului, 
orașul Arad și-a extins suprafața, 
administrația orașului de la acea 

vreme a hotărât desfi ințarea vechiului cimitir (azi Cartierul 
Funcționarilor). Drept urmare, a început relocarea criptelor fa-
miliale și a rămășițelor pământești în Cimitirele de Jos și de Sus 
(azi Pomenirea și Eternitatea), pentru ca în anul 1912 Cimitirul 
Vechi să fi e desfi ințat defi nitiv. 

Cripta și rămășițele pământești ale contelui Vécsey Károly ur-
mau să aibă însă o altă soartă: trupul generalului a fost adăpostit 
în cripta familiei Nikodém din Cimitirul de Sus (Eternitatea de 
astăzi). În același an, 1912, piatra sa funerară a fost mutată în 
Palatul Cultural, afl at în construcție. Aici a fost amenajată o sală 
de expoziție, deschisă publicului cu prilejul inaugurării Palatu-
lui Cultural, în anul 1913. În paralel, în urma săpăturilor din 
1912, au fost descoperite trupurile martirilor Lázár Vilmos și 
Schweidel József, depuse tot în sala unde se afl a și cripta con-
telui Vécsey Károly. La scurt timp, în anul 1916, rămășițele con-
telui Vécsey Károly au ajuns din cimitirul de sus (Eternitatea)  
în sala amenajată să găzduiască inițial doar piatra sa de 
mormânt”.

În anii următori, sala și piatra funerară a contelui Vécsey din 
Palatul Cultural au trecut în uitare. Epitaful contelui a fost ,,re-
descoperit” abia în 2019, când a luat naștere ideea organizării 
unei expoziții cu titlul „Drumul contelui Vécsey”. Demersul 
expozițional este rezultatul colaborării dintre Complexul Muzeal 
Arad și Asociația Kölcsey Arad, partener al muzeului, repre-
zentat de domnul Fekete Károly.

Echipa proiectului expozițional:
Curator: Mizsur Anitta, Adelina Stoenescu.
Design grafi c: Călin Man.
Restauratori: Pomlényi József, Cornel Racoveanu.
Muncitori: Lucea Marius, Iacob Bembe.

Adelina Stoenescu
Fotografi i: Nelu Scripciuc



Evenimentele lunii octombrie 
la bibliotecă

O excepțională fi lă de istorie cartografi că: 
Expoziția Internațională „Spaţii fl uente. Hărți ale bazinului 

dunărean 1650-1800”
Universitatea „Babeş-Bolyai” 

din Cluj-Napoca, prin Direcția 
Patrimoniului Cultural Uni-
versitar, în colaborare cu 
Biblioteca Județeană „A. D. 
Xenopol” Arad, Complexul 
Muzeal Arad, Prefectura Ju-
dețului Arad, organizează ex-
poziția internațională „Spaţii 
fl uente. Hărți ale bazinului 
dunărean 1650-1800”, proiect 
expozițio-nal conceput de  
Arhiva Landului Baden-
Württemberg, Secţia Arhiva 
Generală a Landului din 
Karlsruhe şi Institutul de Isto-
rie şi Studii Regionale a Şva-

bilor Dunăreni din Tübingen.
Expoziţia internațională poate fi  vizitată în spațiile Bibliotecii 

Județene „Alexandru D. Xenopol” și a Muzeului de Artă Arad 
(str. Gh. Popa de Teiuș 2-4, etajele I-II), în perioada 17 septem-
brie-20 noiembrie 2021, de marți până duminică, între orele 
9.00-17.00.

În cadrul proiectului expozițional, realizat cu sprijinul fi nan-
ciar al Consiliul Județean Arad, sunt incluse exponate cartogra-
fi ce valoroase, unele fi ind prezentate publicului pentru prima 
oară. Accesul publicului este gratuit, cu respectarea măsurilor 
de prevenție a răspândirii Covid 19.

Lansare de carte
Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad va fi  gaz-

da unui eveniment cultural de excepție pentru arădeni. 
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Miercuri, 13 octombrie 2021, de 
la ora 15:00, Grădina de Lectură a 
Bibliotecii Județene „Alexandru 
D. Xenopol” Arad va găzdui lan-
sarea volumului Incursiuni teatral-
culturale din părţile Aradului. 
Refl ecţii şi amintiri. Teatrul de 
Marionete din Arad, autor: Elena 
Gherghinescu Ziegler.

În caz de condiții meteo nefa-
vorabile, evenimentul se va des-
fășura în Sala „ASTRA”. Sunt 
așteptați la eveniment cititori, 
cadre didactice, jurnaliști, iubito-
ri ai trecutului și cotidianului cul-
tural și artistic arădean, precum 
și toți cei interesați, în limita locurilor disponibile și cu respec-
tarea măsurilor sanitare recomandate pentru limitarea 
răspândirii Covid-19.

Pentru pasionații de fotografi e
În perioada 15 mai-1 septembrie 2021 s-a desfășurat cursul 

autorizat de specializare „Fotograf ”, organizat de către Asociația 
Foto Club Arad în parteneriat cu Biblioteca Județeană „A. D. 
Xenopol” Arad.

Îmbinând astfel teoria cu practica, cursul, susținut de traineri – 
fotografi  profesioniști, a fost inițiat prin predarea noțiunilor teo-
retice, absolut necesare, îmbinându-se pe parcurs cu partea 
practică, iar la fi nalul cursului, orele să fi e preponderent practice. 
Cursul s-a fi nalizat cu un examen de absolvire.

Cu acest prilej, președintele Asociației Foto Club Arad, Mir-
cea Boran, a anunțat lansarea unui nou curs foto de inițiere pen-
tru elevi (Sursa: https://www.fotoclubarad.ro/).
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Programul spectacolelor 
în luna octombrie 2021 

Sâmbătă, 2 octombrie 2021, ora 19,00 - Sala Studio 
,,Tatăl” de Florian Zeller

Regia: Radu Iacoban 
Durata:1h40min 

 Duminică, 3 octombrie 2021, ora 19,00 - Sala Studio
,,Cerere în căsătorie” după A.P.Cehov 
Traducerea și adaptarea scenică: Florin Covalciuc 
Durata: 60min

 Joi, 7 octombrie 2021, 
 ora 19,00 - Sala Studio
,,Pisica albastră” de 
Emil Cătălin Neghină 
Regia: Iulia Dinu 
Durata: 60min

 Sâmbătă, 9 octombrie 2021, 
 ora 19,00 - Sala Studio
,,Totul despre femei” de Miro Gavran 
- Distribuția 1 
Regia: Felix Crainicu
Durata: 1h40min

 Duminică, 10 octombrie 2021, ora 19,00 - Sala Studio
,,Totul despre femei” de Miro Gavran - Distribuția 2 
Regia: Felix Crainicu
Durata: 1h15min

 Joi, 14 octombrie 2021, ora 19,00 - Sala Studio
,,Aici, acolo” de Mihai Ignat
Regia: Alexandru Maft ei
Durata: 1h50min

 Sâmbătă, 16 octombrie 2021, ora 19,00 - Sala Mare - Spectacol 
cu publicul pe scenă 
One (Wo) Man Show cu și de Zoltan Lovas 
Durata: 55min 

 Duminică, 17 octombrie 2021, ora 19,00 - Sala Mare
,,Carmen Vlaga vorbește cu tine” - un spectacol bazat pe tex-
tul ,, Întoarcerea de acasă” de Ștefan Caraman 
Regia: Ștefan Iordănescu
Spectacol nerecomandat tinerilor sub 14 ani
Durata: 1h10min

 Joi, 21 octombrie 2021, ora 19,00 - Sala Studio
,,Ai mei erau super!” - scenariu colectiv bazat pe întâmplări 
reale ale actorilor trupei
Regia: Cristian Ban
Durata: 1h30min

 Sâmbătă, 30 octombrie 2021, ora 19,00 - Sala Studio
Giulia / Singură acasă – adaptare după Dario Fo și Franca Rame
One woman show cu Angela Petrean Varjasi
Regia: Liana Didilescu
Durata: 50 minute

 Duminică, 31  octombrie 2021, ora 19,00 - Sala Studio
,,Apropo, ați chemat pompierii?” – adaptare după ,,Telegrama” 
de Aldo Nicolaj 
One man show cu Zoltan Lovas 
Regia: Liana Didilescu
Durata: 50 min 

octombrie 2021
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Şcoala Populară de Arte

Pe data de 13 septembrie, Școala Populară de Arte și-a 
redeschis porțile pentru începerea unui nou an școlar. 

Rata anuală poate fi  achitată, după cum bine știți, fi e integral, 
fi e în două rate: rata I se va achita în perioada 13 septembrie- 
1 noiembrie 2021; rata a II-a se va achita în perioada 16 
ianuarie-1 martie 2022.

Probele de aptitudini pentru clasele de canto și pian vor 
avea loc în următoarele zile:

– luni, 27 septembrie, ora 17:00 - testul de aptitudine pentru 
clasele de canto;

– marți, 28 septembrie, ora 17:00 - testul de aptitudine pentru 
clasele de pian.

Școala Populară de Arte va deschide cursuri pentru încă două 
discipline externe, începând din acest an, la Chișineu-Criș și 
anume o clasă de pian - coordonată de prof. Eliza Jida și, sperăm, o 
clasă de actorie coordonată de actrița Mariana Tofan. 

„Școala Populară de Arte va avea o secție la Chișineu-Criș. Am 
fost astăzi în oraș împreună cu Șef Serviciu Vasile Rus și am stabilit 
împreună cu primarul Flavius Chereji detaliile necesare. Încurajăm, 
în acest fel, copiii talentați să frecventeze cursurile şcolii, fără să fi e 
nevoiți să facă naveta spre Arad. În perioada următoare vom 
deschide și alte secții ale Școlii Populare de Arte în județ” – a 
declarat vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Ionel Bulbuc.

În acest număr al Monitorului Cultural ne-am gândit să-i rugăm 
pe unii dintre elevii Școlii Populare de Arte Arad să ne vorbească 
despre parcursul lor artistic și modul în care au ales să-și urmeze 
pasiunea. Sperăm ca, prin această inițiativă, să atragem cât mai 
mulți copii în rândul cursanților Școlii Populare de Arte Arad. În-
cepem periplul nostru cu Raul Nica, elev la clasa de chitară Cornel 
Moldovan si la clasa de canto muzică ușoară Claudia Stesco. Raul 
Nica ne-a impresionat prin deschiderea și sinceritatea cu care 
ne-a povestit parcursul său: 

„Mă numesc Raul Nica și vreau să vă mărturisesc că îmi place să 
cânt de când mă știu. Am început să cânt cu adevărat abia la vârsta 
de 9 ani la Club Music ABC, sub coordonarea domnului Sandu 
Moldovan. Acolo am descoperit chitara, și mai apoi, dorința de a 
cânta și cu vocea. Primele piese pe care le-am cântat au fost «Andri 
Popa», «Dealul cu dor», «Amintire cu haiduci» etc. Începând cu 
anul 2018, când m-am înscris la Școala Populară de Arte, a început 
și cizelarea mea ca și chitarist, sub coordonarea domnului profesor 
Cornel Moldovan care a avut foarte multă răbdare cu mine. Când 
am început să prind curaj mi-am dorit foarte mult să cânt într-o 
formație, însă toți mă refuzau spunându-mi că sunt prea mic.

În anul 2017 am fost pentru prima dată la Festivalul Folk de la 
Bulci. Mi-am dorit mult să pot cânta și eu pe scenă. L-am rugat pe 

tata să vorbească cu organizatorii, să îmi dea voie și mie să cânt, iar 
ei mi-au permis să fac acest lucru. Am avut foarte mari emoții atun-
ci. Apoi am participat la un alt Festival Folk, la Utviniş, unde am 
prins curaj, iar emoțiile nu au mai fost atât de mari. După aproxi-
mativ 2-3 saptămâni, am afl at că, urma să aibă loc un Festival-Con-
curs la Colibiţa și i-am rugat pe părinții mei să mă lase să mă în-
scriu. Când am ajuns acolo (eu abia împlinisem 11 ani) m-am 
speriat puțin pentru că cei cu care urma să concurez aveau de la 17 
ani în sus. Totuși, am urcat pe scenă, încrezător în forțele mele și, 
deși trebuia să cânt doar două melodii, am cântat patru, fără să în-
treb pe nimeni dacă e voie. Nu îmi păsa dacă voi câștiga sau nu. 
Îmi doream doar să cânt pe scenă. La acest festival am câștigat o 
chitară,  care era și Premiul întâi și, de care nu mă voi despărți 
niciodată. Au urmat apoi și alte festivaluri, încheiate pentru mine 
cu Premiul II, Premiul I sau chiar Premiul de Excelență.

Anul acesta, întâlnindu-mă cu Eric Stesco la Școala Populară de 
Arte, ne-am împrietenit, am cântat de câteva ori împreună și apoi 
am început să ne căutăm alți colegi care ar fi  dorit să cânte alături de 
noi. La festivatea de încheiere a anului școlar de la Colegiul Național 
«Moise Nicoară», colegiul unde studiez, am fost ales pentru a face 
sonorizarea cu alți copii, printre care și Iustin Babău. Am început să 
cântăm împreună la Festivalul Folk de la Bulci, la Sâmbăta Muzicală 
în Methexis, în cadrul Stagiunii Culturale a Teatrului de Vară de la 
Moneasa şi la Clubul Flex. Din păcate, Iustin nu a reușit să țină pa-
sul cu noi și, cu părere de rău a trebuit să ne despărțim de el. Astfel, 
au apărut în trupă David Tomuța - chitară bass și Raul Pânzaru - 
chitară. Ambii sunt colegi cu mine la Școala Populară de Arte și 
împreună am cântat la «Zilele Aradului» și la «Festivalul Rock 
Maris», unde am făcut o impresie foarte bună, astfel încât suntem 
invitaţi pe data de 25 septembrie la Clubul «Burnout» și tot atunci, 
domnul Jim ne-a promis că ne pune la dispoziție studio-ul său 
pentru a ne îmbogăți repertoriul. Vreau să le mulțumesc în mod 
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special domnilor Vasile Rus și Cornel Moldovan pentru 
sprijinul acordat în toată această perioadă, oferindu-ne 
șansa să repetăm toată vara la Școala Populară de Arte, pen-
tru că altfel nu am fi  ajuns la nivelul la care suntem acum”.

Ilinca Sîrbu ne-a impresionat de fi ecare dată când a apărut 
pe scenă. Prestanța scenică, vocea deosebită, gingășia, dar și 
fermitatea de care dă dovadă, ori de câte ori, interpretează 
ceva în cadrul evenimentelor Școlii Populare de Arte sau în 
cadrul evenimentelor organizate de Centrul Cultural Județean 
Arad ne-a determinat, ca și în cazul elevului Raul Nica, să o 

rugăm să ne facă o scurtă prezentare pentru Monitorul Cultural. 
Ilinca Sîrbu a fost la fel de deschisă propunerii și ne-a mărturisit: 

„Mă numesc Ilinca Sîrbu, am 18 ani și mă mândresc cu faptul   că 
mă afl u în lu-mea muzicii de 11 
ani. De mică am fost încon-jurată 
de muzică, astfel încât a fost ceva 
natural ca la un moment dat să 
îmi doresc să o și studiez. Prima 
mea iubire este vioara, pe care o 
studiez de 11 ani. Nu știu motivul 
exact pentru care am ales tocmai 
vioara, presupun că am fost din-
totdeauna fascinată de sunetul ei, 
iar pe parcursul anilor mi-am dat 
seama că mă și regăsesc în ea, de-

venind o extensie a exprimării și comunicării mele cu lumea 
exterioară. Cu timpul am vrut să mă dezvolt mai mult ca și muzi-
cian, astfel că, am început să cochetez cu pianul și chitara, dar într-
un fi nal am ales să fac canto clasic, deoarece mi s-a părut o provo-
care interesantă. Am vrut să ies din zona mea de confort și să 
explorez o altă latură a muzicii, cea a artei vocale ce diferă de cea 
instrumentală. Astăzi nu regret nicio decizie luată și mă pot mân-
dri cu premii importante la concursuri, precum Capitala muzicală 
din Sibiu - «Live Muse Art», «Th e sound of music», «Armonii de 

AR
TE vară și Olimpiada Regională de Interpretare instrumentală». De 

asemenea, am participat la festivaluri și concerte în cadrul mai mul-
tor proiecte naționale și internaționale. Îmi doresc o carieră în do-
meniul muzical unde să îmi pot împărtăși pasiunea cu întreaga 
lume, așa cum au făcut artiștii pe care îi admir: Caroline Campbell, 
Hilary Hann, Sara Brightman, Maria Callas și Paula Seling”.

Lorena Gâlea, elevă la clasa de canto muzică ușoară, clasa prof. 
Claudia Ștesco a câștigat premul al III-lea, la categoria de vârstă 
12-13 ani la Festivalul Internațional Capitala Muzicală. Ediția a 
IX-a s-a desfășurat în Piața Mică din Sibiu în perioada 10-12 sep-
tembrie 2021, cuprinzând patru secțiuni: muzică instrumentală, 
folclor, muzică ușoară și canto clasic. Festivalul face parte din Pro-
gramul Educațional Internațional „Viața la Pozitiv”, program afl at 
în organizarea Asociația „Positive Life”. Juriul Festivalului l-a avut 
drept președinte pe compozitorul Horia Moculescu şi a fost format 
din: compozitorii Mihai Alexandru și Nicolae Caragia, prof. univ. 
Cristian Mihăilascu, soprana Felicia Filip, jurnaliștii Rodica Tul-
bure și Ileana Vieru, Gabriela Dutesacu - vocal coach Vocea României, 
Crina Mardare de la X Factor, Dana Dorina de la Next Star, Cristina 
Uruc de la Filarmonica de Stat Sibiu şi Fuego - Paul Surugiu.

O felicităm pe Lorena Gâlea și îi dorim multă baft ă în con-
tinuare!

Vom încheia acest articol cu o lucrare excepțională realizată de 
Bogdan Iorgovan, profesorul de grafi că al Școlii Populare de Arte, 
împreună cu doi elevi de ai săi. Bogdan Iorgovan, profesor al Școlii 
Populare de Artă Arad împreună cu elevii Eduard Constantin și Alex 
Buhai au realizat o pictură murală pe o suprafață de 40 de metri x 4 
metri. Dimensiunea și proporția atipică a peretelui au impus o 
compoziție de tip friză care se desfășoară succesiv de la stânga la 
dreapta. Povestea imaginii pornește de la o carte deschisă din care se 
desprinde o pagină. În următoarele etape, foaia se transformă într-
un avion de hârtie care zboară spre infi nitul albastru. Lucrarea 
văzută de aproape crează impresia unei opere abstracte unde totul 
se împletește într-o rețea de linii, texturi şi culori, iar dacă facem 
câțiva pași în spate, observăm că, senzația de abstract  dispare și 
totul are sens. Mulțumim pentru sprijin și inițiativă d-lui Vasile Rus 
(şef Serviciu Școala Populară de Arte Arad) și d-nei Monica Elena 
Bokor (director Școala Gimnazială Adam Nicolae Arad).

Laura-Maria Ilea

Oana Sas, fără titlu
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