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Toamnă literară la Săvârșin

Dispariția prematură, la numai 53 de ani, a scriito-
rului arădean Dorel Sibii, născut la Hălăliș lângă 

Săvârșin, a făcut ca un grup de scriitori, membri ai Filialei 
Arad a Uniunii Scriitorilor din România şi colaboratori ai 
revistei de cultură „Arca”, să lanseze un festival şi un con-
curs literar la Săvârşin care să-i poarte numele. 

Între timp, festivalul a devenit un eveniment, din ce în ce 
mai vizibil, mai de calitate. De atunci, de la o ediţie la alta, festi-
valul a crescut și a supus atenției, de fi ecare dată, o temă incitantă, 
spre dezbatere, participanţilor. 

De câţiva ani, printre amfi trionii Festivalului „Dorel Sibii” de 
la Săvârşin se numără şi Principesa Margareta, care acordă, la 
fi ecare ediție, un premiu substanţial unui scriitor consacrat par-
ticipant. 

În acest an, Festivalul de Literatură „Dorel Sibii” va reuni la 
Săvârşin, în perioada 11-12 septembrie, scriitori din Arad şi 
judeţele limitrofe (Timiş, Hunedoara, Bihor, Alba). Vor avea loc 
simpozioane, mese rotunde, lecturi publice, precum și  o cere-
monie de decernare de premii, printre care și  premiul „Princi-
pesa Margareta”. 

În perioada 8-12 septembrie 2021, tot la Săvârşin, se va orga-
niza tradiţionala Tabără de Creaţie Literară a Tinerilor Scrii-
tori. 

Din 2007, Festivalului i s-a asociat o Tabără de Creaţie la 
Săvârşin, timp de o săptămână, tabără destinată tinerilor scrii-
tori performanţi din România, pentru cei care au publicat deja 
cel puţin o carte remarcabilă. Ediţia din acest an va fi  una de 
excepţie, la ea participând un număr de 15 tineri scriitori. Se vor   
organiza ateliere de creaţie literară, dezbateri, lecturi publice. De 
asemenea, va fi  editată o antologie care cuprinde creaţiile scrii-
torilor prezenţi la această tabără de creaţie.

Tabăra de Creaţie de la Săvârşin este şi un laborator de încer-
care a ideilor literare, de agregare a unor afi nităţi literare de 
grup, de opţiuni estetice. Pe de altă parte, tabăra de la Săvârşin 
poate fi  percepută și ca o modalitate de promovare a unui spaţiu 
cultural literar ce prinde contur tot mai distinct – cel de la 
Săvârşin.

Organizatorii acestor consistente evenimente literare, sunt: 
Consiliul Județean Arad prin Centrul Cultural Județean Arad, 
Primăria Comunei Săvârșin și Filiala Arad a Uniunii Scriitorilor 
din România.

Evenimentele se vor desfășura cu respectarea regulilor sani-
tare în vigoare, privind limitarea răspândirii COVID 19. 

Ioan Matiuţ

Născut la 26 aprilie 1954, în Timișoara. Este unul dintre cei 
mai importanţi scenografi  ai teatrului românesc de azi și pic-
tor român.
Studii: Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” 
București, secția scenografi e, promoția 1978.
Membru al UAP din România, din 1990.

A participat la mai multe expoziţii personale şi de grup şi a realizat sceno-
grafi a la mai multe spectacole importante.
A fost nominalizat la premiul UNITER pentu scenografi e în 2007. 
În anul 2018, a câștigat premiul UNITER pentru întreaga activitate ca sce-
nograf. 

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
Doru Păcurar



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN 
ARAD – 20 de ani de existență 

Înfi inţat în anul 2001, Centrul Cultural Judeţean Arad 
s-a impus, treptat, ca unul dintre cei mai importanţi 

actori culturali din partea de vest a României. Pornind de la 
misiunea de a produce şi a gestiona un act cultural variat şi 

de calitate, pe care să-l aducă în fața cetăţenilor judeţului Arad, 
Centrul Cultural Judeţean Arad este iniţiator, susţinător şi partener 
în programe, proiecte şi acţiuni culturale, educaţionale, turistice 
sau sportive, adresându-se unui număr cât mai mare de cetăţeni.

Unul dintre primele evenimente organizate de Centrul Cultural 
Județean Arad a fost Parada Clătitelor de la Moneasa care, în 
acest an, a ajuns la ediția cu numărul XX. Evenimentul, care are 
loc în fi ecare an la sfârșitul lunii iulie, este cel mai aşteptat şi apre-
ciat eveniment de la Moneasa, reunind în fi ecare an mii sau chiar 
zeci de mii de participanți. De-a lungul anilor, Parada Clătitelor 
a adus pe scena de la Teatrul de Vară artiști de renume, cum ar fi  
Corina Chiriac, Gabriel Dorobanțu, Mirabela Dauer, Mircea 
Vintilă, ș.a.

Zeci de meșteri din zone geografi ce şi etnografi ce cunoscute ale 
ţării dar şi din afara ţării se reunesc, în fi ecare vară, la Moneasa, la 
Târgul Meșterilor Populari, și oferă publicului vizitator o diver-
sitate impresionantă de obiecte: piese textile, port popular tra-
diţional şi vestimentaţie inspirată din acesta, podoabe, obiecte 
decorative din paie și pănuși, obiecte decorative din ceramică și 
sticlă și multe altele. 

Festivalul Cântecului din Ţara Zărandului se desfăşoară, în 
fi ecare an, la Teatrul de Vară din Moneasa. Organizat cu scopul de 
a descoperi şi promova noi talente, Festivalul Concurs al Cânte-
cului Popular din Ţara Zărandului îşi propune să pună în valoare 
cântecul popular românesc din diferite zone ale ţării. 

De opt ani, în cadrul Teatrului de Vară, pe scena din curtea 
Centrului Cultural Județean Arad, au loc spectacole de teatru, dar 
și concerte, fi ind invitați artiști care se bucură de recunoaștere și 
apreciere la nivel național și international, dintre care îi amintim pe 
Adriana Trandafi r, Maia Morgenstern, Dan Puric, Ion Caramitru, 
Rona Hartner, Nicu Alifantis, Aurelian Temișan, Monica Davi-
descu, Paul Ipate și mulți alții.

Întâlniri cu personalități este un alt eveniment care s-a bucu-
rat, de fi ecare dată, de un succes enorm în rândul publicului, prin 
prisma invitaților de renume. Florin Piersic, Dan Puric, Ion 
Caramitru, Dumitru Dulcan și Dorel Vișan sunt doar câteva din-
tre personalitățile prezente la Arad în cadrul acestui proiect.
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Lipova Symphonic City este un concept de spectacol muzical 
în aer liber, cu program de muzică simfonică, de operă, pop-opera 
și muzică de fi lm, care se desfășoară într-un spațiu neconvențional 
și totodată spiritual, recunoscut în vestul țării, Basilica Maria 
Radna. În cele trei ediții, care au avut loc până acum, i-am avut ca 
invitați pe Cezar Ouatu, Marcel Pavel, Vlad Miriță, Iordache 
Basalic, Diana Birta, David Buzgău, soprana Larisa Ştefan și 
Orchestra Filarmonicii de Stat Arad. 

De-a lungul anilor, Centrul Cultural Județean Arad a promovat 
valorile moral – creştine și culturale şi a încercat să le împrospăteze 
în conştiinţa cetăţenilor, prin evenimentul Filocalia care a reunit 
de fi ecare dată mii de participanți. Amintim aici conferința 
susținută de părintele Constantin Necula la sala Polivalentă din 
Arad, care s-a bucurat de un succes enorm, reunind peste 5.000 
de persoane.

Centrul Cultural Județean a implementat, în acest an, pentru 
prima oară, pe perioada verii, o Stagiune Culturală la Teatrul de 
Vară din Moneasa unde, timp de două luni, în fi ecare sfârșit de 
săptămână, au loc spectacole de teatru, folclor, concerte și, nu în 
ultimul rând, spectacole pentru copii.

Caravana Tradiţiilor de Iarnă rămâne evenimentul cultural de 
referinţă al sfârşitului de an, în cadrul căruia se readuce în atenţia 
iubitorilor de folclor, datini şi obiceiuri specifi ce sărbătorilor de 
iarnă, precum obiceiul colindatului sau cunoscutul joc - ritual al 
dubaşilor. „Caravana tradiţiilor”, însoţită de renumite ansambluri 
folclorice locale şi de o pleiadă de tineri interpreţi îşi începe tra-
seul cultural prin tot judeţul Arad, în fi ecare an, înainte de 
sărbătorile de iarnă.

Pe lângă organizarea de evenimente, Centrul Cultural Județean 
are în subordine și Taberele de la Căsoaia și Moneasa și Școala 
Populară de Arte Arad, în cadrul căreia studiază peste 400 de 
elevi. 

Corina Huțan



Din perspectivă economică, porcul reprezintă pentru 
țăran pe de o parte hrană, pe de altă parte o sursă de 
venit. 

Atestarea documentară co-
boară în timp spre secolul al 
XVIII-lea, când, în Comitatul 
Arad din acea vreme, au fost 
recenzați 17918 „râmători”. 
Aceștia au fost crescuți cu jir din 
pădure, după care au început să fi e 
trimiși cu ciuda, cu porcarul, pe pășunea 
satului. Seara veneau acasă. Fiecare porc 
mergea la gospodăria lui.

Existența acestui porc „al fi ecăruia” includea nu 
numai existența unul animal în coteț ci și un întreg 
lanț ocupațional, de la cumpărarea purcelului, la creșterea, 
îngrășarea și  tăierea sau vinderea lui ca porc de clisă, în preajma 
Crăciunului. 

Rasele autohtone au fost Mangalița, Bazna și Marele Alb.
Toate aceste rase s-au adaptat condițiilor oferite de sistemul 

tradițional de creștere, în care includem modelul de cocină (coteț), 
hrana, modul tradițional de înmulțire, prin ducerea scroafelor la 
vier4, gestația, fătarea și îngrășarea.

Dacă ne referim la hrană, aceasta a fost și este și azi,  în funcție 
de vârsta animalului, aceeași la toți gospodarii ce țin porci: pisat, 
tărâță de grâu, spălături, zăr, crumpe sau ludaie fi artă, buruieni, 
cucuruz.                                                                                 

În general oamenii creșteau 2 porci dar erau și din cei care 
aveau mai mulți, pentru vânzare: „Când m-am ocupat așa de s-o 
mai plătit cu porcii, aveam și câte 14 bucăți, cumpărați de micuți, 
am cumpărat câte 10, 8, 6... apu întătdauna am cumpărat și pân 
septembrie, toamna, și am cumpărat și prin martie, așa ca să fi e 
diferență, să-i poți valorifi ca... dă 8 săptămâni ierau... îi  hrăneam 
mai năinte cu tărâță, după aceea le-am făcut urlău dă cucuruz și cu 
tărâță, mai la urmă dă tăte ce am avut pângă casă. I-am vândut, 
vineu dă pă la Alba să cumpere...” (P. I., Șiria)

Un porc de Crăciun ajungea la 170- 200 kg: „io îi iau dă mici, 
așa la 8 săptămâni... și l-am făcut și anu asta dă 180 kile. Îi cresc io, 
pântru mine îi cresc și pă lângă 2 mai țân 2, că așa-i omu”.  (C. P., 
Măderat)         

Vorbind despre o durată lungă, în care nu s-a schimbat nimic, 
doar hrana fi ind îmbunătățită de către unii crescători cu concen-
trate, am fi  putut crede  că tradiția românească de creștere a por-
cului se va păstra mult și bine așa cum a fost moștenită din bătrâni, 
însă, după intrarea României în UE, lucrurile au început încet să 
se schimbate. 
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La români, porcul a fost și este încă încărcat de către 
mentalul colectiv cu o anumită sacralitate. Și aceasta 

pentru că, oricât s-ar fi  schimbat omul din mediul rural, 
ceva din țăranul român de odinioară nu a dispărut de tot. 
Prin urmare, în sacrifi carea acestuia, țăranul de azi a conser-
vat o parte din practicile rituale din trecut, cu convingerea 
că numai astfel animalul este bun de mâncat.

„ Porcul sacru”
Nu vorbim aici despre un porc mitic (totem)1, ci despre nota de 

sarcalitate, ce i-a fost conferită porcului în trecutul îndepărtat, 
prin considerarea lui ca o întrupare a spiritului gâului2. Cu acest 
înțeles, J.G Frazer l-a asociat pe de o parte cu zeița Demeter, care 
apare în mai toate reprezentările însoțită de un porc (animalul 
fi ind sacrifi cat în mod regulat la misterele ei), și pe de alta cu zeul 
Adonis, al cărui reprezentant ar fi  fost. 

Reminiscențe ale acestei sacralități justifi că până azi sacrifi carea 
ritualizată. Comform prescripțiilor, porcul trebuie tăiat de Sf. 
Ignat, cunoscut ca Ignatul porcilor, ziuă în care  porcii își visează 
cuțitul sau văd sânge în mâncare și nu se mai îngrașă. „Mai dămult 
să zâcea în sat că trebe să te sâlești să tai porcu că vine Ignat și fură 
porcu dân coteț” (Șiria).

De asemenea, în  ziua de Ignat, femeile au interdicție la tors, 
țesut, cusut, „ca să aibă noroc la purcei”.

Cât privește sacrifi ciul propriu-zis, el se face cu respectarea 
unor cutume: omorârea într-un timp anume (dimineața devreme), 
cu un cuțit, după ce s-a făcut semnul crucii pe capul animalului, 
dintr-o lovitură. Înainte de a omorî animalul, bătrâna casei spu-
nea Povestea lui Ignat3.

La terminarea lucrului, seara, obligatoriu,  se face pomana por-
cului adică consumul colectiv al unor bucăți din animalul sacrifi -
cat, de către toți cei care au participat, dar și împărțirea de pachete 
cu proaspătă vecinilor.  

Acest consum ritual, care potrivit gândirii mitico-magice 
trebuie să îndeplinească unul din rosturile sacrifi ciului, este și azi 
o secvență atât de puternic fi xată în tradiția Ignatului românesc 
încât ea este săvârșită de țărani, cu încălcarea conștientă a postului 
creștin. 

Porcul crescut în gospodărie
Pentru a fi  în rând cu lumea, creșterea  animalului în gospodărie 

este obligatorie. 
1 Un daimonion al virilității și prolifi cității din culturile primitive
2 J. G.Frazer, Creanga de aur, Vol. IV, Editura Minerva, București, 1980, p.13 
3 Variante ale poeziei găsite la moții crișeni din județul Arad  au fost culese și de Otilia 
Hedeșan în județul Hunedoara, semn că vorbim despre o arie culturală mai mare. Vezi 
Otilia Hedeșan, Povestea lui Ignat (Aa. Th . 812)*. Dincolo de textul narativ, pdf 4 Conform datinii, mulți țărani aveau vierul lor
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Doru Păcurar, Fără titlu

Obligația țărilor candidate la intrarea în UE de racordare la 
legislația și la normele europene a generat dispoziții ce contrave-
neau, cel puțin în cazul României, tradiției, fi ind neînțelese și  
greu de acceptat de către țărani.

O primă dispoziție a vizat carnea de porc, care în UE trebuia să 
fi e slabă, adică să aibă la carcasă peste 56% țesut muscular și un 
strat de grăsime sub 15 mm.

Recomandarea a avut ca efect, într-o primă fază, scăderea 
drastică a porcilor din rasa Mangalița și introducerea unor rase 
europene de carne: Duroc, Pietrain, Landrace. Înmulțirea noilor 
rase s-a făcut prin insemninare artifi cială, ea însăşi distrugătoare 
de tradiții, fi indcă ce semnifi cație mitico-simbolică mai putea 
avea „un porc făcut din siringă”.

Noii porcii s-au dovedit pentru țărani necorespunzători din 
perspectivă economică. Rasa Duroc nu ajungea la greutatea dorită 
de crescători nici în doi ani, încât țăranii s-au simțit înșelați și 
păgubiți cei mai mulți s-au întors la Mangaliță. 

Revenind la cerințele UE, o parte din acestea au vizat condițiile 
de creștere ale porcilor. Porcii nu mai puteau fi  crescuți în orașe, 
nu mai puteau fi  lăsaţi la ciurdă, liberi pe câmp sau în pădure. De 
asemenea, într-o gospodărie nu puteau fi  crescuți mai mult de 4 
porci, iar aceștia nu puteau fi  vânduți decât vii și numai în sat. 
Pentru țărani este greu de înțeles această limitare la 4-5 porci,  
când mulți trăiesc și în prezent din veniturile obținute din vânza-
rea porcilor.

Pentru bunăstarea animalului, cocina trebuia să conțină un 
spațiu de odihnă și unul de hrănire, iar porcii trebuiau ținuți cel 
puțin 8 ore pe zi la lumină de 40 de lucși și trebuia să existe un 
contact vizual între ei. 

Dacă aceste recomandări de creștere nu au prea fost luate în 
considerare, recomandarea de a asoma porcul a fost  inacceptabilă 
pentru țărani.

Din punctul de vedere al țăranului, asomarea, ce trebuia să fi e 
făcută înaintea înjungherii, strica ritualul, și, mai mult, strica și 
carnea porcului. Oamenii susțineau că sângele nu se mai scurge, 
că rămâne în carne: „i-o țâpat o vadră dă apă în cap și i-o pus 

curent după urete cu ceva fi re și l-o omorât, da tăt rămâne sânjile 
acela întegat...” (P.I.,Șiria). Ca urmare, cei mai mulți țărani continuă  
să înjunghe porcii în gospodărie, conform datinii. 

Și ca și cum aceste norme nu au fost sufi ciente, sub pretextul 
stopării Pestei Porcine Africane, apărută în România în 31 iulie  
20175, în anul 2020 Ministrul Agriculturii a propus pentru 
crescători „reguli minime de biosecuritate” precum înregistrarea 
porcilor într-o bază de date, vestiare, echipamente speciale pentru 
crescători etc. Reguli minime dar greu de aplicat la sat.

Ultima lovitură dată porcului nostru a venit prin Ordonanța de 
urgență din 2021, care interzice înmulțirea porcilor în gospodărie 
și vânzarea lor. Ordonanța, menită parcă să distrugă o parte 
importantă din economia rurală românească, a fost emisă în con-
textul creșterii până la 75% a importurilor de carne de porc din 
alte țări membre UE. Carcase, carne congelată, fl eici. Omul nici 
nu mai știe ce mănâncă. De la „porcul crescut de mine pentru 
mine” s-a ajuns la „porcul UE”,  un simplu produs de consum, 
într-o economie concurențială.

Dacă orășeanul pune bucățile de carne în coșul de cumpărături, 
țăranul se întreabă, de unde își va procura purceii pentru îngrășare 
și sarcrifi care? O întrebare la care nu răspunde nimeni.

Dr. Rodica Colta

5 În 4 martie 2020 Pesta Porcină Africană (PPA) a fost depistată în  237 de localități (cu un 
număr de 528 de focare ) din 25 de județe. De la prima semnalare a prezenței virusului PPA 
în România, pe data de 31 iulie 2017 și până în prezent, au fost eliminați 596.838 de porci 
afectați de boală și au fost diagnosticate 3.210 de cazuri la mistreți. Cum porcii nu au mai 
fost vaccinați, ci uciși, despăgubirile plătite propietarilor de animale afectate din România 
se ridică până în acest moment la peste 100 de milioane de euro
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Prelucrarea cânepii și țesutul 
cămășilor în județul Arad (II)

După toarcere cânepa se făcea „jirebii” cu ajutorul 
„râșchitorului”. Acesta era o unealtă simplă, de 

obicei o creangă de pom care să aibă la un capăt două crăci 
mici. Ceea ce era important la această unealtă era faptul că 
trebuia să fi e de o lungime de șapte palme măsurate, având 
degetele deschise. Apoi „jirebiile” erau „pârluite” pentru a 
se albi și a căpăta elasticitate. Pârluitul însemna introducerea 

jirebiilor în pârlău, adică într-un recipient din lemn de forma 
unui butoi, care avea în partea de jos o gură de scurgere. Peste 
cânepă se punea apă caldă amestecată cu cenușă (leșie). Această 
operațiune se făcea de mai multe ori. Tot pentru albire „jirebiile” 
se mai lăsau iarna afară ca să înghețe.

În perioada de după Anul Nou și până la Paști cânepa era 
țesută la război, astfel încât la terminarea postului Paștelor 
hainele să fi e gata croite. Astfel, de la semănarea cânepii si până 
produsul fi nal (piesa vestimentară) trecea exact un an de zile.

Înaite de țesut însă, fi rele de cânepă, iar în anii din urmă cele 
de bumbac erau urzite cu ajutorul urzoiului. De obicei urzeala 
se făcea în 9 raze (o rază o reprezentau fi rele întinse între două 
cuie ale urzoiului). Se urzea cu patru gheme ale căror fi re se 
legau la un capăt. La urzit era nevoie să se numere tot timpul. 
Trei fi re întinse pe urzoi formau o „verbă”. 5 „verbe” a câte trei 
fi re fi ecare însemna o „numărătoare”. Pentru urzeala care urma 
să fi e pusă în război era nevoie de 11 astfel de „numărători”. 
Numărătorile sunt în strânsă legătură cu numărul de ițe și cu 
orifi ciile spetei. Și ițele vin făcute pe o scândură unde sunt îm-
pletite tot numărându-se: 3 fi re o „verbă ”, 5 verbe o „numă-
rătoare”. La ițe era nevoie de 11 „numărători”.

Urma apoi „neveditul” care însemna trecerea fi relor urzite 
printre ițe și prin orifi ciite spetei.

Țesutul era ultima fază de prelucrare a cânepii. Pentru aceasta 
era nevoie de făcutul țevilor cu ajutorul sucalei, apoi întroducerea 
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țevilor în suveică. Țesutul propriu zis îl reprezenta întroducerea 
fi rului cu ajutorul suveicii în „rostul” fi relor de urzeală. Aceasta 
se mai numea și „băteala”, probabil de la baterea fi rului în 
țesătură cu ajutorul „brâglelor”.

În afară de semănat și topit, toate muncile cu cânepa se făceau 
de către femei.

Existau mai multe categorii de pânză care erau țesute:
1. Pânza cu „drugălăi” (categoria a III-a) folosită la țesutul 

sacilor sau ponevilor;
2. Pânza de „poneava” – la care atât „băteala” cât și „urzeala” 

erau din fire de cânepă – se folosea pentru poale, saci sau 
ponevi;

3. Pânza de „tramă” – aici urzeala era din „misir” (bumbac), 
iar băteala din cânepă – se folosea pentru confecționarea 
poalelor sau spătoaielor;

4. Pânza cu „cinari” („tinari”) - urzeala este învrâstată cu un 
fi r mai gros care apare la anumite intervale. Ea se folosea la 
spătoaie sau poale;

5. Pânza de bumbac (sau misir) apare pe la începutul secolului 
XX – atât băteala, cât și urzeala erau din bumbac – se folosea 
pentru confecționarea spătoaielor;

6. Pânza „creață” - făcută din misir cu fi rul încrețit.
 Cămășile femeiești din județul Arad erau țesute în două ițe. 

Croiul lor este asemănător în tot județul, dar ornamentica se 
deosebește de la o susbzonă etnografi că la alta. 

Sorin Sabău
Foto: Ioan Scripciuc
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Capitlul din Orod

Un capitlu reprezenta în evul mediu adunarea 
călugărilor sau a clericilor catolici dintr-o anumită 

regiune. În sens restrâns capitul desemna corpul canonicilor 
unei catedrale catolice. Prin extensie este însă denumit 
capitlu și locul de adunare al respectivei corporații. 

Bazilica de la Orod, reşedinţa prepoziturii şi a capitlului 
de Orod, a fost fondată în anul 1135, de regele Béla al II-lea 

(1109–1141). Construcţia, inițiată la îndemnul papei Honorius 
al II-lea (1060–1130), etalând o arhitectură în stil romanic, avea 
drept scop nu numai dotarea Regatului Maghiar cu o instituție 
de relevanță religioasă și juridică operantă pe cursul inferior al 
Mureșului, ci și participarea activă și competentă la coordonarea 
acțiunii de convertire și de atragere a „schismaticilor” din partea 
locului la religia „latină”. Operațiunea cerea investiții și eforturi 
de durată, căci inițial biserica maghiară a fost legată de Patriarhia 
constantinopolitană, subordonându-i-se acesteia. Altminteri, 
bineînțeles, prezența prelaților instruiți într-ale legilor era pusă 
în principal în slujba credincioșilor romano-catolici din regiunea 
arădeană. 

Construcția bisericii a fost terminată abia după decenii, de re-
gina Yolantha de Courtenay (cca. 1200–1233), originară din 
familia imperială cruciată de la Constantinopol, soţia regelui 
Andrei al II-lea (1175–1235), la 24 noiembrie 1224, în timpul 
guvernării regelui-cruciat. 

Istoricul Adrian Andrei Rusu vorbește despre rosturile 
cărturărești ale capitlului de pe teritoriul arădean. El apreciază că 
„Performanța capitlului [din Alba Iulia – n. O.P.] în a acoperi 
cele mai multe necesități notariale din Transilvania centrală și 

sudică, dar cu extensii numeroase, l-a 
adus în starea de centru al producției 
intelectuale, cu întregul cortegiu al 
auxiliarelor sale” (Castelul și spada. 
Cultura materială a elitelor din Transil-
vania în Evul Mediu târziu, 2019, p. 
212). Aceasta înseamnă că, la vremea 
respectivă, centrul spiritual de la Orod 
împărțea lumină spirituală și se implica 
în circuitul de idei al epocii după pu-
teri, prin osteneala părinților monahi. 
O funcție similară îndeplinea capitlul 
din Orod pentru zona Mureșului infe-
rior și o parte din Banat și sudul Biho-

rului. Era vorba deci despre o arondare zonală în stânga și în 
dreapta Mureșului în zona de câmpie ce urma ieșirii râului din 
defi leul Lipovei și până la vărsarea lui în Tisa. 

Un alt istoric, Răzvan Mihai Neagu a precizat că „Episcopia de 
Cenad era supusă canonic arhiepiscopiei de Calocea şi, după 
documentele papale, care consemnau plata dijmei, din secolul al 
XIV-lea, avea următoarele arhidiaconate: Timiş, Arad, Cenad, 
Torontal, Caransebeş, Caraş şi arhidiaconatul de peste Mureş”. 
Organizarea ecleziastică a centrului episcopal de la Cenad 
includea, deci, și Orodul, a cărui autoritate era în linii mari 
delimitată de cea a celorlalte arhidiaconate. 

Ligia Boldea, specialistă în istoria bănățeană, scria că în Banat, 
în materie de documente ofi ciale, „instituțiile ecleziastice emi-
tente au fost capitlurile din Cenad și Arad, deși s-a constatat în 
repetate rânduri că nu se poate opera o delimitare clară a 
competențelor acestora asupra comitatelor din vecinătate, de 
vreme ce există numeroase mărturii că aceste competențe s-au 
suprapus uneori teritorial”. Faptul ar putea semnala o anume 
competiție tacită între cele două capitluri, dar lucrurile nu sunt 
cu totul limpezi în această privință. Aceeași autoare adăuga: „... a 
existat o predilecție a capitlului din Cenad de a emite acte pentru 
comitatele Caraș, Cenad și Cuvin, în timp ce capitlul din Arad a 
emis mai ales pentru comitatele Arad și Timiș. Dar nu este deloc 
o regulă general valabilă, de vreme ce am întâlnit destule docu-
mente emise de capitlul din Cenad pentru comitatul Timiș, pre-
cum și de capitlul din Arad pentru comitatul Caraș”. Vremurile 
erau cum erau, organizarea bisericească nu dobândise încă pre-
cizia de mai târziu, dar locul de seamă al capitlului din Orod nu 
poate fi  neglijat.  

Ovidiu Pecican
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Doru Păcurar, Fără titlu
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Natura – frumusețe și magie
Muzeul de Științe ale Naturii
Palatul Cultural Arad (Piața George Enescu 1), 
intrarea dinspre Parcul Copiilor 

Muzeul de științe ale naturii s-a redeschis pentru vizita-
tori cu un nou concept expozițional, interactiv, care 

surprinde prin diversitatea temelor ilustrate. Pornind de la di-
versitatea pieselor/exponatelor afl ate în colecțiile Complexului 
Muzeal Arad, unele clasate în categoria tezaur național, precum 
și de la noile achiziții și donații, s-a reorganizat întreg muzeul 
de științe ale naturii, punând în valoare biodiversitatea județului. 
Astfel, a fost creat un nou concept expozițional, unde valorile 
de patrimoniu muzeal evidențiază frumusețea județului Arad, 
din punct de vedere fl oristic, faunistic și peisagistic. 

Pe parcursul expoziției sunt prezentate, în mod interactiv, 
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 importanță locală 
Dealul Mocrea, Câmpia Crișului Alb și Negru), rezervațiiile 
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 Sine-
sie (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-o 
spațiu exclusive dedicat colecției de paleontologie: fragmente 

osteologice de mamut, 
mastodont descope-
rite la Arad-Ceala, 
coarne de cerb uriaș 
și bizon, fosile de 
plante, și moluște. 

Parcului Natural 
Lunca Mureșului – 
sit Natura 2000, sit 
de importanță comu-
nitară SPA și SCI și 

sit de importanță inter-
națională Ramsar (zonă 
umedă) – îi este alocat un 
spațiu expozițional gene-
ros, unde este prezentată 
fl ora și fauna specifi că, 
dar și ocupațiile locuito-
rilor săi: creșterea anima-
lelor, vânătoarea, pescui-

tul, transportul sării pe Mureș, vedeta acestui segment 
expozițional fi ind monoxila descoperită în albia Mureșului, în 
anul 2012 (exponat clasat în categoria tezaur național).

Întreaga expoziție este prezentată publicului în mod interac-
tiv, folosind sisteme audio cu sunete ambientale din natură,    
adaptate fi ecărui segment expozițional; touchpad-uri cu in-
formații privind speciiile din colecția muzeului, rezervațiile 
naturale din Arad, descoperiri paleontologice; fotografi i și fi l-
me documentare despre rezervațiile naturale prezentate în 
expoziție; ghidaj audio. În mod inedit, prezentarea habitatului 
și ocupațiile locuitorilor Văii Mureșului, este realizată prin in-
termediul 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 pre-
zente pe parcursul expo-
ziției: colecția de animale 
și păsări a vechiului Gim-
naziu Regal (azi Colegiul 
„Moise Nicoară), colecția 
de păsări naturalizate (Pa-
vel Pettenkoff 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 Cole-
giului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad (prof. coordonator Iuliana 
Rotaru). 
Coordonator proiect expozițional:
Dr. Camelia Patko, muzeograf-biolog.
Filmele și fotografi ile din expoziție au fost realizate de:
Nelu Scripciuc, artist fotograf (Complexul Muzeal Arad); Florin 
Hornoiu, fotograf-documentarist (Complexul Muzeal Arad); 
Gabriel Herlo, biolog (Administrația Parcul Natural Lunca 
Mureșului); Ionel Roșu, biolog.

Adelina Stoenescu



Programul spectacolelor din 
luna septembrie 2021

Joi, 16 septembrie 2021, ora 19,00 – Sala Mare – Deschi-
derea stagiunii 2021/2022 

,,Terapie de grup” de Bolba Tamás, Szente Vajk și Galambos 
Attila – Musical  
Regia: Tapasztó  Ernő
Coordonator muzical: Éder Enikő
Coproducție: Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici” 
Arad, Aradi Kamaraszinház, Teatrul Jókai  
Békéscsaba (Ungaria),  în cadrul proiectu-
lui ,,Teatru fără frontiere”  
Durata: 2h10min  

Sâmbătă, 18 septembrie 2021, ora 19,00 
– Sala Studio
,,Pisica albastră” de Emil Cătălin 
Neghină 
Regia: Iulia Dinu 
Durata: 60min

Duminică, 19 septembrie 2021, ora 19,00 – Sala Mare
,,Școala și familia” după  I.L.Caragiale
Regia: Cristian Ban
Durata: 1h20min

Joi, 23 septembrie 2021, ora 19,00 – Sala Studio
,,Familia Tót” de Örkény István
Regia: Sânziana Stoican 
Durata: 1h40min

septembrie 2021 17
uralcultural

septembrie 2021

cultcultural

TE
AT

R
U

16

Sâmbătă, 25 septembrie 2021, ora 19,00 – Sala Mare 
,,Gunoierul” de Mimi Brănescu
Regia: Marian Parfeni
Durata: 50min 

Duminică, 26 septembrie 2021, ora 19,00 – Sala Studio
,,Să ne cunoaștem mai bine” – scenariu colectiv  
Regia: Cristian Ban
Spectacol nerecomandat tinerilor sub 16 ani
Durata: 1h10min

Joi, 30 septembrie 2021, ora 19,00 – Sala Studio
,,Tatăl” de Florian Zeller
Regia: Radu Iacoban 
Durata:1h40m

Doru Păcurar, Fără titlu
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„Fără artă omul trăieşte urât…” 
– Marin Preda 

Secţia Artă și Multimedia „Sabin Drăgoi” a Bibliotecii 
Județene „Alexandru D. Xenopol” din Arad oferă spre 

studiu peste 20.000 de cărți, albume, partituri, DVD-uri sau CD-
uri, din cele mai variate domenii: teoria, istoria și estetica arte-
lor, muzică, arte plastice, teatrologie, cinematografi e, design, 
arhitectură, artă fotografi că, dans, fi latelie, numismatică.

Ce poate fi  mai plăcut sau relaxant decât să răsfoiești un album 
al pictorului preferat sau dedicat unui mare muzeu al lumii, în 
compania muzicii preferate. Totul într-un spațiu amplu și prie-
tenos, asemeni celui de la biblioteca arădeană.

Ca să vă atrag în „mrejele” artisticului, prefer să vă prezint o 
selecție de citate aparținând unor artiști prezenți în secția noas-
tră, care au făcut cu brio dovada că talentul uman, mergând 
până la geniu, există. Cred că citatele alese  sunt cea mai bună 
invitație la bibliotecă, artele, în totalitatea lor, regăsindu-se în 
colecția de documente afl ate la îndemâna dumneavoastră.

„Fiinţa umană nu s-a născut ca să scrie literatură, să picteze 
sau să facă muzică. Dar în mod bizar s-a descoperit cu timpul că 
fără artă omul trăiește urât, își duce viaţa în întuneric și moare 
în întuneric” – Marin Preda.

„Pictez așa cum pasărea cântă” – Claude Monet.
„Pictez cântece, ascult picturi” – Franco Nonnis.
„Oamenii de artă, a căror sensibilitate răsare din inimă – pic-

torii, poeţii, muzicienii, dansatorii, actorii – sunt cei iraţionali. 
Ei sunt creatori de mari frumuseţi, dar total neadecvaţi într-o 
societate rânduită de cap. Societatea îi consideră pe artiști aproa-
pe niște paria, puţin nebuni, un gen de oameni săriţi de pe fi x. 
Nimeni nu vrea ca odrasla lui să se facă muzician, sau pictor, sau 
dansator. Toţi vor ca fi ii sau fi icele lor să fi e doctori, ingineri, 
economiști, oameni de știinţă, pentru că aceste profesii rentea-
ză. Pictura, poezia, dansul sunt periculoase, riscante, pentru că 
cel care le practică ar putea sfârși ca cerșetor pe stradă, cântând 
la fl aut” – Osho.

„Pictura este o artă a privirii, sculptura este o artă a atingerii, 
matematica este o artă a gândirii, muzica este o artă a sufl etu-
lui” – Aldyn Alexander.

„A zugrăvi este avantajul picturii. În privinţa asta poezia se 
poate socoti și ea norocoasă în comparaţie cu muzica. Domeniul 
ei nu este atât de limitat ca al meu, în schimb al meu pătrunde 
mai adânc în alte zone. Și nu este chiar atât de ușor să ajungi pe 
meleagurile împărăţiei mele” – Ludwig van Beethoven.

„În picturile mele vreau să spun ceva mângâietor, la fel cum 
muzica aduce mângâiere” – Vincent Van Gogh.

„O pictură este muzica pe care o puteţi vedea și muzica este o 
pictură pe care o puteţi auzi” – Miles Davis.

„Nespiritualizată de trăirile muzicii simfonice, frumuseţea 
unei femei va rămâne doar o fotografi e. Niciodată pictură!” 
–Constantin Ardeleanu.

„Nicolae Grigorescu este român cu tot sufl etul și în toată ope-
ra sa... Prietenia cu artiști francezi nu a reușit să-l smulgă medi-
taţiei românești, amintirii doinelor, imaginii întinsei câmpii du-
nărene, argintate de pulbere, acestei dulci ţări de coline, cu vii și 
căsuţe acoperite cu șindrilă. El rămâne poet, iar arta sa este un 
cântec de pasăre. El este român prin sentiment, prin lirismul fi n, 
prin simpatia pe care o pune în pictură, în alegerea motivelor 
de-o melancolică întindere sau de-o intimitate visătoare, prin 
ceea ce are tandru și spiritual în maniera sa” – Henri Focillon.

„Singurul lucru care ne îngăduie să privim fără dezgust lumea 
pe care o trăim este frumuseţea pe care anumiţi oameni ne-o 
creează din timp în timp pornind de la haos: tablourile pe care 
le pictează, muzica pe care o compun, cărţile pe care le scriu, 
spectacolele pe care le creează și viaţa pe care o trăiesc. Dintre 
toate operele, cea mai frumoasă este o viaţă bine trăită. Aș zice 
chiar că este o operă de artă prin excelenţă” – Radu Beligan.

Am redat aceste citate încercând să fac abstracție de vremuri-
le ciudate și tulburi pe care le trăim. Ne înstrăinăm unii de alții 
și ne înconjoară tot mai multă tristețe și urât. Depinde doar de 
noi să aducem un strop de bucurie, de senin, în viețile noastre, 
iar asta o putem face doar prin frumos, prin cele 7 arte.

Merită să începem chiar cu Secția Artă și Multimedia „Sabin 
Drăgoi” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad.

Florin Coita

septembrie 2021
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Şcoala Populară de Arte

Un eveniment important s-a desfășurat pe Terasa 
„Nerv”– situată pe frumosul mal al Mureșului, 

respectiv „EVERGREEN”. Gândit și organizat de profe-
soara de pian Maria Horosni, evenimentul s-a bucurat de 
un public numeros și, ca de fi ecare dată, elevii Școlii Popu-
lare de Arte au impresionat publicul prin talentul lor, dar și 
prin repertoriul ales. Evenimentul a fost un succes din 

toate punctele de vedere, ținând cont și de faptul că, profesorii 
Școlii Populare de Arte participanți la acest eveniment au inter-
pretat la fi nalul evenimentului diverse cântece, romanțe și melodii, 
bucurând spectatorii prin prestanța de care au dat dovadă. Re-
pertoriul Recitalului „Evergreen” a fost gândit de prof. Maria 
Horosni în două părți: în prima parte au avut loc recitalurile ele-
vilor Școlii Populare de Arte, iar în partea a doua au interpretat, 
pentru publicul numeros afl at pe Terasa „NERV”, invitații 
participanți la eveniment: TRIO INTERBELIC – format din 
CLAUDIA STESCO – voce, MARCEL SÂPCU – clarinet,  
LIVIU BOICIUC – pian. A urmat ELIZAVETA RUDEI care a 
interpretat diverse romanţe, acompaniată la pian de prof. 
VASILE RUS, iar la fi nal FLORIN GHERGHEL a interpretat  
câteva piese celebre, precum: „Jalousie”,  „Parfum de femeie”, 
„Lieberfreud” – Fritz Kreisler, „Avant de Mourir”– Georges 
Boulanger. 

Elevii participanți la acest eveniment au fost: Șipoș Amiee 
Cristina – pian, clasa prof. Maria Horosni, Știuleanec Eliza – 

pian, clasa prof. Andreea Mihăilescu, Molnar Vanessa – pian, 
clasa prof. Maria Horosni, Csaki Rhode – pian, clasa prof. Maria 
Horosni, Iercoșan Maria – pian, clasa prof. Andreea Mihăilescu, 
Jida Eliza – pian, clasa prof. Andreea Mihăilescu, Csaki Frigyes – 
vioară, clasa prof. Ilona Kaszoni, Rotariu Daria – pian, clasa 
prof. Andreea Mihăilescu, Șandru Cătălin – pian, clasa prof. 
Loredana Buga, Rotariu Filip – pian, clasa prof. Andreea 
Mihăilescu, Luff er David – pian, clasa prof. Maria Horosni, Un-
gureanu Dorin și prof. Emanuel Caragea – duo de chitare.

La Sala Festivă a Centrului Cultural Județean Arad a avut loc 
lansarea de carte „CĂLĂTO-RIND PRINTRE AMINTIRI – DIA-
LOGURI CU IOAN KETT-GROZA” – autor Lucian Ienășescu. 
Lansarea l-a avut ca invitat pe 
scriitorul Horia Ungureanu, 
membru al Uniunii Scriitorilor 
din 1980. Dintre premiile literare 
ale lui Horia Ungureanu, amin-
tim: premiul de debut al Editurii 
Eminescu – 1975, premiul fi lialei 
Arad a Uniunii Scriitorilor, în 
anul 1999 (pentru volumul  
„Matei şi Maria”).

„Lucrările mele sunt rezultatul 
unor incizii în sufl etul meu din 
care curg semnele unei lumi doar 
de mine acceptate, neexplicitate, 
o lume a trăirilor mele interioare 
necomparabile cu realitatea, o lume paralelă care nu trebuie 
explicată, ci trăită (...). Tot ce exteriorizez sunt rezultatul eului 
meu și al acumulărilor în timp de orice natură. Pensula sau 
creionul sunt intrumente anexe care caligrafi ază fl uidul meu in-
terior pe suprafețe exterioare mie, spre vedere. Nu aștept ca 
lumea să mă înțeleagă, să mă accepte, eu doar dau unuia dacă 
vrea să primească. Intrând, virtual, în lumea lucrărilor mele ești 
ca într-un labirint, nu-i sigur că găsești ieșirea, dar nici nu-i im-
portant, esențial este să participi”.

Ioan Kett Groza, Kettogramă, în în volumul „Călătorind printre 
amintiri: Dialoguri cu Ioan Kett Groza”, semnat de Lucian 
Ienășescu. Lansarea de carte din acest an s-a sincronizat aproape 
perfect cu faptul că, în data de 3 august, pictorul și grafi cianul 
Ioan Kett-Groza, cel care a fost ani de zile profesor al Școlii Popu-
lare de Arte Arad, și-a aniversat cei 80 de ani de viață și cei peste 
50 de ani de activitate, printr-o expoziție care a avut loc la        
Galeria de Artă Delta a Uniunii Artiştilor Plastici din Arad.

EVERGREEN– Șef Serviciu Școala Populară de Arte, Vasile Rus și prof. Maria Horosni
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„– Când ați venit la Școala Populară de Arte?
– În 1990. Când încă mai mirosea a petale de revoluție 

(Râde). Care încet- încet încep să pice. (...). M-am integrat 
și uite așa am tras la carul şcolii douăzeci și șapte de ani.   
La început a fost interesant că, bine, eu aveam experiență 
pedagogică, nu veneam așa de nicăieri. O chestie care   
într-adevăr mi-a plăcut a fost că, aici au venit totuși cât de 
cât oameni care voiau să picteze. La celelalte școli unde 
predam, era ba desen tehnic, ba desen, mă rog, desen la 
care patru voiau să deseneze și douăzeci și unu voiau să 

facă altceva. Ceea ce îngreuna procesul acesta de culturalizare. 
Dar aici am avut, mă rog, totuși oameni care erau și talentați și 
unii cu o doză de talent mai modestă, dar cu multă bunăvoință. 
Și, încet-încet m-am acomodat cu stilul ăsta. Bine, eu am impri-
mat o anumită metodă de la început, eu n-am făcut o clasă așa, 
ca la școală. Am zis, gata, este un alt profi l de școală, fac o 
atmosferă de atelier. Care a prins, în sensul că oamenii s-au des-
tins puțin (…)

– Ce oferă Școala Populară, dincolo de noțiuni de bază de        
desen, de culoare? Sunt cursanți foarte diferiți, de la elevi până la 
oameni maturi, unii cu o brumă de experiență artistică.

– Da, știi ce se întâmplă? Acuma nu neapărat să ridic ștacheta 
noastră, a dascălilor care suntem acolo. Dar îi schimbi. Deci, tu 
ca personalitate, în orice domeniu, plastică, muzică, ești totuși un 
pilon acolo. Un reper, să zicem. Pentru care nu știu dacă neapărat 
ambiția individului este să ajungă ca tine. Poate să te depășească. 
Dar te are așa ca reper. Și-atunci, modalitatea de lucru cu el, deci 
felul în care discuți cu el, felul în care îl jalonezi spre anumite 
elemente care poate nu sunt neapărat legate de clasa ta, ci, în 
ansamblu, contează... Eu, de exemplu, vorbesc cu ei despre 
muzică, despre literatură, despre viață în ansamblu...

– Talentul nativ contează mult. Firește, acestui talent trebuie să 
i se adauge (dacă i se adaugă) multe altele.

– Talentul nativ, da. Evident. Dar, cred că există în fi ecare. 
Asta e părerea mea. La unii stă mai la suprafață, la alții mai 
înăuntru, trebuie să-l scormonești mai tare ca să-l scoți în 
evidență, dar este. Deci, se simte” – din «Călătorind printre 
amintiri: Dialoguri cu Ioan Kett Groza» de Lucian Ienășescu.

Menționăm faptul că, în luna august, deși se afl ă în vacanță, 
elevii Școlii Populare de Arte participă la diverse evenimente 
organizate de Centrul Cultural Județean Arad, precum: 

– un concert în cadrul stagiunii culturale a Teatrului de Vară 
Moneasa la care au participat: Arthur Horeanu, Oana Palcu și 
trupa Ribozom formată din: Raul Nica – vocal și chitară, Iustin 

AR
TE Babău- bass și Eric Ștesco – baterie. Seara s-a încheiat cu dan-

suri populare susținute de Ansamblul „Arădeana”, iar Sorina 
Măgurean – elevă a Școlii Populare de Arte- clasa prof. Roxana 
Suciu și Roberta Tomșa – clasa prof. Mărioara Miclea, au 
susținut ultimul moment din cadrul Stagiunii Culturale a           
Teatrului de Vară de la Moneasa în data de 7 august 2021. 

– concert la Târgul „Produs în Arad” al elevilor Școlii Popu-
lare de Arte: Alesia Ardelean – voce și chitară armonie, Raul 
Pânzaru – chitară electrică, David Tomuța – chitară bass, David 
Csermak – baterie și Alexandru Sandici – pedal steel guitar;

– concertul Tarafului Școlii Populare de Arte la Teatrul de 
Vară de la Moneasa; 

– sâmbătă, 28 august, în cadrul Stagiunii Culturale a Teatrului 
de Vară de la Moneasa va avea loc, de la ora 20:30, un spectacol 
de muzică clasică susținut de clasa de canto classic, prof. Adrian 
Cotuna. Le mulțumim tuturor elevilor pentru participarea în 
cadrul acestor evenimente și le dorim succes la concertele vii-
toare!

Lorena Izabela Gâlea – clasa prof. Claudia Stesco- a partici-
pat la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Preparing Stars Festival, 
categoria Foreign Language, unde a câștigat Premiul I (Award 
I). O felicităm atât pe ea, cât și pe profesoara de canto muzică 
ușoară, Claudia Stesco! La cât mai multe premii!

Pentru fanii „Ribozom” menționăm că, trupa va susține un 
concert în cadrul „Zilele Aradului” în data de 26 august în Par-
cul Eminescu de la ora 19,00. Ne vedem acolo, să profi tăm din 
plin de concertele susținute în aer liber și de muzica bună!

Laura-Maria Ilea
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