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Cultura între meritocrație 
și democrație

C  onceptul de meritocrație a fost lansat de către so-
ciologul britanic Michael Young, pe la mijlocul 

secolului trecut. Ideea de bază a conceptului constă în 
selecția indivizilor talentați, în scopul de a fi  promovați, în 
funcție de rezultatele pe care le obțin. Cu alte cuvinte, 
meritocrația se bazează pe merite.   

În cultură, aceste merite se referă la calități precum talen-
tul, valoarea, educația și competența. La o primă vedere, s-ar 
părea, că meritocrația intră în confl ict cu democrația. Pentru 
că valorile nu se stabilesc prin vot democratic ci prin 
opiniile critice de autoritate și cele ale specialiștilor. Asta 
înseamnă că, un act artistic nu se judecă întotdeauna după 
succesul la public,  care este de regulă conservator și are de 
multe ori tendințe de respingere a noului, a experimentului. 
Pentru că, educația artistică se predă prea puțin în școli, iar, 
uneori, este distorsionată sau deturnată spre gusturile profe-
sorului. Ea se formează prin accesul direct la acte artistice 
valoroase, printr-o înțelegere a fenomenului artistic și o do-
cumentare riguroasă. 

Termenul în sine, provoacă frisoane celor care știu că, prin 
propria lor valoare nu vor ajunge niciodată să facă parte din 
elita domeniului la care aspiră. Astfel, există tentația aranja-
mentelor de tot felul, mergând până la o contraselecție a 
valorilor și renunțare la principiile corecte ale meritocrației. 
Dereglarea mecanismelor acesteia duce la confuzie, con-
testare și deprofesionalizare în orice domeniu, cu atât mai 
mult în cultură. 

Așadar, într-o societate democratică reală, trebuie să 
funcționeze meritocrația, chiar dacă aparent acesta nu con-
ține democrație. Iar acolo, unde aceste reguli sunt ignorate 
din incompetență, aroganță sau prostie, se produce o degra-
dare a sistemului de valori și o demotivare a elitelor reale.

În concluzie, dacă vrem o cultură sănătoasă și o formare a 
gustului estetic pentru arta de bună calitate, stoparea feno-
menului  kitsch care ne inundă din ce în ce mai mult viața, să 
prețuim meritoctația, ca formă a respectului față de com-
petiție, talent, competență și valoare.

Ioan Matiuţ

Născută la 
12.01.1985 
la Braşov. 
Absolventă 
a Liceului 
de Arte 
din Braşov, 
Secţia „Artă 
Monumen-
tală”.  
Absolventă a 
Facultăţii de Arte Plastice şi Design 
Timişoara, Secţia „Pictură”; Master și 
Doctorat la Facultatea de Arte Plastice 
și Design Timișoara.
Participantă la mai multe expoziții 
personale și de grup, în țară și 
străinătate.
E-mail: diana_serghiuta@yahoo.com

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
          Diana Serghiuță

Diana Serghiuță, Mask
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Consiliul Județean Arad – 
30 de ani de existență 

Consiliul Județean aniversează în această primăvară 
30 de ani de existență. Cu această ocazie, în perioada 

9-22 mai, va avea loc o serie de evenimente care să pună în 
valoare prezența Consiliului Județean în viața comunității 

arădene.

„De la proiectele de modernizare a drumurilor județene, la 
construirea de poduri peste Mureș, modernizarea sistemului de 
sănătate publică, respectiv a Spitalului Județean, construirea de 
spitale noi, susținerea învățământului special, fi nanțarea unor 
activități și echipamente pentru ISU, cumpărarea de ambulanțe 
SMURD și multe alte investiții și proiecte, Consiliul Județean a 
fost în ultimii 30 de ani unul dintre principalii vectori de dezvol-
tare ai județului Arad.

Câteva mii de proiecte punctuale în localitățile județului au 
fost fi nanțate sau cofi nanțate de Consiliul Județean Arad: con-
struirea de capele, amenajarea de trotuare, construirea de școli 
și grădinițe, reabilitarea bisericilor, modernizarea iluminatului 
public, drumuri comunale și agricole.

În ultimii ani, Consiliul Județean Arad a pus un accent deose-
bit pe dezvoltarea rețelei de apă, canalizare și gaz în județ, prin 
investiții cofi nanțate, proiecte europene în care participă institu-
țiile subordonate Consiliului Județean sau, suport logistic.

Pentru aniversarea celor 30 de ani de existență a instituției, se 
pregătește un șir de evenimente în luna mai, grupate pe parcur-
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sul a două săptămâni”, a declarat Iustin Cionca, președintele 
Consiliului Județean Arad.

Consiliul Județean Arad va organiza Săptămâna Porților De-
schise, cu o expoziție multimedia despre istoria administrației 
arădene. Săptămâna va mai cuprinde o gală a Consiliului 
Județean de prezentare a parcursului acestei instituții timp de 
trei decenii și a rolului ei în comunitatea arădeană. Vor fi  invitați 
să participe partenerii naționali și internaționali ai Consiliului 
Județean. La Sala ,,Marii Uniri”, reintrodusă recent în circuitul 
public, ca urmare a unui proiect european, se va organiza eveni-
mentul ,,Veacuri arădene”, care va readuce în atenția publicului 
viața socială, moda, felul de a fi  al arădenilor din ultimii 200 de 
ani. În cadrul unei conferințe internaționale, Consiliul Județean 
își va prezenta la Sala ,,Vasile Goldiș”, de la sediul central, relațiile 
diplomatice ale administrației arădene și impactul lor. Pe pla-
toul Consiliului Județean, așa cum arădenii s-au obișnuit deja în 
ultimii ani, va fi  organizată o expoziție cu vânzare de produse 
fabricate în Arad.
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Numele și calculul datei
Sfi ntele Paști reprezintă cea mai mare sărbătoare creștină. 

Numele sărbătorii vine de la Pesah, însă nu are nici o 
legătură cu sărbătoarea evreiască din 14 Nisan, care 
celebrează trecerea Mării Roșii. Creștinii sărbătoresc, la 
Paști, Învierea Domnului. Sărbătoarea este una cu dată 
mobilă, calculată anual, atât de credincioşii catolici și 
reformați, cât și de ortodocși. Conform datinii creștine, 

Paștile trebuie să se țină întotdeauna într-o duminică, după 
echinocțiul de primăvară și după lună plină. În plus, la ortodocși, 
sărbătoarea nu putea să cadă odată cu Paștile evreilor. Calculul 
diferit, face ca Paștile catolicilor și reformaților să cadă la o dată 
diferită față de Paștile ortodox. La catolici și reformați perioada  
în care se poate ține este cuprinsă între 23 martie și 23 aprilie, pe 
când la ortodocși poate să cadă și în mai.

Valoarea de omen a sărbătorii
Învierea Domnului, celebrată anual, are la fel ca și Nașterea 

Domnului, o valoare de omen, fi ind o zi cu putere formatoare.
Sărbătoarea, construită pe vechiul arhetip al morții și reînvierii 

(Patimile lui Hristos, Euharistia, Moartea și Învierea) încarcă 
cele 8 zile cu o semnifi cație cosmogonică, de  nou început. 
Această semnifi cație, la care se adaugă repetabilitatea anuală, 
întreține speranța credincioșilor în Învierea trupului. O parte 
din riturile săvârșite între Duminica Floriilor și Duminica Tomii 
confi gurează, după etnologul timișorean Otilia Hedeșan, o 
componentă de cult al strămoșilor.

Hrana rituală
Între alimentele rituale, care trebuie consumate obligatoriu        

în această zi, pe primul loc se afl ă ouăle de Paști, cu o sim-
bolistică bogată, ce trimite spre ideea de germene, de realitate 
primordială. În legătură cu culoarea roșie a ouălor,  în spațiul 
românesc circulă o serie de legende. Consumul lor nu este unul 
obișnuit. Ouăle se ciocnesc, conform unui mic scenariu, într-un 
anumit fel. Nu se poate ciocni decât cap cu cap și dos cu dos.  
Cel care ciocnește spune „ Hristos a Înviat!” și i se răspunde 
„Adevărat  a Înviat!, marcând astfel statutul sacral al consumului.

De pe masă nu putea lipsi nici Colacul de Paști, rotund, împletit 
sau Pasca (cu brânză) și carnea de miel, mielul fi ind prin blânde-
țea, inocența, puritatea sa un simbol fundamental al lui Hristos.

Sfi ntele Paști țin 3 zile.
Credințe și practici  performate de români în zilele de Paști
În Duminica Sf. Paști, românii credeau că se deschid cerurile 

și cei care mor în 
această zi ajung 
direct în rai. În 
Covăsânț, odini-
oară se zicea că 
cine doarme în 
ziua de Paști și 
avea grâul semă-
nat, l-ar fi  prins 
vremea rea și n-ar 
mai fi  apucat să-l 
taie. În Șepreuș, 
dimineața prun-
cii plecau pe la 
vecini „a pițura”, 
după ouă. În Ma-
cea datina era ca, 
după ce veneau 
de la Înviere, oa-
menii să se spele 
pe față cu apă în 
care puneau bani 
și ouă roșii, pentru sănătate și frumusețe. În alte sate spălarea 
aceasta rituală avea loc dimineața, înainte de a merge la Sf. 
Liturghie. În Secusigiu, copiii duceau  dimineața, pe la rude și 
vecini, colaci, ouă și lumânări de pomană.

Pretutindeni se merge la Sf. Liturghie în haine noi. Odinioară 
acestea erau făcute de femei în casă, în perioada postului. În 
Mișca fetele de 14-15 ani se așezau în această zi, pentru prima 
dată, în biserică, în rândul femeilor.

După serviciul religios, copiii și tinerii ciocneau în curtea bi-
sericii ouă „pe mâncate”. Masa de Paști este una bogată, cu supă 
de carne cu tăiței, sarmale, friptură și colaci cu mac și cu nucă. 
Seara,  în trecut, se organiza bal.

De la o localitate la alta, a doua zi de Paști  sau în Duminica 
Tomii se ține Paștile morților. Se merge la cimitir cu coșuri cu 
colaci și ouă roșii care, după ce sunt sfi nțite de preot, sunt date 
de pomană.

Odinioară, în Bârsa, la Duminica Tomii, femeile măritate         
(„ druscelele”) se adunau la Căminul cultural și petreceau fără 
bărbați.

Calendarul sărbătorilor pascale se încheie la Ispas, când are 
loc Înălțarea Domnului.

Rodica Colta
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Politica de sistematizare a satelor din 
Ținutul Zărandului în secolul al 

XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea 
Partea a III-a

P entru secolul al XVIII-lea avem date despre felul în 
care s-a făcut tragerea la linie a satelor din Banat și din 

Bihor. Ea s-a aplicat atât coloniștilor nou veniți cât și local-
nicilor. Din anul 1764, în Banat se impune un control efectiv al 
construcțiilor. Consilierul de curte, Wolfgang von Kempelen și 
Cothman, membru al Camerei regale maghiare, au impus o 
formă de organizare a gospodăriei coloniștilor care va face isto-
rie: poziția casei față de lot și stradă, protecția accesului în casă 
etc. Casa trebuie amplasată obligatoriu, la marginea terenului, 
perpendicular pe stradă (similar modelului „francon” întâlnit în 
Transilvania la sași), șura impozantă trebuie să despartă prima 
curte de a doua și este fl ancată de grajduri. Planul dominant al 
noilor așezări era rectangular (cartezian), cu loturi identice, 
gospodăriile fi ind înșirate una lângă alta. Acțiunile se desfășurau 
fi e stimulativ, fi e cu forța. Marea majoritate a gospodăriilor s-au 
conformat acestor reguli indiferent de zonă, ocupații sau etnie1.

Pentru comitatul Bi-
hor, într-un act din 26 
martie 1773 se specifi ca 
că, noile case trebuie să 
cuprindă o cameră, bu-
cătărie și o cămară 
(probabil după modelul 
vechilor case ale ioba-
gilor), se dădeau și di-
mensiunile, în stânjeni, 
pe care casa trebuia să 

le aibă (dimensiunile erau în funcție de mărimea sesiei pe care o 
avea iobagul), străzile să fi e în linie dreaptă, casele să fi e con-
struite spre stradă, camera să fi e situată spre stradă și să aibă cel 
puțin un geam2.

În ce privește materialele de construcție, iobagul care își va 
dărâma casa, va trebui să-și refolosească lemnele pentru edifi -
carea celei noi. Dacă nu se pot folosi toate lemnele, se va com-
pleta de la domeniu, iar dacă nu poate folosi nici un lemn să-și 
ridice casa din pământ bătut sau din cărămidă nearsă (va primi 

lemne numai pentru uși, geamuri și acoperiș), pe viitor se vor 
face case doar din pământ bătut. Terenurile tuturor localităților, 
inclusiv pământurile extravilane ale iobagilor, pentru semănă-
tură se vor împărți în asolamente (calcaturi); localitățile vor fi  
obligate să aibă păstor comun pentru oi și vite mari și nu-i va fi  
permis nimănui să iasă la pășune separatnici să-și împrejmu-
iască semănătura sau fânațul cu gar. Sălașele vor fi  dărâmate și 
nu se vor mai construi altele. Pentru a reuși să-și ridice casele, 
domeniul le va ierta iobagilor pe timp de un an o treime din 
robote3.Din punct de vedere administrativ-urbanistic consti-
tuirea noilor așezări este combinată cu restructurarea celor 
vechi. Se întâlnesc mai multe situații:

- gruparea mai multor așezări (de obicei românești) într-una 
singură (organizată geometric);

- „alinierea” vechilor așezări (mai ales cele compacte) re-
zultând în acest fel structuri regulate;

- restructurarea pe aproximativ același sit a unor așezări de tip 
grupat dar cu structuri regulate;

- extinderea așezărilor existente prin arii conformate geome-
tric;

- întemeierea unor noi așezări cu adoptarea unor geometrii 
ale planului;

Au fost multe cazuri când procedeele aplicate erau mixte4.
Sorin Sabău

ET
N
O
G
R
AF

IE

Diana Serghiuță, Gaze

3 Ibidem, p.16-17
4 Teodor Octavian Georghiu, Locuirea tradițională din Banat-Crișana, Timișoara, 2008., 
p.34

1 Ovidiu Someșan, De la Bucin la Buteni, Arad, Editura Gutenberg Univers, , 2005, p.128
2 Ioan Godea, Arhitectura românească.în epoca modernă 1700-1900, Oradea, Editura          
Primus, 2012, p.14-15



Figura de joc se execută 
pe 16 măsuri. În prima 
parte de 4 măsuri se face o 
plimbare la dreapta şi la 
stânga. Pe următoarele 4 
măsuri se intră în motivul 
de bază cu următoarea 
structură: dipiric, spon-
deu, dipiric, anapest în 
care predomină paşii vârf-
toc, alăturaţi şi încrucişaţi. În continuare se reia plimbarea la 
dreapta şi la stânga, tot pe 4 măsuri. Figura de joc se continuă  
cu portativul nr.2 de 4 măsuri şi se încheie cu o bătaie puternică 
în podea urmată de un pinten la sol. Din punct de vedere struc-
tural Lunga din Moroda este asemănătoare cu Sărita din 
localităţile Şicula, Ineu şi Mocrea.

Învârtirile în perechi se fac după plimbările bilaterale cu paşi 
sincopaţi. Sunt învârtiri simple la dreapta şi la stânga după care 
fata trece în jurul băiatului, mişcarea se termină cu 2 piruete cu 
mâna dreaptă a băiatului. În continuare tot roată după băiat cu 
braţele în cruce şi terminat cu 2 piruete executate cu mâna 
stângă a băiatului. 

Viorel Nistor
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Culegere de jocuri din Moroda

Localitatea Moroda face parte din zona folclorică a 
Ineului. Repertoriul coregrafi c este asemănător cu 

cel din localitățile limitrofe: Mocrea, Șicula, Ineu, Seleuș., 
Zărand, Nădab,Cintei. În primul joc de la hora duminicală 
tradițională Raru sau Rara se întâlnesc multe elemente din 
zona folclorică a Câmpiei Crișului Alb. La Jocul satului  
din Moroda cântau muzicanții veniți din localitățile în-
vecinate. Amintim pe Dumitru Borlea din Zărand, Arde-

lean Emil din Șicula, Crișan Ioan din Chișineu Criș.
La primul joc, Raru, caracteristica principală este structura 

sincopată de tipul amfi brahului. În plimbările bilaterale ale 
perechilor consemnăm prezența paşilor vîrf-toc și a celor 
încrucișați în deplasarea la dreapta și la stânga. Figura de joc 
alcătuită din 2 măsuri cu repetiție se încheie întotdeuna cu pași 
alăturați. Paşii tropotiţi pe loc sau în deplasările bilaterale se 
încheie cu pinteni pe loc sau în aer. 

Una dintre cele mai deosebite forme coregrafi ce din Moroda 
este Lunga, o variantă a jocului Raru în care apare un grup de 
motive cu structură complexă pe care cu mare greutate am 
învăţat-o de la jucăuşii Mihuţ Dumitru şi Gornic Gheorghe. 
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Cărturari ai Orodului medieval 

Până astăzi, nimeni nu a adunat încă într-o culegere 
separată actele – multe sau puține – păstrate din ac-

tivitatea acestui capitlu, așa cum a procedat Sigismund Jakó 
în ce privește diplomele păstrate din activitatea conventului 
Cluj-Mănăștur. Dacă s-ar publica aceste documente îm-
preună s-ar obține o imagine mai verosimilă, fi e ea și 
incompletă, desfi gurată de tăcerile istoriei, asupra istoriei 
conventului, a succesiunii celor care l-au condus și, mai ales 

a chestiunilor ajunse în dezbaterea și la decizia sa. Realizarea 
unei asemenea culegeri rămâne în sarcina viitorului și merită să 
fi e dusă la îndeplinire prin forțe specializate arădene și printr-o 
fi nanțare locală sau națională. Asta, de nu s-ar dovedi că s-au 
depistat până astăzi prea puține documente legate de secolele de 
existență medievală ale Orodului... 

Deocamdată, să constatăm doar că, din rândul canonicilor din 
Orod s-au ridicat fi guri strălucite ale timpurilor evului de mijloc, 
cu deschidere europeană și cu contribuții memorabile la viața 
instituțională și culturală a Regatului Maghiar și a Europei. 

Cei mai bine cunoscuți până în prezent sunt trei cărturari din 
secolul al XIV-lea, a căror activitate a fost strâns legată de des-
tinul istoric al noii dinastii de pe tronul Ungariei, familia de 
Anjou. 

Primul dintre aceștia, în ordine cronologică, a fost prepozitul 
Nicolae de Orod, afl at în anii 1320 în Italia, la studii de drept 
canonic. 

Al doilea a fost un italian, Bonioan de Campello, trimis de 
regele Ludovic în ambasadă la Papa Clement al VI-lea, la 
Avignon, și promovat ierarhic de Sfântul Părinte, treptat, până    

la rangul de epis-
cop de Bosnia. 

Al treilea a fost 
un ecleziast de ori-
gine mic-nobiliară, 
originar din Slova-
cia, dar ajuns, prin 
meritele sale cărtu-
rărești, biograf al 
suveranului ma-
ghiar și renumit is-
toric. Numele sub 
care a intrat în isto-
ria scrisului despre 
trecut este acela de 
Ioan de Târnave, 
opera lui intrând în 
compilații de croni-

ci mai târzii, precum cea a lui Ioan Th uroczy și anonima Cronică 
de la Buda. 

Totuși trei au benefi ciat de protecția regală, primul fi ind trimis 
la studii juridice de regina mamă, al doilea și al treilea făcând 
parte din anturajul regal, ca sfetnici de încredere ai coroanei. 

Prin asemenea fi guri de faimă în epocă, Orodul s-a impus ca 
un centru ecleziastic, cărturăresc și juridico-diplomatic de 
importanță mare, ajungând ca el să participe și la ilustrarea unei 
vârste a istoriografi ei – și, prin ea, a întregii culturi – maghiare 
angevine. Faptul arată că, indiferent de unde ar fi  venit la Orod, 
canonicii prezenți în cadrul capitlului şi al prepoziturii aveau la 
fața locului mijloacele de a-și adânci cunoașterea și performanțele 
intelectuale și că nu au ezitat să profi te de acest fapt. Totodată, se 
vădește astfel că, pentru noii dinaști de după stingerea dinastiei 
arpadiene, Orodul a fost o pepinieră valoroasă de sfetnici ai 
coroanei, de oameni capabili de misiuni importante, de slujitori 
devotați ai regalității.  

Ovidiu Pecican
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Diana Serghiuță, Snake
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NOAPTEA MUZEELOR 
Ediția a XVIII-a, 14 mai 2022

Inițiată de Ministerul Culturii și Comunicării din 
Franța și patronată în prezent de Consiliul Europei, de 

UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor, Noaptea 
Muzeelor este un eveniment de succes european desfășurat la 
nivel internațional și afl at anul acesta la a 18-a ediție.
MUZEUL DE ȘTIINTE ALE NATURII/ PALATUL CULTURAL 
Arad, Piaţa George Enescu, 1 – intrarea dinspre Parcul Copiilor
Sâmbătă, 14 mai, orele 19.00-01.00
Expoziţia Natura – frumusețe și magie
Curator: Dr. Camelia Patko
Filme pentru copii – Povestea unei nuci
Atelier de cuvinte&Giorgiana Popan – storyteller
Expoziția Porțelanuri și plante (Colecţia prof. univ. Ioan Don) 
Curator: Carmen Danciu
MUZEUL DE ISTORIE/PALATUL CULTURAL, ETAJ II
Arad, Piaţa George Enescu, 1 – intrarea dinspre Parcul Copiilor
Sâmbătă, 14 mai, orele 19.00-1.00
Expoziția de artă europeană: Pinacoteca
Curator: Dr. Adriana Pantazi
Expoziţia Tezaur 1848/49. Repere din Colecția de relicve a 
muzeului arădean
Curator: Dr. Felicia Oarcea
Expoziţia Arad – Decembrie 1989
Curator: Dr. Adelina Stoenescu
STAND DE PREZENTARE - INSTITUȚIILE DE CULTURĂ 
DIN JUDEȚUL ARAD
Parcul Copiilor Arad – intrarea în Muzeul de Științe ale Naturii 
Sâmbătă, 14 mai, orele 18.00-21.00
Organizatori: Complexul Muzeal Arad, Biblioteca Județeană 
A.D. Xenopol Arad, Centrul Cultural Județean Arad, Centrul 
Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Arad
MUZEUL DE ARTĂ
Arad, str. Gh. Popa 2-4, etaj II
Sâmbătă, 14 mai, orele 19.00-1.00
Expoziția Muzeul portabil – Remo Giatti (Italia) și invitații săi
Curator: Ovidiu Petca, Comisar expoziție: Dr. Adrian Sandu
Filme pentru copii: povestea O faptă nobilă
Atelier de cuvinte& Giorgiana Popan – storyteller
kinema ikon
Curator: Călin Man

MUZEUL DE ARTĂ
Arad, str. Gh. Popa 2-4, atelierul Adrian Sandu (în curtea muzeului)
Sâmbătă, 14 mai, orele 19.00-1.00
Workshop de gravură
Artist visual: dr. Adrian Sandu
SALA CLIO 
Arad, str. Horia 10
Sâmbătă, 14 mai, orele 19.00-1.00
Expoziția de fotografi e Environnement de vie / Mediul de viață
Curator: Nelu Scripciuc, Foto Club Pro Arad
MUZEUL ORAŞULUI LIPOVA/CASA SEVER BOCU
Lipova, str. Nicolae Bălcescu 21
Duminică, 15 mai, orele 18.00-23.00
Expoziție de etnografi e
Curator: Corina Dubeștean, Dr. Gabriel Hălmăgean, Dr. Sorin 
Sabău
Concert de muzică 
Clubul Copiilor Lipova
Poezie lipoveană
Cenaclul „Muza” Lipova
MUZEUL MEMORIAL IOAN SLAVICI ȘI EMIL MONȚIA ȘIRIA
Șiria, Conacul Bohuș
Duminică, 15 mai, orele 18.00-23.00
Expoziția Emil Monția / Expoziția Ioan Slavici
Curator: Dr. Adelina Stoenescu
Sala Capitulării (Revoluția 1848/1849)
Curator: Dr. Peter Hügel, Dr. Felicia Oarcea, Dr. Adelina Stoenescu
Expoziția de gravură „În lumea lui Slavici” (autor Sever Frențiu)
Curator: Laura Moț
Proiecție de filme documentare etnografice premiate la 
Festivalul național de fi lm documentar
Autori: Dr. Gabriel Hălmăgean, Dr. Sorin Sabău
Parteneri: Rețeaua Națională a Muzeelor din România, Con-
siliul Județean Arad, kinema ikon, Foto Club Pro Arad, Clubul 
copiilor Lipova, Cenaclul Muza Lipova, Atelier de Cuvinte.

Adelina Stoenescu
Muzeul Județean Arad
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I Comunitatea ortodoxă sârbă                 
din Pecica

Comunitatea ortodoxă sârbă din Pecica s-a constituit 
în urma despărţirii ierarhice de comunitatea ro-

mânească, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Acest 
proces s-a încheiat în mod paşnic, sârbii solicitând ieşirea 
de sub jurisdicţia română.

La conscrierea populaţiei din 1872, au fost recenzaţi 
aproximativ 5100 români şi 300 sârbi. „Credincioşii de naţio-
nalitate sârbă din comunele mestecate din ziua încheierii împă-
căciunii se privesc de despărţiţi de către jurisdicţiunea bisericii 
arădane, încorporându-se la Ierarchia lor naţională, adică la 
Dieceza sârbă a Timişorii”. Protocolul de despărţire a fost publi-
cat în ziarul arădean „Lumina”. „În posesiunea credincioşilor 
noştri români” au rămas şcoala, cea mai mare parte a averii 
bisericeşti şi şcolare, protocoalele de stare civilă şi arhiva. Bi-
serica, construită de către români, sârbi şi greci în anul 1774, a    
rămas în folosinţa comunităţii române, sârbii primind o 
despăgubire de aproximativ 6.000 fl orini. Cimitirele aveau să      
fi e folosite în continuare în comun, iar obiectele de cult şi 
proprietăţile funciare au fost împărţite după principiul pro-
porţionalităţii.

Imediat după realizarea despărţirii, sârbii „se vor îngriji nu-
maidecât de o capelă unde să săvârşească funcţiunile bisericeşti”. 
Comunitatea sârbă a utilizat banii primiţi de la români, precum 
şi donaţii de la credincioşi, pentru a-şi ridica biserica, în decur-
sul anului 1874, închinată Sfântului Mucenic Gheorghe, săr-
bătorit la data de 6 mai (stil nou, 23 aprilie stil vechi).

La 24 noiembrie 1872, protosincelul Andrei Papp raportează 
conducerii Episcopiei arădene despre încheierea despărţirii 
paşnice dintre românii şi sârbii din localitatea Pecica: „credin-
cioasa noastră comună bisericească din Pecica şi-a esprimat 
dorinţa şi se roagă de Preasânţia Voastră ca să vă înduraţi cât 
mai curând a dispune graţios constituirea şi organizarea comu-
nei bisericeşti române de sinestatatoare după prescrisele statu-
tului nostru organic”.

În prima şedinţă a delegaţiei române, desfăşurată la Arad în 
data de 5/17 şi 6/18 februarie 1873, se ia la cunoştinţă faptul            
că, la Pecica, „afl ându-se toate în conformitate cu învoiala 
normativă de la Carloviţ, după ce sârbii, prin reprezentanţii lor 
se dechiară împăcaţi şi chiar asiguraţi de cătră români prin 
obligaţiunea ce li s-a dat şi pe care ei au primit-o şi aşa sârbii de 
bună voie au şi ieşit din biserica română până aci comună – 
actul de despărţire se aprobă; despre aceasta se încunoştinţează 
pe loc prezenţii reprezentanţi ai ambelor părţi, iar încuviinţarea 
formală în comună se va mijloci pe calea sa prin concermintele 

protopresbiteriu”. Totul 
a rămas, însă, în ex-
pectativă până în no-
iembrie 1873, când s-a 
semnat „împăcarea” paş-
nică.

La 10 noiembrie 1873, 
în şedinţa comisiei con-
gresuale române, se va-
lidează actele de des-
părţire paşnică de la 
Pecica, Nădlac, Turnu şi 
Cenadul Unguresc. Co-
misia sârbă aprobă ace-
leaşi acte de despărţire 
în şedinţa desfăşurată în 
data de 8/20 aprilie 1874.

În şedinţa delegaţiei congresuale române din Budapesta din 
12 şi 13 iunie 1874, la punctul 30 se specifi că: „sub Nr. prot. 34 
Delegaţiunea congresuală sârbă ia cu aprobare spre scriere actul 
comisional despre împăcăciunea încheiată în comuna mestecată 
Pecica-română afl ându-o conform învoielii carloviţene. Actul 
comisional se transpune Consistoriului eparhial al Aradului în 
nessu cu conclusul din 10 Nov. 1873 Nr. prot. 39 spre publicare 
şi esecutare.”

Lista preoţilor ortodocşi sârbi care au slujit la Pecica cuprinde 
pe: Nichifor Atanaczkovics (1873); Nicanor Nedelcovici 
(1874); Amfi lotie Eremici (1874-1875); Atanasie Petrovici 
(1876-1884); Ilarion Kostici (1884); Milutin Iosici (1884-1885; 
1891; 1907; 1915); Stevan Nicolici (1885-1886); Dimitrie Girici 
(1886-1890); Grigorie Bucurovici (1891-1906); Ieft a Petrovici 
(1906, 1911); Mihail Pandurovici (1907, 1911); Ieft a Petrovici 
(1908); Milutin Iosici (1908); ieromonah Platon Markovici 
(1908); ieromonah Mitrofan (Milan) Molmomanov (1908); 
Svetozar Girlajici (1910-1911); ierei Sava Damijanov (1911-
1919); Damian Rancov (1920); Sergie Iovanovici (1920-1922); 
ieromonah Pantelimon Doman (1922; 1924); ieromonah 
George Dragici (1923).

Începând cu anul 2002, mica comunitate sârbă din Pecica este 
păstorită de preotul Milovan Milin, iar din punct de vedere ad-
ministrativ este fi lială a Parohiei Nădlac, alături de Turnu. Sluj-
bele religioase sunt săvârşite alternativ în cele trei localităţi.

Bibliografi e: Marco Gabriela Adina, Dimensiuni istorice, so-
ciale, confesionale şi culturale româno-slave pe valea Mureșului 
Inferior (1802-1918), teză de doctorat, Cluj-Napoca, aprilie 
2019.

Dr. Gabriela Adina MARCO
Complexul Muzeal Arad
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Orice răsărit de soare 
e un apropo la înviere

Hristos a înviat, dragule!
E salutul care străbate cu lumină veacurile și inimile 

creștinilor de pretutindeni. E Bucuria mea, a ta, a noastră, 
a tuturor. Sărbătoarea Învierii lui Hristos din morți ne 
oferă șansa reîntâlnirii cu raiul, cu Dumnezeu, cu semenii 
și cu noi, înșine. Fiecare sărbătoare poartă în ea o emoție 

aparte, dar, parcă, sărbătoarea Paștilor e una cu totul deosebită. 
Îmi dai dreptate?

Înainte de a-ți așeza în sufl et câteva gânduri, vreau să te întreb: 
cum ești? Cum ți-au fost sărbătorile? Pe cine ai avut alături? Ai 
reușit să te desprinzi puțin de cotidianul gălăgios și agitat? Te-ai 
așezat, în tihnă, lângă ai tăi? Ai prețuit, în adevăratul sens al cu-
vântului, clipele pe care le-ai petrecut împreună cu ei? Ai dat 
sens timpului?

Dar de Sărbătorit te-ai ocupat? Ai fost pe la El pe Acasă? L-ai 
invitat la masa ta? Te-ai împărtășit de și cu El? 

Sărbătoarea Paștilor este pre-
cedată de o Săptămână deosebită, 
cea a Patimilor. Un timp pe care îl 
avem la îndemână cu toții pentru a 
ne clarifi ca asupra câtorva motive 
pentru care Dumnezeu merită să 
fi e iubit de fi ecare dintre noi. Sluj-
bele din Săptămâna Mare, prin tex-
tele lor profunde, ne pun înainte 
suferința, judecarea, vinderea, în-

josirea, plânsul, trădarea, Patimile și Moartea lui Hristos. Toate 
acestea ne sunt așezate înainte pentru a conștientiza că 
Dumnezeu, „atât de mult a iubit lumea, încât pe unicul Său Fiu 
L-a dat” (Ioan 3, 16), să Se facă asemenea nouă, pentru ca noi să 
putem tinde înspre asemănarea cu El. 

Iubirea Lui pentru om culminează prin Învierea Sa din morți, 
prin ridicarea Lui din mormânt și, prin aceasta, ridicarea 
fi ecăruia dintre noi. 

Iată, câteva gânduri cu privire la sensul Sărbătorii pe care toc-
mai am cinstit-o cu toții. Dar, sărbătoarea nu s-a încheiat. 
Sărbătoare este și astăzi, va fi  și mâine… Atâta vreme cât soarele 
va răsări, poți face din fi ecare zi, un prilej de înviere. 

Praznicul Învierii lui Hristos este și despre învierea, sau, chiar 
de renașterea noastră. Este prilejul pe care Dumnezeu ni-l oferă 
tuturor pentru a ne așeza pe calea curată și sinceră a vieții, pen-
tru a pune chiar început bun unei altfel de raportări față de valo-

rile pe care, adeseori, le considerăm a fi  perimate, trecute, expi-
rate și de niciun folos. 

Așadar, dragul meu, mă rog lui Dumnezeu să-ți dăruiască un 
gând bun pentru perioada care va urma, să trăiești în așa fel 
încât Dumnezeu și oamenii să-ți zâmbească. Și, extrem de im-
portant, când te vei privi în oglindă, să ai capacitatea să-ți 
zâmbești bucuros, fi ind împăcat cu gândul că trăiești frumos și 
dai sens clipelor din viața ta. 

Închei prin a-ți dori răsărituri de soare aducătoare de bucurie, 
înviere și renaștere sufl etească !

Hristos a înviat, Bucuria noastră! 
Cu prețuire,  

pr.Vlad-Sergiu Sandu

Diana Serghiuță, Somn



Sighetu Marmației, Baia Mare, 
Brăila, Oradea și Satu Mare. 
La vernisaj au fost prezenți mai 
mulți iubitori ai artelor, alături 
de prof. Cristina Busuioc și 
conducerea Școlii de Arte Satu 
Mare, reprezentată prin Mir-
cea Deac și Florin Pop. O fe-
licităm pe această cale pe     
cursanta Școlii Populare de 
Arte, Sorina Marandiuc, cât și pe 
Sofi a Klemenco, profesor coordonator și le dorim baft ă în con-
tinuare!

Ionică Georgiana, elevă a clasei de pictură, prof. Sofi a Kle-
menco, a participat la Concursul Național de Arte Plas-tice Ni-
colae Milord, ediția a VI-a 2022, cu lucrarea „Trăiri”, unde a 
câștigat Mențiune la secțiunea de pictură. Concursul a fost orga-
nizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare, 
Neamț, prin Școala Populară de Artă Piatra-Neamț. Concursul 
promovează creația pictorului Nicolae Milord, precum și oma-
gierea operei și a personalității artistice a acestuia, urmărind pro-
movarea și afi rmarea creațiilor cursanților școlilor de arte din țară.

Elevii clasei de pian, prof. coordonator Mariana Toma, au par-
ticipat în perioada 26-27 martie 2022 la Concursul Internațional 
de Pian „Banatus Temesiensis”, unde au câștigat premii, după 
cum urmează: 

- Zanfi r Abel-Emanuel, premiul II, categoria A amatori;
- Sallai Krisztina, premiul I, categoria A amatori;
- Arthur Cristea, premiul I, categoria A amatori.
Lorena Gâlea - elevă a Școlii Popu-

lare de Arte, clasa de canto muzică 
ușoară profesor coordonator Claudia 
Ștesco - a obținut premiul al II-lea la 
Concursul „S.E Aphrodite Voice Cy-
prus International Music Competi-
tion” 2022, unde a participat în cali-
tate de  invitată, în urma competiției 
International Festival City of Talents. 

Motan Eduard - elev al Școlii Popu-
lare de Arte, clasa prof. Mărioara Mi-
clea - a participat la Festivalul-Con-
curs Național de Folclor „Rozmarin 
în colțu’ mesii”, ediția a VII-a, unde a câștigat Premiul I.

Frunză Sofi a, clasa de pian prof. coordonator Maria Horosni, 
a câștigat Premiul I la Concursul „Goldișenii au Talent”, ediția a 
IV-a. Felicitări, atât elevilor premiaţi, cât şi profesorilor coordo-
natori. 

Laura Maria Ilea

Școala Populară de Arte 
luna mai 2022 

În data de 26 martie 2022, un grup organizat al Școlii 
Populare de Arte Arad s-a deplasat în localitatea Lokve - 
Sân Mihai - Serbia, la invitația comunității românești din 
Voivodina, cu ocazia primei ediții a evenimentului ,,Zilele 
Prieteniei”. Din această delegație au făcut parte:

- membrii grupului vocal folcloric ,,Feciorii Zărandului” 
format din: Andrei Gurău, Denis Roșu Drăgan, Casian 

Vițelar, Ciprian Lipovan și Eduard Motan.
- membrii grupului vocal folcloric ,,Sânzâienele” format din: 

Mădălina Păcurar, Ema Crihan, Simona Stănilă, Roberta Tomșa 
și Sorina Lupșa.

- un taraf al Centrului Cultural format din virtuozi 
instrumentiști arădeni: Petrică Pașca - taragot, Petrică Spinare 
- clarinet, Adrian Avram - vioară, Darius Dărăbanț - contrabas 
și Vasile Rus - acordeon.

Programul artistic pregătit pentru acest eveniment a conținut 
un repertoriu variat de melodii populare românești, apreciat de 
publicul din localitate. Recitalul maestrului Petrică Pașca a fost 
unul de excepție, fi ind aplaudat minute în șir. La eveniment a 
participat, pe lângă reprezentanții comunității locale în frunte 
cu primarul Tapalagă Darie, și consulul general al României în 
Serbia - Dinu Gheorghe.

Sorina Marandiuc - elevă la clasa de pictură prof. coordonator 
Sofi a Klemenco - a câștigat locul III cu lucrarea „Deep Blue” la 
Atelierul Memorial „Aurel Popp”, vernisaj ce a avut loc în cadrul 
Concursului de pictură „Ion Popdan”, ediția a IV-a, având ca 
temă „Lumea apelor”. „Lucrările cursanților călătoresc prin 
această Lume a Apelor, imaginând atât misterioasele fi ințe și 
plante ce o populează, cât și elementul acvatic ca metaforă 
contemplativă”, a spus prof. Cristina Busuioc de la Școala de 
Arte Satu Mare. Atelierul a fost organizat de Școala de Arte Satu 
Mare, iar expoziția a prezentat rezultatele muncii cursanților de 
la școlile de artă din țară, respectiv din Alba Iulia, Cluj Napoca, 
Reșița, Târgu Jiu, Arad, Sibiu, Târgu Mureș, Botoșani, Iași, 
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Ionică Georgiana - „Trăiri”
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Programul spectacolelor -  
în luna mai 2022  

Joi, 5 mai 2022, ora 19,00 - Sala Studio 
,,Creditul” de Jordi Galcerán 
Regia: Liana Didilescu 

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 15 ani
Durata: 1h15min 

Sâmbătă, 7 mai 2022, ora 
19,00 - Sala Studio 
,,Iubirea la oameni” 
de Dmitri Bogoslavski 
Regia: Vlad Massaci
Spectacol nerecomandat tine-
rilor sub 16 ani 
Durata: 2h (fără pauză)

Duminică, 8 mai 2022, ora 19,00 - Sala Mare 
,,Our Last Terminal. Platonovka”- un scenariu bazat pe texte 
de Botond Nagy-A.P. Cehov 
Regia: Botond Nagy
Spectacol nerecomandat tinerilor sub 14  ani
Durata: 3h (fără pauză) 

Joi, 12 mai 2022, ora 19,00 - Sala Studio 
,,Totul despre femei ” de Miro Gavran, Distribuția 2  
Regia: Felix Crainicu
Durata:1h15min 

Sâmbătă, 14 mai 2022, ora 19,00 - Sala Studio 
,,Totul despre femei” de Miro Gavran,  Distribuția 1  
Regia: Felix Crainicu
Durata:1h40 min

Duminică, 15 mai 2022, ora 19,00 - Sala Mare 
,,O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale 
Regia: Ștefan Iordănescu 
Durata: 2h30min  

Joi, 19 mai 2022, ora 19,00 - 
Sala Mare 
,,Omul cu mârțoaga” de 
George Ciprian
Regia și scenografi a: Laurian 
Oniga
Durata: 2h15 min (cu pauză)

Duminică, 22 mai 2022, ora 19,00 - Holul Roșu al Sălii Studio 
- PREMIERĂ 
Arad. Instalație teatrală 
Regia și scenografi a: 
Mihai Păcurar
Dramaturgia: Ioana Hogman  

Joi, 26 mai 2022, ora 19,00 - Sala Mare 
,,Titanic Vals” (Remix) de Tudor Mușatescu
Regia: Celina Nițu
Durata: 1h45min  

Sâmbătă, 28 mai 2022, ora 19,00 - Holul Roșu al Sălii Studio 
Arad. Instalație teatrală 
Regia și scenografi a: Mihai Păcurar
 
Duminică, 29 mai 2022, ora 
19,00 - Sala Studio
,,Creditul” de Jordi Galcerán 
Regia: Liana Didilescu 
Spectacol nerecomandat tine-
rilor sub 15 ani
Durata: 1h15min
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