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Potenţialul turistic al judeţului Arad nu este prea gene-
ros. Nu avem munţii şi staţiunile altor judeţe sau mă-

năstirile din Nordul Bucovinei.
Avem în schimb două grupe de munţi, nu foarte spec-

taculoşi, mai puţin frecventaţi de turişti: Munţii Codru 
Moma şi Munţii Zărandului. Dacă în cei din urmă se fac 
eforturi pentru reabilitarea Taberei de la Căsoaia, „perla” 
munţilor Codru Moma, Staţiunea Moneasa pare vie doar 
în perioada festivalurilor.

Programele de reabilitare a staţiunii şi a infrastructurii 
iniţiate de Consiliul Judeţean Arad, oricât de generoase ar fi , nu 
pot rezolva toate problemele. Dacă serviciile de cazare şi trata-
ment nu sunt întotdeauna la standarde performante, aceasta 
sunt din cauza actualei forme de subvenţionare a biletelor de 
tratament pentru pensionari şi bolnavi cronici, direct la pres-
tator, practică ce încurajează dezinteresul şi câştigul facil. Îmi 
amintesc replica unui funcţionar de hotel dintr-o altă staţiune 
dată unor pensionari nemulţumiţi de servicii: „la câţi bani aţi 
dat, primiţi prea mult.” Poate că dacă suportul ar veni direct sub 
formă de bonuri valorice, benefi ciarii şi-ar putea plăti servici-
ile la standardele dorite şi s-ar da un plus de vitalitate multor 
staţiuni bătrânicioase.

Dacă te încumeţi să faci un traseu turistic, marcajele şi in-
dicatoarele sunt surpriza plăcută a potecilor care brăzdează 
cei doi munţi. Nu ai cum să te rătăceşti datorită voluntarilor, 
împătimiţi ai muntelui care şi-au făcut foarte bine treaba. Ar fi  
aproape ideal dacă s-ar găsi şi hărţi, pliante de informare atât de 
utile unui turist.

Din păcate, barbarismele din comportamentul multor se-
meni de-ai noştri lasă urme mutilante şi asupra naturii.

Lângă Moneasa există o peşteră, adevărat monument al 
naturii, în care se găsesc formaţiuni din aragonit, un cristal 
semipreţios. Mai degrabă au existat, pentru că în lipsa unui 
sistem de protecţie efi cient, care să interzică accesul nesupra-
vegheat, peştera a fost vandalizată iar pierderile sunt ireparabile. 
Şi exemplele ar putea continua cu ruinele părăginite ale cetăţilor, 
taberele de sculptură de la Casoaia şi Bârsa etc.

Că se poate şi altfel, încearcă să demonstreze cei de la Parcul 
Naţional Lunca Mureşului, care au amenajat puncte atractive de 
vizitare, trasee pentru turişti, biciclişti, turism nautic, miradoare 
pentru observarea faunei şi fl orei, marcaje, indicatoare, locuri 
de popas şi de colectare a deşeurilor.

Un semn al reconcilierii cu natura, un îndemn la turism 
civilizat.

Ioan Matiuţ

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic Alin Iovănuţ

Mă numesc Alin Iovănuţ, am 19 
ani şi sunt absolvent al Liceului 
de Arte „Sabin Drăgoi” Arad, 
secţia de Sculptură. În timpul 
liceului am participat la diferite 
concursuri şi proiecte artis-
tice printre care şi Concursul 
Internaţional „Look and Learn” 
unde în 2013 am luat locul 2; 
Concursul de desene „Alexandru 
Ene” şi Concursul de Creativitate 
„Pasaje” organizat de Facultatea 
de Arte şi Design Timişoara 
unde seria de colaje fotografi ce 
„Insert Love” mi-a asigurat locul 
în cadrul facultăţii. Din toamnă 
urmează să îmi continui studiile 
în cadrul Universităţii de Artă şi 
Design din Cluj-Napoca (UAD) 
unde urmează să mă specializez în 
Sculptură.Alin Iovănuţ, p15
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 Proiecte autumnale

Promovarea tradiţiei diversităţii în mediul rural ră-
mâ ne o prioritate şi o constantă a CCJ Arad, fapt e -

videnţiat prin programe şi proiecte complexe adresate 
colectivităţilor locale.

Sărbătoarea Vinului în Podgoria Miniş-Măderat 
se înscrie în acest demers. Evenimentul, afl at la cea de-a 
VIII-a ediţie şi organizat sub forma unui festival itinerant 

se desfăşoară anual pe parcursul lunii septembrie în străvechi 
localităţi viticole: Ghioroc, Şiria, Pâncota, Păuliş, Covăsânţ.

Atmosfera binecunoscută de „surechi”/culesul viilor în pod-
goriile arădene continuă şi în luna lui brumărel după obiceiul 
locului.

Cu certitudine, menţinerea în Calendarul evenimentelor 
a acestui proiect reprezentativ pentru judeţul Arad nu este su-
ficient. Este necesară conexarea manifestărilor cu Drumul 
Vinului pe al cărui traseu iniţial se deplasa odinioară „Săgeata 
Verde” , ceea ce ar da mai multă amploare, culoare şi dinamism 
unui traseu tematic. 

Deşi există elemente de infrastructură pentru implementare 
ca produs turistic, iniţiativele locale sunt limitate, la fel şi impli-
carea sectorului privat, motivându-se lipsa fondurilor. 

În concluzie, Drumul Vinului în Podgoria Miniş-Măderat ar 
trebui să fi e un model economic şi cultural, o destinaţie turistică 
permanentă cu posibilităţi de recreere pentru vizitatori, locuri în 
care să ajungi cu uşurinţă făcând drumeţie sau deplasându-te cu 
bicicleta ori trenul electric; să te poţi plimba printre plantaţiile 
de vii, să stai de vorbă cu podgorenii, să culegi tu însuţi stru-
gurii, să participi la serbările localnicilor, să vizitezi obiective 
turistice, să deguşti un vin de bună calitate asezonat cu bucate 
tradiţionale sau să-l cumperi direct de la producător.

Cât despre potenţialul zonei, acesta este cunoscut şi studiat 
sub aspect viti-vinicol, oenologic, dar şi din punct de vedere al 
resurselor cultural-turistice. Punerea în valoare ţine de strategii, 
fonduri europene şi multă determinare. 

Podgoria înseamnă dincolo de tradiţia milenară a plantaţiilor 
de viţă-de-vie şi producere a vinului, o istorie vie prin monu-
mentele şi vestigiile sale, un mod de viaţă prosper.

Promovarea Drumului Vinului ca destinaţie turistică aduce 
benefi cii de imagine judeţului Arad prin recunoaşterea calităţii 

vinurilor din această parte a României, faptul că a existat o 
civilizaţie şi o cultură a vinului.

Un scurt istoric ne arată în documente din sec XII-
XIII existenţa viilor în toate satele de la poalele Munţilor 
Zărand, plantaţii ce produceau vin pentru mănăstirile 
catolice de la Mocrea, Pâncota şi Arad. Din secolul XVIII, 
calitatea vinurilor roşii de Miniş începe să fi e recunoscută 
în Europa Centrală şi chiar pe alte continente. Vinul roşu 
din soiul autohton Cadarca a fost obţinut pentru prima 
dată la Miniş în anul 1744 şi era unul din vinurile preferate 
la Curtea Habsburgilor. Renumele internaţional a venit odată 
cu marile concursuri ca cel de la Londra din 1864 unde s-au 
obţinut 60 medalii de aur. În cramele Miniş, Pâncota şi pivniţele 
Paven din localitatea Mâsca se pot degusta – în prezent – vinuri 
din soiurile: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Pinot Gris, 
Burgund, Muscat Ottonel, Riesing Italian, Feteasca Regală şi 
Mustoasă de Măderat.

Pe acest traseu, turiştii vor descoperi atracţiile turistice ale 
Podgoriei: Cetatea Şiriei (ruine), Mănăstirea Feredeu, Muzeul 
Memorial „Ioan Slavici – Emil Monţia” din Şiria, Muzeul Viei şi 
Vinului de la Miniş, Monumentul Eroilor de la Păuliş, Muzeul 
Trenului Electric de la Ghioroc ş.a

Iată sufi ciente motive pentru ca vizitatorii acestor meleaguri 
ospitaliere cu arome îmbietoare de vinuri nobile să exclame po-
etic: „Niciodată toamna nu fu mai frumoasă” …
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Alin Iovănuţ, p9



Sărbătoarea Sf. Parascheva

Mijlocul lunii octombrie este 
marcat de ziua Sf. Parascheva, 

una din cele mai mari sărbători 
din lumea ortodoxă, echivalentă 
doar cu aceea a Maicii Domnului, a 
cărei funcţii (ocrotitoare a familiei, 
a naşterii etc.) în parte le-a preluat. 
Numită, aşadar, „maica noastră”, 
Parascheva este în tradiţia populară 
stăpână peste lumea femeilor, con-
trolând îndeletnicirile acestora (cu-
sutul, torsul, ţesutul).

Afl ată într-o poziţie marcantă în 
panteonul sfi nţilor ortodoxiei balcanice 

şi ruse, după modelul sărbătorilor închinate Maicii Domnului şi 
în cazul Paraschevei, în România au loc în această zi mari pele-
rinaje la Iaşi, la Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi”, la moaştele acesteia.

Prezenţa moaştelor la Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi, construită 
de domnitorul Vasile Lupu, după modelul lui Ioniţă Aslan, special 
pentru a le da cinstea cuvenită, face implicit din Sf. Parascheva 
ocrotitoarea Moldovei.

Încercând să refacem biografi a sfi ntei a cărei moaşte se 
găsesc la Iaşi, descoperim în calendarul bisericesc, la date dife-
rite, nu una ci mai multe Parascheve: o Paraschevă din timpul 
lui Nero (20 mai), Paraschiva de la Roma sau cea Veche, fi ica 
lui Agaton (26 iulie)1, Paraschiva din Ikonia (28 octombrie) şi 
Paraschiva din Epivados sau cea Nouă (14 octombrie), fi ecare 
cu propria identitate.

Dintre acestea, în tradiţia românească au pătruns doar 
Parascheva de la Roma, martira, şi Parascheva din Epivados, 
cuvioasa, fi ecare cu propria reprezentare iconografi că. La pri-
ma vedere este greu de explicat pentru un necunoscător, cum 
pentru „Paraschiva” există două imagini diferite: în icoanele pe 
sticlă din Transilvania apare o Sf. Paraschivă, ce ţine în mână 
ramura de fi nic, simbolul martirilor, iar în icoanele pe sticlă din 
Banat, o Cuvioasă Parascheva, îmbrăcată în veşminte negre, cu 
capul acoperit de maforion. 

Vieţile celor două Parascheve au fost contopite într-o singură 
naraţiune a „Sf. Vineri”2 care a pătruns în spaţiul românesc pe 
fi lieră slavă. şi a circulat sub formă de copiii manuscrise încă 
din secolul al XVI-lea. Cea mai veche atestare a acestei poveşti, 
fabricată la o dată necunoscută, a fost cea din Codex Sturdzanus, 

copiată în anii 1580-1619 de popa Grigore din Măhaci. 
Ulterior, această naraţiune va cunoaşte o largă răspândire 
atât în Bihor cât şi în Zărand. Dintre copiile din veacul al 
XVIII-lea le menţionăm aici pe cele realizate de copistul 
peregrin Ioan Muncăceanu în satele Chisindia, Dieci şi 
Cuied, intitulate „Cazanie despre cinurile Sf. Vineri”, care 
se găsesc azi în colecţii diferite.

Dincolo însă de această poveste falsă, există şi povestea 
reală a Cuvioasei Paraschiva din Epivados, la fel de 
fascinantă Aceasta s-a născut şi a fost înmormântată în 
Epivados, în Tracia. După moarte, până să ajungă la ultima 
destinaţie trupul i-a tot fost mutat. În anii 1236-1238 ţarul bul-
gar Ioniţă Aslan a luat trupul sfi ntei şi l-a dus la Târnovo, unde 
a construit special o biserică pentru a-l aşeza. De aici în 1394 
moaştele au fost duse la Vidin apoi în 1396 la Belgrad, de unde 
au fost luate de Sultanul Soleiman Magnificul şi readuse la 
Patriarhia din Constantinopol.

În sfârşit, în anul 1641, domnitorul moldovean Vasile Lupu a 
răscumpărat moaştele Sf. Parascheva de la Patriarhia Ecumenică 
de la Constantinopol şi le-a adus la Iaşi. Transportul a fost făcut 
cu mari onoruri, moaştele fi ind însoţite de mitropoliţii din 
Haricleea, Adrianopole şi Paleopatra.

Aceste onoruri o transformă pe Parascheva într-o edifi ca-
toare a unităţii ortodoxe balcanice, cultul ei fi ind ţinut de greci, 
bulgari, sârbi şi români până azi.

Cât priveşte Sărbătoarea Sf. Paraschiva în părţile Aradului, 
chiar dacă nu merg în pelerinaj, ţăranii ţin sărbătoarea, pe care 
o numesc Vinerea Mare, la fel cum ţin prin nelucrare şi toate 
vinerile din an, fi indcă „vinerea este zi sfântă, rânduită în cinstea 
Sfi ntei Vineri. Este zi de post.” Odinioară în această zi în sate „nu 
se torcea, nu se cosea, nu se făcea leşie, nu se spălau rufe şi nici pe 
cap”. Din rândul bărbaţilor doar „săbăi” (croitorii) nu aveau voie 
să lucreze vinerea.

Azi femeile postesc şi se roagă la sfânta făcătoare de minuni 
„pentru iertarea păcatelor, pentru ochi, pentru dureri de cap, pen-
tru ajutor la ce-ţi pui în gând.”

Dr. Rodica Colta

NOTE:
1 Este cunoscută şi ca Sf. Muceniţă Parascheva din Tembi (Grecia), fi indcă acolo 

se găseşte mormântul ei
2 Conform tradiţiei ortodoxe Sf. Parascheva s-a născut într-o vineri şi de aceea 

părinţi i-au pus nume Sf. Petka (a cincea zi din săptămână – lb. bulgară) sau 
Paraschevi (lb. greacă). Românii numesc ziua de 14 octombrie Vinerea Mare, 
dar, prin asocierea de nume, postesc pentru Parascheva în fi ecare vineri din 
săptămână.
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Munca salariată în Ţara Zărandului 
(a doua jumătate a secolului XIX 
– începutul secolului XX)

(II)

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dezvoltarea 
industriei pe teritoriul comitatului Arad, oferă o serie 

de locuri de muncă. Pe marile domenii iau fi inţă o seamă 
de unităţi industriale, mici şi mijlocii care au ca scop 

valorifi carea bogăţiilor naturale. Se dezvoltă, în primul rând, o 
industrie alimentară, mai ales că în acest sector capitalul străin 
era mai puţin prezent1. Această industrie era activă mai ales în 
zona de câmpie.

Pentru Ţinutul Zărandului, industriile care se dezvoltă 
aici sunt cele legate de exploatările forestiere şi extragerea 
minereurilor. Industria forestieră, datorită bogăţiei pădurilor 
din Munţii Zărandului, a fost cel mai dezvoltat sector industrial 
care oferea locuri de muncă atât permanente cât şi sezoniere. 
Aici erau angajaţi ţărani săraci, fără pământ, sau cu pământ 
puţin. Ei erau numiţi „stânjenari”, după unitatea de măsură a 
lemnelor stivuite egală cu 8 metri steri. Munca lor era istovitoare, 
ei trăind 40 – 60 de zile, în colibe din bârne, la pădure. Unii 
dintre ei ciopleau şi traverse de lemne pentru calea ferată sau 
doage pentru butoaiele de vin ori ţuică, această muncă fi ind mai 
bine recompensată decât tăierea lemnelor pentru foc2.

În zona Hălmagiului, exploatările de pădure pur şi simplu 
explodează, după inaugurarea la 6 decembrie 1895 a căii ferate 
Arad – Brad. La început, aici s-au exploatat doar pădurile de 
stejar, lemnul fi ind folosit pentru doage. Prima uzină forestieră 

s-a înfi inţat la 1909, pentru exploatarea fagului ca material 
de foc. Ea avea ramifi caţii de cale ferată cu ecartament 
îngust, orientate spre mijlocul codrilor3. În această zonă s-a 
exploatat atât de mult încât, după Primul Război Mondial, 
profesorul Traian Mager constata: „Întreprinderile forestiere 
organizate numai pentru exploatarea materiei brute, fi ind 
azi pădurile spre sfârşite, oferă din ce în ce tot mai puţin 
prilej de muncă populaţiei şi în curând acest isvor de venit 
va înceta cu totul4”.

Industria forestieră a fost una dintre cele mai importante 
ramuri economice ale judeţului Arad şi în perioada interbelică, 
oferind în mod constant locuri de muncă în lumea satelor din 
Zărand. În anul 1922, industria lemnului ocupa locul al doilea, 
având 38 de întreprinderi cu 1 549 angajaţi 5.

Întreţinerea şi exploatarea căilor ferate va aduce o serie de 
noi locuri de muncă permanente (angajaţi ai societăţilor de cale 
ferată) dar şi sezoniere (lucrări, în diferite anotimpuri, de curăţare 
şi întreţinere a liniei). Mai ales pentru localnici, angajarea ca 
muncitori sezonieri la curăţarea şi întreţinerea liniilor era o 
sursă foarte importantă de câştig. Angajaţii permanenţi de la 
căile ferate vor forma o categorie specială în lumea satelor, fi ind 
oameni pregătiţi, cu şcoli tehnice, făcând parte din categoria 
func ţionărimii.

Construcţia căii ferate a dus şi la înfi inţarea unor fabrici care 
aveau legătură directă cu lucrările care se desfăşurau în acest 
domeniu. Astfel a apărut la Gurahonţ o fabrică de impregnat 
lemn, de fi ert traverse, pentru a le face mai durabile, impermeabile 
şi ignifuge. Fabrica a funcţionat circa treizeci de ani, până în 
preajma Primului Război Mondial, când s-a închis6.

Tot la Gurahonţ se va înfi inţa şi o fabrică de ciment. La vremea 
respectivă (sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului 
XX), a fost una dintre cele mai mari fabrici de ciment din 
Ungaria, contribuind în mare măsură, prin numărul de angajaţi 
pe care îi avea, la prosperitatea locuitorilor din regiune.

Sorin Sabău
NOTE
1 Eugen Glück, „Industria arădeană între 1848-1894, în, Ziridava, nr. IX, Arad, 

1978, p. 96
2 Ioan Godea, Bârsa. Comună din Ţara Zărandului – monografi e, Arad, Editura 

Mirador., p. 132-133
3 Traian Mager, Ţinutul Hălmagiului. Aspecte economice. Partea I, Arad, Tiparul 

Tipografi ei Diecezane, 1928, p. 27
4 Ibidem
5 Mircea Timbus, „Situaţia industriei judeţului Arad între anii 1919-1944”, în 

Ziridava, nr. VI, Arad, 1976, p. 253, 265
6  www.gurahont.ro/pdf/Gurahont...., p. 163
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In Memoriam 
Lucian Cociuba

De curând, arădenii au dus la 
mormânt pe Lucian Cociuba, 

personalitate respectabilă, profesor, 
grafi cian, ilustrator de carte, mem-
bru al Uniunii Artiştilor Plastici. S-a 
stins treptat, împins spre neant de o 
boală incurabilă care de ceva timp îl 
distrugea. A fost un om cult, onest şi 
plin de modestie. Un temperament 
de erudit neobosit, interesat de tot ce 
cuprinde marea sa pasiune – grafi ca 

de şevalet. Ne stăruie în memorie ultima lui „personală”, din 
primăvara anului 2013, expoziţie devenită pentru arădeni un 
semnal cultural notoriu. Tot atunci a fost prezentat publicu-
lui şi Farmecul baladei, un excelent album de artă, rod al unui 
travaliu artistic inspirat. 

Timp de decenii, încărcat ideatic cu legendele cân-
tecului bătrânesc, acest fi u al Târnovei, profesor la Liceul 
de Arte din Arad, a creat printr-o ţesătură complicată de 
linii, o operă originală, de mare fi neţe. Unii critici i-au 
remarcat metafora, alţii dominanţa fi gurativului, am-
bele opinii fi ind pe deplin justifi cate. Pornind de la real, 
ele trecea în mod constant dincolo de instantaneul foto-
grafi c, pătrunzând la esenţă pe care o prezenta prin sim-
boluri. Suprapunea ca nimeni altul peste planul imediat 
al concretului, perspectiva mai îndepărtată a imagina-
rului. Folosind cu precădere linia, Lucian Cociuba surprin-
dea mişcarea în ansamblul ei şi aceasta, nu doar în grafi că, ci 
şi în pictură, pe care o practica, ce e drept, mai rar. Lumea lui 
este cea a vitejilor scoborâtori din miturile româneşti, autori 
ai unor nepieritoare fapte eroice, a unor fete frumoase dar 
cu destin tragic. Demersul său narativ este inconfundabil, 
exprimat prin simboluri clasice, sau subtile semne, care ins-
pirat prezentate, au devenit convenţionale. Deşi vizual, per-
sonajele sunt abia descriptibile şi integrate într-un aparent 
univers oniric, ele sunt reale, trăiesc cu adevărat şi în lumea 
noastră. 

Acum artistul e cu strămoşii săi eroi de baladă, îngropaţi şi ei 
pe undeva, dar care în mintea noastră, cutreieră în zborul cailor 
năzdrăvani crugul plin de mister creat de Lucian Cociuba. 

Odihnească-se în pace!
Horia Truţă

uralculturalcultcultural
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Lucian Cociuba, Sfântul Andrei
Alin Iovănuţ, p12
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Istoria Aradului în oglinzi mişcătoare

Aradul lui Pietro Ransano 

Dintre scrierile păstrate până azi, cea care vorbeşte prima 
despre oraşul Arad este lucrarea istorică Epitome rerum 

Hungaricarum velut per indices descripta. Consacrată istoriei 
Ungariei, cartea – editată prima oară la Pécs şi/ sau la Viena, în 
1558, cu un apendice de Ioan Sambucus – îi aparţine sicilianului 
Pietro Ransano, al cărui nume latinizat, după moda umanistă a 
epocii, este Petrus Ransanus (1420-1492), şi urma să facă parte 
dintr-o istorie a întregii lumi. Născut la Palermo, el îşi însuşeşte 
cunoştinţele la călugării dominicani, ajungând să facă parte din 
rândul lor. Preţuit pentru cunoştinţele lui, Ransanus devine precep-
torul fi ilor regelui Neapolelui Ferdinand de Aragon (1458-1494). 

Anul 1478 înseamnă o dată memorabilă pentru autorul 
Epito melor: papa Sixtus al IV-lea (1471-1484) îl investeşte epis-
cop de Lucerna (Italia). Şirul onorurilor nu se încheie aici. În 
1488 este trimis de Ferdinand I ambasador la curtea maghiară. 
Aici, în anturajul lui Matia Corvin, el scrie această istorie a re-
gatului maghiar, completare a operei celuilalt istoric italian sosit 
în Ungaria, Antonio Bonfi ni (1434-1503). 

Epitomele nu sunt singura lucrare scrisă de eruditul ierarh 
italian de la curtea corviniană. Descriptio totius Italiae: annales 
XIV-XV, Delle origini e vicende di Palermo ... e dell’entrata di Rè 
Alfonso in Napoli, Vita S. Vincentii Ferreri (libri IV). Acta pro 
eius canonisatione sunt alte titluri care i se datorează. Descrierea 
Italiei lui de origine, istoria confruntărilor siciliene legate de in-
trarea regelui Alfonso în Neapole şi viaţa lui Vincenţiu Ferrero 
(1354-1419), om al bisericii din a doua jumătate a secolului al 
XIV-lea completează orizontul contribuţiilor lui în materie de 
scris, relevând profi lul unui umanist în haine sacerdotale, inte-
resat atât de buna cunoaştere geografi că, etnografi că şi istorică 
a unor părţi de Europa (Italia, Ungaria) şi de evenimentele is-
torice din mica lui patrie siciliană, cât şi de fi gurile prodigioase 
ale bisericii romano-catolice, căreia îi aparţinea. 

Epitome rerum Hungaricarum... conţine o descriere a 
Tran silvaniei unde, trecând în revistă, succint, comitatele din 
aceste părţi ale ţării, autorul spune: „Apoi [vine] comitatul 
Békés, care ţine de Transilvania; este în hotar cu [comitatul] 
Arad, unde se afl ă mormântul regelui Béla al II-lea, care a fost 
orb” (traducerea textului, ca şi principalele date despre Ransa-
nus, provin din Călători străini despre ţările române, Bucureşti, 
1968, I, pp. 435-439). În textul original, scris în latină, conform 
uzanţelor cărturăreşti umaniste – Aradul este notat Orodiensis, 

ceea ce trimite la vechiul nume al aşezării situate pe Mureş în 
amonte faţă de oraşul modern, la Vladimirescu (Glogovăţ), cel 
de Orod. De la Ransanus afl ăm, deci, că numele comitatului 
provine de la oraşul Arad. El reţine ca fapt semnifi cativ legat 
de acest comitat că mormântul regelui maghiar Béla al II-lea 
zis „cel Orb” (1131-1141) se afl ă aici. Amănuntul îl va fi  afl at 
la curte fi indcă, din câte se cunosc – şi aşa cum şi descrierea 
Transilvaniei pe care i-o datorăm, destul de sumară, o confi rmă –, 
Petrus Ransanus nu a cunoscut direct Transilvania, şi nici re-
giunea Aradului. 

Ce surse de informare va fi  avut în privinţa comitatului orga-
nizat în jurul oraşului de pe Mureşul inferior? Cel mai probabil, 
o hartă a timpului care consemna numai denumirea localităţii 
şi faptul că era centrul unui comitat. După unii autori, el a avut, 
totuşi, la dispoziţie o cronică mai veche, pe care ar fi  rescris-o în 
stil umanist. Informaţia despre mormântul regal pare plauzibil 
de crezut că a obţinut-o dintr-o asemenea lectură. 

Ovidiu Pecican
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Adelina Stoenescu
Complexul Muzeal Arad

14 octombrie 2016
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Colecţia de Artă şi 
Casa Memorială „Eugen Popa 
şi Eugenia Hagiu” Săvârşin
(Săvârşin, 349)
Vă rugăm să programaţi vizita cu cel puţin 
trei zile în avans la tel. 0257-281.847

Prin actul de donaţie făcut în primăvara anului 2008 de către 
artista Eugenia Hagiu Popa, casa părintească, renovată, a pic-

torului Eugen Popa şi o semnifi cativă colecţie de artă, completată 
prin piese etnografi ce, a intrat în proprietatea domeniului pu-
blic, cu statut de casă memorială şi colecţie de artă. După 1996, 
anul morţii artistului, cea care s-a ocupat de păstrarea memoriei 
artistului, a fost soţia acestuia, pictoriţa Gina Hagiu, care si-a 
dedicat toţi aceşti ani încercării de a face cunoscute picturile, 
gravurile, colajele sau desenele lui Eugen Popa.

Casa memorială păstrează elementele principale ale încă-
perilor cu destinaţie de locuit, unde se regăsesc: salonul mobi-
lat cu piese în stil fl orentin, atelierul artistului, o mică cameră 
amenajată cu piese etnografi ce şi o încăpere care reţine obiecte 
ce fac trimitere la istoricul zonei, implicit la cel al familiei Popa. 

Lucrările de artă, în cea mai mare parte pictură, expuse în 
salon, atelier şi în hol sunt realizate de Eugen Popa în interva-
lul 1940-1980. Portretul soţiei, cele ale părinţilor, casa veche 
părintească, o serie de autoportrete cu pălărie stil Rembrandt vin 
să însufl eţească şi să re/compună o atmosferă familială. Podul 
casei, complet şi modern renovat, este o mansardă nedelimitată 
prin pereţi, unde predomină lucrările pictorului, majoritatea din 

anii ‘80 până în 1995, astfel încât 
iubitorii de artă de orice vârstă 
să trăiască clipe de delectare în 
fata picturilor reprezentând fl ori 
şi fructe, a desenelor sau studi-
ilor în cărbune. Alături de naturi 
moarte, peisaje din Săvârşin sau 
de la Otopeni, cicluri de desene 
(Portretul, Nudul, Zbor, Structuri 
vegetale), aici pot fi  văzute lucrări 
semnate de Jean Al. Steriadi, 
Corneliu Baba, George Apostu, 
Ion Gheorghiu şi diferite obiecte 
de artă decorativă din Extremul 
Orient, colecţionate de cei doi 
artişti în perioada petrecută în 
Sudul Chinei (1960-1962). 

EUGEN POPA (1919-1996), 
pictor, grafi cian, gravor, ab sol-
vent la Belle Arte în Bucureşti, a 
urmat cursurile de pictură sub 
îndrumarea profesorului Camil 
Ressu şi de gravură cu profesorul 
Simion Juca. A fost asistentul pro-
fesorului Alexandru Ciucurencu, 
devenind mai târziu profesor la 
Institutul de Arte Plastice Nicolae 
Grigorescu. Distins cu numeroase 
premii naţionale şi internaţionale, 
Premiul „Simu” pentru gravură 
în anul 1943, Premiul pentru 
pictură „Ion Andreescu” al Aca-
demiei Române, în 1957, onorat cu Titlul de membru Honoris 
Causa conferit de Academia Internaţională Campanella din 
Roma, în 1969, iar în 1970 cu Distincţia culturală pentru gra-
vură, acordată de aceeaşi academie. Prima expoziţie personală a 
artistului se deschidea în 1958 la Sala Universul din Bucureşti. 
În urma acordului cultural între România şi China artistul 
Eugen Popa şi soţia sa Eugenia Popa Hagiu au lucrat la Academia 
de Arte Plastice din Hangzhow, operele celor doi artişti fi ind 
expuse la Beijing. Pentru întreaga activitate i s-a decernat 
„Diploma de Onoare” şi „Meritul Cultural Chinez”. În 1963 era 
ales vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din Bucureşti.
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Cornel Marandiuc, octogenarul

La 80 de ani, decanul de vârstă al pro-
zei arădene, nonconformistul ca   re a 

încercat să combine literatura de aven-
turi cu S.F.-ul şi jurnalul de război al 
cavalerilor de pe bimotoarele de asalt cu 
poezia unei romantice sălbăticii, îşi pu-
blică, într-un ultim asalt, cărţile de proză 
şi poezie pe care le-a scris în ultimele 
două decenii. O face cu sentimentul în  -

străinării faţă de o lume pe care nu o mai poţi înţelege: Şi ateri-
zam cuminţi cu soarele în faţă, Romantica sălbăticie, Neştiutele 
aripi ale câmpiei şi No signal.

Volumul de poeme No signal, publicat la Azbest Publishing, 
Şiria, în 2015, e un strigăt în deşert, e protestul omului care a cu noscut 
şi a experimentat pe propria piele – cu vizibile efecte – dramele se-
colului XX. Preludiul acestei cărţi se numeşte Ard planetele, 
o poezie cu mesaj, ca aproape toate celelalte şi se des chide cu 
poemul intitulat sugestiv şi crud, S-a sinucis calul lăptarului…: 
„Calul lăptarului s-a împuşcat/ Şi iarăşi ard vreo trei planete/ 
Întreaga noapte s-a strâns apă/ Şi sânge de la robinete// Şi pom-
pierii au plecat/ Pe biciclete şi corăbii/ Cu lapte, sânge, bulion/ 
Cu căngi, furtunuri şi mătănii// Să stingă focul izbucnit/ Pe cele 
trei planete mari…”

Obsesia sfârşitului, obsesia focului şi a apei, a distrugerii şi a 
războiului, îşi găsesc în Cornel Marandiuc un bun moralist, de-
suet şi sentimental, care ţinteşte şi sădeşte în sufl etul cititorului, 
ultimul mesaj umanist: 

„Gibraltaro, nu te speria/ Vom rezista/ Cu sângele nos-
tru planeta vom stinge/ Cu mâinile o vom re-rotunji, ca pe o 
minge/ Şi ultimul pom, pe care l-am ţinut, în poezie, ascuns/ 
spre a reînvia pădurile va fi  îndeajuns…” Gibraltara şi Sârboaica 
sunt numele eroi-comice ale iubitelor, martori ale unei bio-
grafi i atât de zbuciumate. În continuare, protestatarul vehement 
înregistrează eşecul omului care a descoperit atomul, dar nu 
poate să-l stăpânească, aşa cum progresul nu e decât un mare 
pas înapoi. De altfel, eşecul, agonia şi angoasa sunt câteva din 
stările personajelor din povestirile sale, transferate acum în po-
eme. Semnele care vin prin metaforă şi verb sunt îngrijorătoare: 
„o fl oare costă cât un cal”, „un gram de oxigen e scump”, sem-
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nalele salvării nu ajung pe planetă din univers iar omul e 
tot mai dezechilibrat şi angoasat; în sufl etul său se naşte 
depresia: 

„Plouă prea mult, plouă prea mult/ Sunt prea adult, 
sunt prea adult/ Diluviul rupe chiar peceţi/ Şi îi îneacă pe 
poeţi…/ Plouă prea mult, pământu-i vomă/ Soarele-i rar 
ca o madonă/ N-avem curent – scurtcircuit/ Şi telefoanele 
au murit”.

Nici măcar iubita nu-l mai poate consola pe acest lup 
singuratic din Câmpia de Vest, după cum iubirea devine un sen-
timent inutil. De altfel partea a doua şi a treia a volumului sunt 
închinate iubirii naive, romantice şi aventurii cuplului. Senti-
mentul nostalgiei şi al vanităţii e precumpănitor. În ultima parte 
asistăm la o dezlănţuire anarhică a vocii pe temele anunţate în 
titlu: Oil Company şi Lenin, adică revoluţia industrială şi co-
munismul.

Amestec de mesaj politic şi lirism dezlănţuit, poezia lui 
Cornel Marandiuc exprimă orgoliul şi delirul unei generaţii 
pierdute şi neconsolate.

Gheorghe Mocuţa

Alin Iovănuţ, InsertLove3
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cunoscute amintim: Spuma zilelor, Iarba roșie, Smulgătorul 
de inimi, Toamna la Pekin. De asemenea, Boris Vian a scris 
şi numeroase piese de teatru, Ecarisajul pentru toţi fi ind 
una dintre cele mai cunoscute. Câteva dintre piesele lui 
Vian au fost montate în anii ’50 şi s-au bucurat de un mare 
succes, altele nu s-au jucat decât mult mai târziu, după 
moartea sa.

Din distribuţia spectacolului Ecarisajul pentru toţi, care 
va avea premiera la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad în 
data de 8 octombrie, la ora 19.00, fac parte actorii: Ovidiu Ghiniţă, 
Alex Mărgineanu, Ioan Peter, Carmen Vlaga-Bogdan, Cecilia 
Lucanu-Donat, Adriana Ghiniţă, Robert Pavicsits, Marian 
Parfeni, Ionel Bulbuc, Dorina Darie-Peter, Ştefan Statnic, Angela 
Petrean-Varjasi, Călin Stanciu, Eric Ţuţuianu şi Cosmin Blaga.

Florin Piersic (re) vine la 
Arad
Florin Piersic revine la Arad, în 11 
octombrie, de la ora 19, la Cine-
matograful Dacia, cu spectacolul 
Străini în noapte. Piesa lui Eric 
Assous a fost regizată de Radu 
Beligan, care a tradus-o împreună 
cu Liviu Dorneanu. Spectacolul 
are o excelentă ilustrație muzicală, 
realizată de fl autistul Ion Bogdan 
Ștefănescu. Decorul este opera lui 
Puiu Antemir, iar costumele sunt 
creația renumitului designer Irina 
Schrotter.

Personajul său în Străini în noapte este Pierre, un director 
adjunct de vânzări, care rămâne singur la Paris pentru câteva 
zile, în timp ce soţia şi fi ul adolescent sunt plecaţi în vacanţă. 
Într-un bar o întâlneşte pe Juliette – interpretată de Medeea 
Marinescu, o tânără atrăgătoare, care-i acceptă invitaţia de 
a bea un pahar la el acasă. Identitatea adevărată a lui Juliette 
rămâne un mister. Din această enigmă, din jocul seducției, 
răsturnările de situație și fi na țesătură de minciuni se naște 
„tensiunea” spectacolului. În fond, o profundă, dulce-amăruie 
meditație, extrasă din fi lon romantic, despre trecerea timpului 
și fragilitatea relațiilor umane.

Corina Huţan
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Actori de renume în... 
Prenumele
Le Prenom este o comedie 
franceză care a fost pusă pen-
tru prima dată în scenă la 
Paris, în 2010, cu celebrul ac-
tor şi cântăreţ Patrick Bruel 

într-unul din rolurile principale. Piesa de teatru a fost nomi-
nalizată la mai multe Premii Moliere, fi ind ulterior adaptată şi 
pentru marile ecrane, primind 5 nominalizări la premiile César 
în 2013.

În 4 octombrie, Mihai Călin, Mirela Oprişor, Claudiu Bleonţ, 
Raluca Aprodu şi Leonid Doni vin la Arad cu spectacolul Pre-
numele, în regia lui Răzvan Săvescu, care se va juca pe scena 
Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, începând cu ora 19.00.

Regizorul, Răzvan Săvescu este cunoscut pentru serialele de 
televiziune, spectacolele de teatru şi fi lmele de cinema realizate, 
dintre care cele mai renumite sunt serialul La Bloc, spectacolul 
Popcorn, de Ben Elton, şi prima producţie cinematografi că 
românească parţial fi lmată în New York America, venim!

Vincent (Mihai Călin), un agent imobiliar de succes şi în 
curând tată fericit, este invitat la cină de sora sa Babou (Mirela 
Oprişor) şi cumnatul său Pierre (Claudiu Bleonţ), profe-
sor la universitate. Soţia lui Vincent, Anna (Raluca Aprodu), 
specialistă în modă, şi prietenul acestora din copilărie, Claude 
(Leonid Doni), trombonist la fi larmonica radio, îl însoţesc. O 
glumă nevinovată despre numele viitorului copil declanşează o 
cascadă de situaţii comice neprevăzute şi dezvăluiri hilare care 
pun la grea încercare prietenia lor.

Premieră la teatrul 
arădean
La Teatrul Clasic „Ioan Slavici” 
Arad sunt în plină desfăşurare 
repetiţiile pentru primul pro-

iect important al noii stagiuni teatrale. Este vorba despre Ecari-
sajul pentru toţi de Boris Vian, în regia şi scenografi a lui Tudor 
Lucanu şi traducerea Dianei Crupenschi.

Scriitor, poet, dramaturg, critic, traducător, compozitor, 
muzician de jazz şi pictor, Boris Vian s-a născut în anul 1920, 
într-un orăşel de lângă Paris. Deşi a trăit doar 39 de ani, opera 
lui Vian este foarte vastă, el fi ind considerat copilul teribil al lite-
raturii franceze din secolul XX. Dintre romanele sale cele mai cultcultural
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//Negură Bunget
După două decenii de activitate, trupa Negură Bunget – una 
dintre cele mai apreciate trupe rock românești în străinătate, 
ne pregătește o surpriză de proporții. Pe lângă aniversarea a 
douăzeci de ani de activitate, trupa mai aniversează și zece ani de 
la lansarea albumului OM, lucru ce face ca anul 2016 să fi e prilej 
de dublă aniversare. Au în desfășurare un turneu european, cu 
peste 50 de concerte.

La Arad ajung pe data de șase octombrie, la ora 19, în Club 
FLEX. Acest turneu, însă, nu este singura surpriză pe care ne-au 
pregătit-o Gabriel Mafa, Tibor Kati, Adrian Neagoe, Ovidiu 
Corodan și Petrică Ionuțescu – noul lor album, „ZI”, va fi  lansat 
printr-un turneu menit să aducă muzica lor în singurele locuri 
în care încă n-a ajuns – Asia, Australia și Noua Zeelandă. Pentru 
a face posibil un turneu în aceste locuri atât de îndepărtate, 
Negură Bunget a lansat un proiect de crowdfunding, prin care 
speră să adune sumele necesare deplasării. Mai multe detalii 
despre cum putem ajuta, găsim pe negurabunget.com.

Eugen Rogojan
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KulTür în octombrie
//fARAD
Între șase și nouă octombrie, la Cinema Arta, se va desfășura 
cea de-a treia ediție a Festivalului de Film Documentar 
fARAD, organizat de către Asociația fi lmETC și 111fi lm, 
cu sprijinul Primăriei din Arad. Ediția de anul acesta, pe 
lângă faptul că aduce în fața publicului arădean pelicule 
premiate în cele mai mari festivaluri cinematografi ce ale 

lumii, va aduce și o noutate în domeniu – un masterclass, un 
atelier destinat tinerilor creatori de fi lm documentar, susținut de 
un specialist în domeniu. 

Programul festivalului este disponibil pe site-ul festivalului 
– www.farad.ro

//AmiFran
Festivalul de teatru francofon pentru tineri va ajunge anul aces-
ta la ediția cu numărul 24, dacă bine-am numărat. Ediția acestui 
an se va desfășura între 22 și 28 octombrie, fi ind organizată de 
către Asociația AMIFRAN, cu sprijinul Centrului Municipal de 
Cultură din oraș. În anii precedenți, în festival au fost invitați 
tineri din Franța, Rusia, Ungaria, Canada, Serbia, Cehia și, 
desigur, România, așa că și anul ăsta ne așteptăm la o listă plină 
de diversitate a trupelor de teatru ce vor participa.

//comemorări
Între șapte și nouă octombrie, la Complexul Muzeal Arad, secția 
Istorie, va fi  prezentă o mică expoziție ce va comemora victimele 
din România ale Holocaustului, dar și o serie de evenimente ce 
să ne aducă aminte de viețile pierdute în perioada de fi nal a celui 
de-Al Doilea Război Mondial.

Pe 23 octombrie, în organizarea Centrului Municipal de 
Cultură Arad, vom avea parte de o altă comemorare – cea a 
Revoluției Anticomuniste de la 1956. Cea din Ungaria. 
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Triatlonul Aradului – 22 octombrie
Organizatori: ACS Experienţa Multisport, CJA, 
CCJA

Festivalul Internaţional de Teatru Tânăr 
Francofon AMIFRAN, ediţia XXIV 
Arad, 22-28 octombrie
Organizatori: Asociaţia Culturală Amifran, CJA, 
CCJA

Expoziţia internaţională de pictură naivă – cu 
ocazia aniversării a 40 de ani de la primul Salon de 
pictură naivă de la Arad 
Arad, octombrie 2016
Organizatori: Centrul Cultural Judeţean Arad, Consiliul 
Judeţean Arad

•

•

•
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Agenda Centrului Cultural Judeţean 
Arad – octombrie 2016

Conferinţa internaţională bisericească – „Diversitate 
şi unitate în credinţa creştină” 
Arad, 1 octombrie 
Organizatori: Parohia Reformată Arad, CJA, CCJA

Săptămâna Educaţiei 
Arad, 1-8 octombrie
Organizatori: Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, CJA, 
CCJA

Spectacol folcloric extraordinar cu prilejul 
aniversării a 15 ani de activitate a Centrului Cultural 
Judeţean 
Arad, 14 octombrie

•

•

•
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