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Condiţia artistului 

În România, condiţia artistului nu este recunoscută 
prin lege. Dacă ai şansa să fi i angajat la stat după ce ter-

mini o formă de învăţământ din domeniul artelor, eşti un 
om norocos. Altfel, nu benefi ciezi de nicio recunoaştere 
ofi cială a statutului de creator, deci nici de diferitele forme 
de protecţie socială sau de sănătate. De cele mai multe ori, 
absolvenţii facultăţilor de arte trebuie să se recalifi ce într-o 
meserie care să le asigure un trai decent, creaţia rămânând doar 
un hobby. 

Însă nici cei care reuşesc să se angajeze în sistemul cultural 
instituţionalizat, nu o duc prea bine. Munca artistului este 
tratată la fel cu a unui funcţionar care stă la birou opt ore după 
care îşi poate permite să se deconecteze total. Este absurd să ceri 
program fi x pe raţiuni birocratice celui care lucrează într-o zonă 
creativă, când în spatele fi ecărui rând scris, a fi ecărei opere 
de artă, stau sute, mii de pagini citite, multe ore de studii şi 
experimente, talent şi creativitate. În lipsa unor reglementări 
clare a statutului artistului, acesta rămâne la mâna celor care 
gestionează instituţiile culturale, care pot fi  mai puţin sau mai 
mult aplecaţi aspra nevoilor acestuia. 

Recunoaşterea şi aprecierea performanţei în cultură se face, 
în cele mai multe cazuri, după ureche, de oameni din afara 
fenomenului iar meritocraţia care ar trebui să guverneze lumea 
artelor, rămâne un deziderat.

Artiştii care se încumetă să ia totul pe cont propriu, sunt 
trataţi legislativ şi fi scal ca orice comerciant de la colţul străzii. 
Valorizarea creaţiei lor artistice este o utopie din moment ce 
produsul cultural este tratat ca orice marfă. Cantitatea este mai 
importantă decât calitatea iar reuşita unui eveniment cultural se 
măsoară în numărul de participanţi, uitându-se că în artă cu cât 
publicul este mai numeros, cu atât este mai puţin educat. 

În ultimul timp, se încearcă o coalizare a artiştilor pentru 
redactarea unui statut care să fi e propus actualului legislativ. Însă 
politicul a ignorat întotdeauna artistul autentic şi problemele 
lui. Libertatea de expresie, de gândire, educaţia estetică şi nesu-
punerea oarbă, au fost dintotdeauna adversarii de temut ai clasei 
politice. 

Preocupat de nevoile fundamentale ale naţiei, precum pen-
siile aleşilor, actualul legislativ va ignora probabil şi de data a -
ceasta artistul şi condiţia sa. Ratându-se astfel încă o şansă ca 
societatea să recunoască şi să preţuiască rolul artelor împotriva 
vulgarizării continue a vieţii.

Ioan Matiuţ

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
Maria Balea

Născută la 1 ianuarie 1962, în 
comuna Feleacu, judeţul Cluj
A absolvit Liceul de Artă şi 
Academia de Arte Vizuale ,,Ion 
Andreescu” din Cluj-Napoca, 
promoţia 1994, secţia Grafi că, sub 
îndrumarea prof. Ioachim Nica.
Din 1999 este membră a Uniunii 
Artiştilor Plastici din România, 
Filiala Arad. A participat la 
numeroase expoziţii de grup în 
ţară şi stăinătate, precum şi la 
simpozioane pe teme artistice. 
Are lucrări de pictură şi grafi că în 
diverse colecţii particulare: 
România, Germania, Ungaria, 
Italia, Grecia, S.U.A, Iordania etc.
e-mail: balea_maria@yahoo.comMaria Balea, Th e Kiss II
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 Centrul Cultural Judeţean Arad… 
la ceas aniversar

Centrul Cultural Judeţean Arad este un important 
actant cultural al judeţului, vector de imagine pentru 

cultura arădeană.
De la înfi inţare (2001) şi până în prezent, instituţia 

şi-a atins obiectivele majore privind punerea în valoare a 
potenţialului cultural al judeţului Arad, conservarea şi valo-

rifi carea tradiţiilor, coordonarea evenimentelor de anvergură şi 
interes major pentru viaţa culturală şi spirituală a comunităţilor 
locale.

Preocupat fi ind de păstrarea echilibrului între activitatea 
culturală urbană şi cea desfăşurată în mediul rural, Centrul i -
dentifi că şi crează noi programe în acord cu strategia culturală a 
judeţului Arad, primul document de politici culturale asumat.

Vocaţia sa instituţională este dublă: mai întâi, este vorba, des-
pre CCJA ca iniţiator de programe, proiecte şi acţiuni culturale; 
în al doilea rând, Centrul funcţionează ca interfaţă între auto-
ritatea fi nanţatoare – Consiliul Judeţean Arad şi alte instituţii / 
entităţi diverse. 

Calendarul anual al evenimentelor culturale a oferit, de-a 
lungul anilor, şi oferă, în continuare, principalele repere ce defi -
nesc diversitatea şi multiculturalitatea ca elemente de referinţă 
ale spaţiului arădean.

Promovarea artei şi culturii locale în spaţiul european, co-
laborarea cu instituţii similare din ţară şi străinătate reprezintă 
deziderate ce au ca scop nu numai mobilitatea artiştilor, dar 
şi o percepţie pe măsură ca instituţie de referinţă în cultura a -
rădeană, partener credibil în proiecte internaţionale, defi nirea 
unui brand de imagine a judeţului Arad, refl exie a valorilor spi-
rituale şi patrimoniale remarcabile. 

Ce înseamnă astăzi Centrul Cultural?
15 ani de activitate (2001-2016), consecvenţă şi referinţă, 

misiune şi pasiune, citadela culturii arădene din str. George 
Bariţiu 16, creuzetul în care prind viaţă proiecte – eveniment 
ce dau culoare, dinamism şi sens existenţei, instituţia vector de 
imagine a judeţului Arad prin promovarea a ceea ce este valo-
ros.

Cele mai reprezentative proiecte – eveniment care au trecut 
proba timpului sunt din următoarele arii tematice: 

Cultură tradiţională – sarbători autentice din vatra satului 
arădean, obiceiuri şi tradiţii de neuitat – nedei, dubaşi, târgu-

-

ri; festivaluri folclori ce: 
Moneasa – Festivalul Cân-
tecului Popular din Ţara 
Zărandului, «La Izvoare», 
«La cules de vie în Pod-
gorie», Târgul de Fete de 
pe Muntele Găina, Târgul 
Meşterilor Populari, «Cara-
vana tradiţiilor» etc.
Educaţie permanentă:  Şcoa  -
la Populară de Arte, Şcoala 
de Vară
Arte vizuale: tabere de cre-
aţie, expoziţii de pictură, sa-
loane de fotografi e artistică, 
«Cre-Art»
Arte ale spectacolului: Sta-
giunea Teatrului de Vară 
ETHOS, concerte în aer 
liber 
Cultură scrisă: Revista 
ARCA, monografi i, studii 
şi cercetări, albume hărţi, 
pliante etc.
Spiritualitate în actualitate: 
conferinţele „Filocalia”
Civism şi profesionalism: 
programele «Identitate», Întâl -
niri cu personalităţi, Cetăţi 
culturale
Educaţie ecologică şi re-
creere: Tabăra Moneasa, 
Căsoaia – Green House

Acestea sunt principalele repere ce structurează Calenda-
rul anual al manifestărilor cultural-artistice, la care se adaugă 
un management de calitate – directori, şefi  servicii în perioada 
2001-2016: 

Prof. dr. Marius Lazurca, dr. ec. Radu Blaga, prof. Aurora 
Tătar, jurist Ana Maria Dragoş, dr. Doru Sinaci, dr. etnolog 
Rodica Colta, prof. Viorel Nistor, dirijor Petrică Paşca, prof. Lucian 
Ienăşescu.
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Înălţarea Sf. Cruci şi poveştile 
româneşti despre şarpe

Plasată la mijlocul lunii sep-
tembrie, sărbătoarea Înălţării 

Cinstitei Cruci marchează cu 
adevărat începutul toamnei. De 
acum se bat nucile şi se culege 
busuiocul şi ultimele plante de 
leac (Şeitin). În multe sate din 
judeţ (Şepreuş, Miniş, Zăbalţ) în 
această zi preotul sfi nţeşte casele 
a doua oară. Tot acum în unele 
locuri se mai ieşea o dată cu litia 
la hotar. De pildă, în Grăniceri 
în această zi se iese în procesiu-
ne la troiţa dinspre Şiclău. 

Dincolo de semnifi caţia sa-
cră a sărbătorii în care, potrivit 
Sinaxarului, patriarhul Macarie 

a ridicat, în Ierusalim, Sfânta Cruce a Domnului, ca să fi e văzută 
de toţi, ziua de Înălţarea Sfi ntei Cruci este şi „ziua şarpelui” şi 
totodată o zi încărcată de valenţe magice. Convinse de puterile ma-
gice ale zilei, în această zi, femeile din Şeitin obişnuiau să ia din 
biserică un fi r de busuioc, pe care îl păstrau cu mare grijă, să le 
fi e de ajutor, în caz de nevoie.

 Sărbătoarea creştină marchează în alt registru „închiderea 
pământului”. Din această zi „gongile” şi „jigăniile”(reptilele) se 
ascund în pământ şi stau acolo până la Sf. Alexie (17 martie) 
adică jumătate de an.

Înscrisă, prin urmare, în calendarul popular ca „ziua 
şarpelui”, ţăranii foloseau, în trecut, la anumite vindecări, coada 
şarpelui, tăiată, în această zi, cu un ban. De asemenea, în această 
zi, există anumite interdicţii, precum tăiatul lemnelor, „ca să nu 
vină şarpele în casă.”

Relaţia om – şarpe care se derulează întregul an, este şi ea 
controlată de această zi.

În tradiţia românească se spune că şarpele care nu a intrat 
până la Ziua Crucii în pământ, începe să-şi caute moartea. 
Însă şerpii care i-au muşcat pe oameni nu pot intra în pământ, 
fi indcă pământul nu-i primeşte pentru păcatul lor. În sfârşit, 
după această zi, uciderea şarpelui era interzisă. O altă credinţă 
este aceea că, înainte de a intra în pământ, şerpii se adună într-un 
aluniş1, pentru a face o piatră scumpă, tămăduitoare de multe 
boli. Omul care se afl a pe acolo trebuia să ia un băţ de alun, să 
agite alunişul, să zică „Şerpi, şerpişori,/ De rău făcători/ Intră-n 
bortă, că iarna vine/ Şi-i rău pentru tine!” şi apoi să se dea repede 

la o parte, fi indcă şerpii, la aceste cuvinte, se puneau în 
mişcare. Ca să ia piatra tămăduitoare, el trebuia să ucidă 
primul şarpe din şir, şarpele din mijloc şi pe cel din capătul 
şirului.

În condiţii normale, când nu sunt văzuţi de om, se 
zice că şerpii se răsucesc, se încolăcesc şi fac această piatră 
din bale. Şarpele care reuşeşte să înghită mărgica devine 
împăratul şerpilor.

Povestea mai spune că, odată mărgica înghiţită, îm-
păratul şerpilor urcă în vârful unui brad, unde se învârte, 
ca un bici, şi în felul acesta îi cresc aripi şi devine balaur.

Alte narative susţin că împăratul şerpilor trebuie să stea as-
cuns de om 7 sau 9 ani, ca să se transforme în balaur, aducător 
de ploaie, vânt, furtună. În noua funcţie de controlor al vremii 
el dobândeşte puterea (dacă nu este stăpânit pe cale magică) de 
a face rău omului.

Însă această metamorfoză începută la ziua Înălţării Sf. Cruci, 
nu se opreşte aici. După alţi 7 sau 9 ani de claustrare, de data 
aceasta sub supravegherea unui solomonar, pe care îl slujeşte, 
balaurul se face zmeu şi coboară în Tărâmul Celălalt, unde doar 
cu Făt-Frumos se mai confruntă.

Încheind acest inventar de practici şi credinţe, putem spu-
ne în fi nal, că, pentru români, ziua de Înălţarea Sf. Cruci este 
o zi plurivalentă, încărcată de sfi nţenia crucii, ridicate pe tim-
pul împărătesei Elena, afl ată sub puterile vindecătoare ale plan-
telor, în special ale busuiocului, dar şi o zi a şarpelui, a cărui 
metamorfoză începe obligatoriu în această zi.

Dr. Rodica Colta
Notă:
1. Există o legătură între şarpe şi alun, băţul de alun fi ind pestriţ ca şi 

şarpele.
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Munca salariată în Ţara Zărandului 
(a doua jumătate a secolului XIX 
– începutul secolului XX)

(I)

Locuitorii Munţilor Zărandului, în majoritate români, 
aveau ca ocupaţie de bază agricultura şi creşterea 

animalelor. Aceste ocupaţii erau foarte bine înrădăcinate 
în mentalitatea zărăndenilor. La 1904, Ioan Russu Şirianu 

spunea despre români că aceştia, în general, nu se angajează în 
fabrici preferând să rămână în satele lor, chiar dacă din punct de 
vedere economic au de pierdut. „Iată de ce nu-şi dau apoi ţă ranii 
copiii să înveţe meserii în oraş: «Să-l dăm între străini, să-şi lepede 
portul şi când să ne fi e de ajutor, să-l ştim că se ţine (trăieşte 
necununat) te miri cu ce zdreanţă!1». 

Autorul mai spune că dintre toate naţionalităţile din 
Transilvania, românii ocupau şi la începutul secolului XX, locul 
I în ce priveşte munca în agricultură2. Acest lucru era valabil şi 
pentru Munţii Zărandului. Trebuie ţinut cont însă de faptul că 
la acea dată majoritatea populaţiei din comitatul Arad (din 1876 
acestuia i se adaugă şi plasa Hălmagiu, de la comitatul Zărand) 
era ocupată în agricultură. Din totalul de 386 090 de locuitori 
pe care îi avea comitatul la 1900, 272 406, adică un procent de 
70,55% munceau în domeniul agriculturii, grădinăritului şi 
silviculturii3.

Pe de altă parte, breslele care au funcţionat până la 1872, 
deţineau monopolul meşteşugurilor, iar membrii lor erau într-o 

proporţie covârşitoare de alte naţionalităţi decât cea ro-
mână (germani, maghiari, slovaci etc.). Abia după des-
fi inţarea lor s-a putut asigura concurenţa liberă în toate 
domeniile meş teşugăreşti.

Totuşi, în localităţile mai dezvoltate, cum erau Pâncota, 
Ineu, Sebiş, Buteni sau cum sunt comunele din Podgorie, 
acolo unde existau şi cei mai mulţi meşteşugari, numărul 
românilor ucenici sau calfe, era mai însemnat. Învăţătorul 
Petru Vancu descrie plastic situaţia meşteşugarilor în 
rândul românilor: „Ca în tot locul, între Români – aşa şi în 
Măderat sătenii nu se ocupă cu măestria, ca ocupaţiune deosebită, 
ci şi dacă se ocupă cu ceva, aceasta o fac mai mult ca ocupaţiune 
secundară.

Măestriile care profesionează sunt acelea de cari sătenii au 
neîncungiurată lipsă, de lucrări pentru târguri nici nu poate fi  
vorba... E însă speranţă că pe viitor vor fi  mai mulţi măestrii 
români de oare-ce sunt duşi la măestrii 14 băeţi, împărţiţi astfel: 
2 măsari, 1 butar, 2 croitori, 1 faur, 1 plevar, 1 pânzar, 1 co-
loritor, 1 păpucar, 2 cismari, şi 2 bărbieri4”. 

Situaţia se va schimba după Primul Război Mondial, când 
numărul micilor meseriaşi, va creşte. De exemplu, în anul 1922, 
la Gurahonţ erau 20 de meşteri, toţi cu brevet5. Tot în perioada 
interbelică, la Săvârşin erau 38 de meseriaşi acoperind diferite 
domenii: fi erari, dogari, tinichigii, croitori, pantofari, bărbieri, 
ceasornicari, brutari, tâmplari, morari, croitorese, măcelari, 
lăptari6. La Buteni, în 1924 existau 76 de meseriaşi dintre care 
se remarcă 7 blănari, 12 cismari, 4 croitori, 6 fi erari, 6 măcelari, 
3 mecanici, 3 morari, 7 tăbăcari, 5 tâmplari şi câte unu sau doi 
brutari, cărămidari, cofetari, ceasornicari, dogari, fotografi , 
frânghieri, frizeri, grădinari, lăcătuşi, pălărieri, perieri, rotari, 
şelari, tapiţeri etc.7 La fel s-a întâmplat în majoritatea satelor din 
Zărand.

Sorin Sabău
NOTE:
1. Ioan Russu Şirianu, Românii şi Statul Ungar (Statistică, etnografi e), Edi-

tura autorului, 1904, p. 254-255
2. Ibidem, p.262
3. Corneliu Pădurean, „Contribuţii la cunoaşterea structurii socio-profe-

sionale a comitatului Arad în secolul al XIX-lea”, în Ziridava, nr. XXIII, Arad, 
2002, p. 188

4. Petru Vancu, Monografi a comunei Măderat, Arad, Tiparul tipografi ei die-
cesane gr. – orientale române, 1905, p. 52-53

5. www.gurahont.ro/pdf/Gurahont...., p. 226
6 Iosif Dohangie Cojan, op. cit., p. 141
7. Ovidiu Someşan, Monografi a comunei Săvârşin. Arad, Editura Mirador, 

2000, p. 213
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Colonelul Radu G. Golescu 
(1817-1877) 

Cunoscut sub porecla Cătana, Radu 
Golescu, face parte din prima gene ra  ţie 

de ofi ţeri români formată în urma dispo-
ziţiilor Regulamentului Organic. Primit în 
ar    mată la vârsta de 16 ani, şi-a început pre gă-
tirea militară la batalionul Ucenia Comanda 
coordonat de ofi ţeri ruşi. 

Numit în guvernul provizoriu, în 22 
iunie 1848 tânărul ofi ţer a fost avansat la 
gradul de colonel şi numit comandant al 

Regimentului din Brăila. Câteva zile mai târziu, cinci compa-
nii ale acestui regiment au fost cantonate în Bucureşti pentru a 
primi Primul Drapel de luptă tricolor, pe culorile căruia, aşezate 
vertical, era înscrisă deviza: Dreptate şi Frăţie. La 13 septem-
brie, armata turcă, alcătuită din 5000 de pedestraşi, călăreţi şi 
tunari, au intrat în Bucureşti. În aceste condiţii, chiar după cere-
monia înmânării drapelului de luptă, colonelul Radu Golescu, 
comandant al Regimentului 2 Infanterie şi al Garnizoanei din 
Bucureşti, la ordinul lui Cristian Tell, Şeful Oştirii Regulate, 
primul general al armatei române moderne, a concentrat forţele 
militare, în cazarma infanteriei din Dealul Spirii. A reuşit să mo-
bilizeze Batalionul 1 din Regimentul 2 Infanterie, Compania a 7-a 
din Regimentul 1 Infanterie şi Compania de pompieri. Refuzând 
cererea lui Kerim Paşa, de a preda cazarma şi a se lăsa dezarmaţi, 
s-a declanşat lupta. În confruntarea militară, pierderile române 
au fost de 50 militari morţi şi 57 răniţi iar cele turceşti de 165 
morţi şi 400 răniţi. În lupta inegală dintre revoluţionarii români 
şi turci colonelul Radu Golescu a fost grav rănit şi luat prizonier, 
fi ind deţinut la Brussa (Turcia) până în anul 1853. 

Episodul din Dealul Spirii constituie prima luptă pe care ar-
mata română modernă, renăscută în anul 1830, a angajat-o îm-
potriva trupelor otomane intervenţioniste. După eliberarea din 
prizonierat, Radu Golescu, împreună cu fraţii săi, Alexandru şi 
Nicolae şi ceilalţi revoluţionari a luat calea exilului în Franţa, 
unde toţi, au dat un larg ecou internaţional idealurilor de uni-
tate statală a românilor.

În anii care au urmat Regimentul 2 Linie, permanent re-
organizat şi modernizat, s-a acoperit de glorie în Războiul de 
Independenţă (1877) şi în cele două confl agraţii mondia le. 

La 20 noiembrie 1958, imediat după retragerea din Arad 
a trupelor sovietice, garnizoana din Cetate a fost ocupată de 
Regimentul 106 Infanterie dizlocat din Bistriţa. Această unitate, 
unde printre comandanţii de batalioane se regăseau maiorii 
Radu Golescu şi Cristian Tell, era de fapt continuatoarea sub 

diferite denumiri a gloriosului Regiment 2 Linie (Infante-
rie), constituit la Bucureşti, în 12 iunie 1830 din pandurii 
lui Tudor Vladimirescu, cu un efectiv de 1500 militari. 

De-a lungul anilor, Unitatea din Cetate numită UM 
01380, perfecţionându-şi structurile şi baza materială, 
a fost distinsă în 1961 cu premiul I pentru cea mai bine 
întreţinută cazarmă, iar în 1972, a obţinut locul II pen-
tru asigurarea condiţiilor de instrucţie. A participat la 
campanile agricole din zona Aradului şi Balta Brăilei, la 
eliminarea efectelor inundaţiilor din anii 1970 şi 1975, pe 
şantierele Transfăgărăşanului, la Combinatul chimic Govora, 
Hidrocentrala Porţile de Fier, Canalul Dunăre – Marea Neagră, 
construirea centrului civic al capitalei şi altele.  

Pe structurile acestei glorioase unităţi s-a format Brigada 19 
Mecanizată Ziridava, şi Batalionul 191 Infanterie Colonel Radu 
Golescu. 

În 2004, spaţiul verde al unităţii militare din Cetate, a fost 
înnobilat prin aşezarea unui monument din piatră şi bronz care 
prezintă portretul colonelului Radu Golescu. Este un omagiu 
adus unuia din ofiţerii fondatori ai armatei române moderne, 
patronimul batalionului militar local. Bustul a fost modelat 
şi turnat în bronz de către sculptorul arădean Dumitru Paina 
fiind prezentată realist figura eroului legendar, în ţinută militară 
de epocă, după un model preluat din pictura lui Constantin 
Lecca. Figura spiritualizată, cu trăsături regulate exprimă, sub 
uniforma simplă, nobleţe şi hotărâre. Soclul supraînălţat peste 
un postament patrulater, sub forma unei trepte, este placat cu 
marmură albă. Sub bust, pe soclu, a fost fixată pe marmură albă 
a fost incizat textul COLONEL / RADU G. / GOLESCU / 1814 
– 1877 / COMANDANTUL / REGIMENTULUI / 2 LINIE. 

Horia Truţă
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Istoria Aradului în oglinzi mişcătoare

Cartierul evreiesc 

Amintindu-şi de vremurile studiilor lui gimnaziale şi lice-
ale, Ioan Slavici rememora cu nostalgie. „Cât am stat... în 

Arad, ... cea mai cunoscută parte a Aradului îmi era mahalaua 
evreiască, unde ei [podgorenii – n. O. P.] trăgeau şi unde în 
curând am ajuns să am prieteni” (Ioan Slavici, „Lumea noauă”, 
în Lumea prin care am trecut, în Opere, vol. VI, ed. de Constantin 
Mohanu, Bucureşti, Academia Română, Ed. Fundaţiei Naţionale 
pentru Ştiinţă şi Artă, Ed. Univers Enciclopedic, p. 491). 

După cum se ştie, cartierul evreiesc al Aradului se situează în 
jurul sinagogii, între Casa cu Lacăt, Piaţa Boul Roşu şi Biserica 
Sârbească. Evreii trăiau, de altfel, în vecinătatea sârbilor, grupaţi 
în preajma bisericii proprii, în cartierul Raţfertai (Ráczfertály 
în maghiară, traducere după germanul Ratzverteil). Aici se afl ă, 
de altfel, şi unele dintre cele mai vechi case din oraş conservate 
până astăzi. 

După clădirea cetăţii în stil Vauban ca principală fortifi caţie 
imperială pe Mureşul inferior, primul guvernator al Banatului, 
contele Claudius Florimund Mercy, a cerut ca oraşul Arad să fi e 
regândit ca un ansamblu de cartiere în forma unei stele. 

Broşuşa lui Michael Zellner Arad. Oraş Liber Regesc (2007) 
notează că „Astfel, s-au format cartierele sârbesc Ratz Verteil, 
unde s-au aşezat foştii grăniceri sârbi, cartierul german din 
centru, Deutsch Stadt şi cel din comuna limitrofă Aradul Nou, 
Neu Arad, lângă satul sârbesc Skela la Sud de Mureş. Cartierul 
evreiesc, Jiddisches Stadtle s-a format în zona cunoscută astăzi 
ca Piaţa Veche, iar cartierul maghiar era de-a lungul arterei 
principale a oraşului, devenită mai apoi bulevardul principal al 
urbei”. 

Ca român venit dintr-unul din satele zonei deluroase a 
Podgoriei Aradului, ar fi  fost poate de aşteptat ca Slavici să îşi fi  
găsit o gazdă în zona românească a oraşului, undeva în Pârneava 
(Wallachey). Cu toate acestea, el mărturiseşte, cum se vede, că a 
devenit un familiar al cartierului evreiesc. De ce trăgeau tocmai 
acolo oamenii din Podgorie veniţi la târg sau cu alte chestiuni de 
rezolvat în oraşul de pe Mureş? Poate datorită felului primitor de 
a fi  al evreilor, condiţiilor de cazare oferite de aceştia, existenţei 
anumitor facilităţi (dughene şi meşteşugari de tot felul), ca şi a 
preţurilor convenabile de cazare. 

Cât despre atmosfera oraşului în care a poposit şcolarul Ioan 
Slavici, o evocă el însuşi, în aceleaşi amintiri: „Aradul era pe 
timpul acela oraş de vreo treizeci de mii de locuitori, dintre care 
români vreo opt mii şi sârbi vreo cinci mii. Ceilalţi erau şvabi, 
maghiari, evrei şi puţini slovaci veniţi de la Ciaba [= Békéscsaba]. 
Deşi însă maghiarii nu erau decât cam a patra parte, oraşul 
era socotit mai ales maghiar. În piaţă toată lumea vorbea, ce-i 
drept, româneşte, dar prin prăvălii şi prin alte localuri publice 
oamenii se foloseau mai ales de limba maghiară” (Ioan Slavici, 
„Lumea noauă”, în Lumea prin care am trecut, în Opere, vol. VI, 
ed. de Constantin Mohanu, Bucureşti, Academia Română, Ed. 
Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Ed. Univers Enciclo-
pedic, p. 492). 

Era o lume colorată, alcătuită din mai multe etnii şi credinţe 
religioase, bogată în felurite tradiţii şi, în linii mari, tolerantă. 
Trecuseră abia vreo zece ani de la revoluţia din 1848 şi împăratul 
Franz Iosif decisese să respecte dreptul tuturor la liberă expri-
mare în limba proprie. 

Ovidiu Pecican

Maria Balea, Th e Guide
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Complexul Muzeal Arad

Muzeul Oraşului Lipova
(Lipova, Casa Sever Bocu, Str. N. Bălcescu 21)
Tel: 0257. 563.303
Program de vizitare: Ma-D 9.00-17.00; L– închis

Casa Sever Bocu
Muzeul este adăpostit de 

ca sa care a aparţinut omului 
po  litic bănăţean, Sever Bocu 
(1874-1951), în anii `20-’50 ai 
secolului trecut. 

Edifi ciul exista încă din se-
colul al XVIII-lea, pentru ca în 
secolul al XIX-lea să intre în pro-
prietatea familiei Missici. Mai 
târziu, în anul 1922 clădirea era 
cumpărată de Sever Bocu. Aces-
ta face reparaţii, modifi cări, 
dar păstrează pla nul gene-
ral, schimbă doar partea su-
perioară a edifi ciului, oferi n-
du-i un aspect monumental, 

de palat în stil franţuzesc, elegant şi rafi nat. Cele cinci săli ale 
expoziţiei permanente păstrează încă amenajările interioare 
fas tuoase comandate de Bocu: parchetul cu intarsii, sobele din 
faianţă vieneză, policandrele şi oglinzile din cristal, piese de mo-
bilier, un şemineu realizat din marmură de Carrara. 

Colecţia de artă Eleonora 
Costescu şi Vasile Varga

În expunere se afl ă colecţia 
de artă donată muzeului de fa -
milia Eleonora Costescu şi 
Vasile Varga, în 1980: pictură 
din şcolile fl amandă, i  taliană, 
engleză, franceză, ma ghiară 

pre   cum şi piese de artă decorativă (argintărie, porţelan, sti-
clărie). 

Un segment important al expoziţiei este dedicat picturii 
româneşti moderne (Ştefan Luchian, Ion Andreescu, Gheorghe 

Petraşcu, Dumitru Gheaţă, Nicolae Tonitza, Th eodor Pallady, 
Camil Ressu), dar şi artiştilor contemporani.   

 
Colecţia Ştefan Crişan
Colecţia de artă bise ri-

cească, donată muzeului ară-
dean de clericul ortodox Ştefan 
Crişan, cuprinde: icoane pe 
lemn, carte veche şi alte obiec-
te de cult datând din perioada 
secolelor XVII-XIX. În ex pu-
nere, se afl ă, între altele: Noul 
Testament de la Bălgrad (Alba 
Iulia, 1648), Îndreptarea le-
gii (Govora, 1652), Sf. Aer, 
brodat pe catifea neagră (sec. 
XVI-XVII), un engolpion epis-
copesc (sec. XVII), un orar dia-
conesc (1606), o cruce sculp-
tată în lemn (sec. XVII).

Evenimente în luna sep-
tembrie

Cu prilejul Zilelor Oraşului 
Lipova, 7-8 septembrie, Mu-
zeul Oraşului Lipova, în par -
teneriat cu Atelierul Fanteziei/ 
Clubul Copiilor Lipova, pre-
zintă expoziţia cu lucrări în 
tehnica quilling „Flori multi-
colore”, realizată de copiii cer-
cului, coordonat de prof. 
Camelia Iordache. 

În a doua jumătate a lu-
nii septembrie, Complexul 
Muzeal Arad/Muzeul Oraşului 
Lipova, organizează expoziţia 
de artă plastică „Pictori li-
povani”, care reuneşte lucrări 
semnate de artiştii Elena Buha, Mariana Ştefănescu, Camelia 
Iordache, Iulian Covaci, Maria Dragan, Varga Anton. 
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Viaţa poetului, trecută pe curat*

Alfabetul unui discurs al inimii precipitate şi al 
minţii răvăşite
Tot mai concentrat şi mai aforistic, poetul Ioan Dehelean 
păşeşte relaxat, cu acest al treilea volum, Umbrele din 
alfabet, 2015, pe un teritoriu liric numai al său în care iu-

birea, iluziile şi moartea con-
stituie principalele motive 
care se împletesc în ADN-ul 
său liric. Poemul titular des-
chide perspectiva căutării 
pro priei identităţi, în raport 
cu misterul lumii şi al vieţii; 
„înţelesul umbrei pe hîrtie”, 
scrierea apare ca o revelaţie 
care face posibilă învierea, :

Cuvântul şi poezia, ti tlul 
poemului următor sunt, fi -
gurativ, feţele contopite ale 

aceleiaşi monede, o meditaţie profundă asupra sensului vieţii 
risipite, dar nu abandonate, care dă un înţeles sfârşitului:

 Poetul îşi măsoară expresia, nu face risipă, îşi provoacă aus-
teritatea până la şoaptă, iluzie şi urlet, până la umbră şi vis, proiec-
tându-le în alfabetul unui discurs al inimii precipitate şi al minţii 
răvăşite.

Universul poeziei lui Ioan Dehelean se centrează în ju-
rul scrisului, al stării fi inţei, al fragilităţii vieţii, al meditaţiei 
funambuleşti sau al trăirii întru poezie. Poetul e un somnam-
bul care caută sensul viselor nocturne, „e temător, tremurător/ 
ca o fl acără în curent”, iar când deschide bine ochii, el vede „în 
sfârşit această zi/ şi totuşi alta.” Un poem ca Hârtie şi creion 
este o baladă naivă care mai relaxează un pic tonul crispat al 
căutărilor sobre ale acestui anahoret al cuvântului, supus disci-
plinei sale de alchimist. El rămâne un poet cerebral, asaltat de 
emoţii, de trăiri, de iluzii. Într-un alt poem, Mumia din alfabet, 
el descoperă latura demonică a semnelor, provocată de cei ce 
nu văd; apoi, în zori, literele îşi reiau rolul de îngeri păzitori, iar 
alfabetul „începe să se bucure/ ba chiar începe să cânte.” Fiinţa 
adormită ca o mumie se transformă într-un „mire din cărţi”. 
Imaginile nocturne, cu închipuirile şi plăsmuirile lor dispar şi 

16 septembrie 2016

cultcultural

C
A

R
TE

ochiul poetului redevine, în lumina zilei, limpede, desco-
perind realul lumii într-un frumos pastel citadin.

Poet cu structură orfi că, aşa cum se vede şi din volu-
mele anterioare, Ţipătul bufniţei, 2013 şi Cercuri pe apă, 
2014, unde paşii orbului îl poartă spre discursul oracular, 
salvat uneori de ironie, Ioan Dehelean are capacitatea de a 
transfi gura meditaţia în imagini inedite, fără a metaforiza 
gratuit.

Gheorghe Mocuţa

* Ioan Dehelean, Umbrele din alfabet, (poeme), Editura Brumar, 2015

Concursul literar „Ioan Slavici”

Centrul Cultural Judeţean Arad, Revista de cultură 
ARCA anunţă Concursul Literar „Ioan Slavici”, ediţia I. 

Concursul va avea două secţiuni.
Faza întâi: pentru debutanţi, în special tineri (elevi, 

studenţi, învăţători, profesori): creaţi o proză în spiritul lui 
Ioan Slavici! 

Tema: Condiţia şcolii de astăzi pentru un elev, un stu-
dent, un tânăr învăţător sau profesor. O poveste cu un ast-
fel de personaj: ce are el de înfruntat? Ce satisfacţii are? 
Ce deziluzii îl pasc? Ce bucurii, ce îi rezervă viaţa după 
şcoală?

Condiţii: proza să se întindă pe cel mult 10.000 de ca-
ractere (cinci pagini dactilografi ate) şi să fi e trimisă prin e-
mail la adresa: revista_arca_arad@yahoo.com până la data 
de 1 noiembrie 2016).

Faza a doua: pentru tineri (sau mai puţin tineri) scri-
itori.

Tema: imaginaţi-vă un Lică Sămădăul de astăzi. Creaţi 
odată cu personajul, confl ictele în care acesta ar intra (so-
ciale, erotice, morale, interconfesionale etc. etc.).

Lungimea prozei: până la 20.000 de semne (10 pagini 
dactilografi ate). Proza trebuie expediată prin e-mail la 
a dresa: revista_arca_arad@yahoo.com până la data de 
1 octombrie 2016.

Prozele premiate vor benefi cia de apariţia în revista 
ARCA şi de drepturi de autor.

Vor fi  acordate mai multe premii pentru locurile I, II şi 
III, cuprinse între 200 şi 800 de lei,  dar şi un mare premiu 
în valoare de 1000 de lei.
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Folk pe Pâine la Pecica
În zilele de 2 şi 3 septem brie, 
în zona Pădurice, lângă sta-
dionul din oraşul Pecica, 
va avea loc cea de-a cincea 
ediţie a festivalului Folk pe 
Pâine. Şi în acest an, la eve-
niment vor fi  prezenţi artişti 
de renume ai genului folk. 
Vineri, 2 septembrie, începând cu ora 19.00, pe scenă vor urca 
Ioan Gyuri Pascu – Vlady Cnejevici – Teo Boar, Magda Puskas 
& Rareş Suciu, Vasile Mardare, Andrei Păunescu & Maria Maria, 
Corso, Nova Band şi Cenaclul „Lucian Emandi”. Sâmbătă, 3 sep-
tembrie, de la aceeaşi oră, iubitorii muzicii folk vor avea ocazia 
să îi asculte pe Adrian Beznă & poetul Sorin Poclitaru, Cătălin 
Stepa, Nelu Pitic, Daniel Julean & Trupa de Serviciu, Walter 
Ghicolescu, Ştefania Iacob, Livia Daniel & Angi Daroţ, Vasile 
Gondoci şi Cenaclul „Lucian Emandi”.

Tabără de cercetare etnografi că la Căprioara 
– Săvârşin
Cea de-a VIII-a ediţie a taberei va avea loc în perioada 29 au-
gust – 4 septembrie şi continuă cercetarea etnografi că începută 
în anul 2009 în localităţile situate la sud de Mureş.

În cadrul taberei se vor face fotografi i documentare (case, 
gospodării, troiţe, cruci din cimitir, biserici, oameni, unelte, 
textile, veşminte, mobilier tradiţional, et.c) şi se vor lua inter-
viuri unor persoane în vârstă, în legătură cu toate aspectele 
vieţii tradiţionale: costume, ocupaţii, arhitectură tradiţională, 
alimentaţie, obiceiuri calendaristice şi de familie şi mitologie.

De asemenea, se vor aduna noi materiale legate de Colindatul 
cu dube în Căprioara şi Săvârşin, în vederea înscrierii obice iului 
viu din cele două sate în Registrul Naţional al Patrimoniului 
Imaterial de la Centrul Naţional de Conservare şi Promovare 
a Culturii Tradiţionale. Cercetarea etnografi că de la Căprioara 
– Săvârşin îşi propune să salveze o informaţie ce riscă altfel să se 
piardă din cauza modernizării satelor şi a schimbărilor culturale 
produse în ultimele decenii. Vom face acest lucru prin stocarea 
întregului material adunat de toţi invitaţii, pe diferite suporturi, 
într-o arhivă etnografi că a Centrului Cultural Judeţean Arad.

Echipa de cercetare va fi  formată din: dr. Rodica Colta, dr. 
Narcisa Ştiucă, drd. Cristian Muşa, Anamaria Maranda, dr. 
Adelina Dogaru, dr. Andreea Buzaş, Marius Matei, dr. Zoltan 
Gergely şi dr. Cosmina Timoce.

Corina Huţan
uralcultural
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Gala de Operă – Open Air
Cea de a X-a ediţie a Galei de Operă – Open Air a Filar-
monicii de Stat Arad va avea loc în prima sâmbătă a lunii 
septembrie, mai precis – în data de 3 septembrie 2016, de la 
ora 19.00, în locul devenit deja tradiţional – Parcul Recon-
cilierii. În acest an, Gala va fi  condusă de un alt binecunos-
cut maestru italian Giuseppe Carannante, cel care s-a afl at 
la pupitrul dirijoral al celui mai de succes eveniment or-
ganizat de fi larmonica arădeană: concertul de rock – sim-
fonic Classic Meets Rock, desfăşurat la fi nele lunii iunie a 

acestui an, în Cetatea Aradului.
Și această ediţie a Galei Open Air va avea invitaţi de pres-

tigiu din străinătate, care vor evolua alături de ansamblurile de 
scenă ale Filarmonicii de Stat Arad – orchestra şi corul, acesta 
din urmă fi ind pregătit de maestrul Robert Daniel Rădoiaş. 
Invitaţii serii vor fi  patru solişti italieni: sopranele Marialucia 
Caruso şi Antonietta Siniscalchi, tenorul Francesco Malapena şi 
baritonul Dilengite Pier Luigi. Repertoriul selectat de maestrul 
Giuseppe Carannante cuprinde arii celebre din opere, precum 
Vissi d’arte (Tosca, de Puccini), Nessun dorma (din Turandot, de 
acelaşi Puccini), aria Musettei din Boema ş.a.

Și în acest an, Gala de Operă Open Air va aduce în faţa 
publicului un element de noutate care, cu siguranţă, va atrage 
atenţia melomanilor arădeni: de această dată, partea a doua a 
Galei va fi  dedicată nemuritoarelor şi fascinantelor canţonete 
napoletane. Astfel, invitaţii din Peninsulă vor interpreta, în cea 
de a doua parte a întâlnirii muzicale, atât de plinele de parfum 
canţonete cum sunt Trona a Surriento, Marechiaro, Funiculì 
funiculà , Core ‘ngrato şi multe altele. 

Amanta, pe scena 
Teatrului Clasic 
„Ioan Slavici”
Comedia Amanta – o adap-
tare după celebra lucrare 
Încurcă lume de A.D. Hertz 
– va fi  pusă în scenă de artişti 

de notorietate, iubiţi de public pentru rolurile de excepţie inter-
pretate în numeroase fi lme şi piese de teatru din aria comediei: 
Ilinca Goia/ Eugenia Şerban (Olga), Magda Catone/ Monica 
Davidescu (Didina Strâmbuleanu), Marius Rizea (Bungrăzescu 
Traian), Dorin Andone/ Gavril Patru (Matei Pintenaru) şi 
Armand Calotă (Emil Strâmbuleanu). Regia îi aparţine lui Ar-
mand Calinovici, iar scenografi a e semnată de Mirela Maria 
Niculescu.” La Arad, spectacolul se va juca în 13 septembrie, în-
cepând cu ora 19.30, pe scena Teatrului Clasic „Ioan Slavici”. cultcultural
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În prima zi a lunii septem-
brie, de la ora 20, la Teba, 
CitiZenit-ul ne aduce în față 
proiecția fi lmului Metropolis, 
regizat în 1927, acompaniat 
live de colectivul muzical in-
dependent Abator Industries, 
înfi ințat în 2012 la București.

Pe 7 septembrie, la Teba, cei de la CitiZenit vin cu o nouă 
proiecție în cadrul proiectului KineDok. De data aceasta este 
vorba despre Bear Island, un fi lm realizat în 2014 de către re-
gizorul norvegian Inge Wegge. Următoarea proiecție din cadrul 
KineDok va avea loc pe 5 octombrie, anume pelicula letonă 
Tatăl meu, bancherul.

Eugen Rogojan

20 septembrie 2016

Muzichie
Plasmic Records și Schmaus Events prezintă Dj Kool, Acid 
Casual, pe 3 septembrie, pe malul Mureșului, de la ora 22. 
Numărul maxim de persoane care pot participa este de 300, 
iar zona va fi  amenajată corespunzător, cu un chill zone cu 
băncuțe și leagăne, bar și sistem de sonorizare pe măsură.

Pe 6 septembrie, la Activ Club, pe strada Infanteriei, 
vom avea parte de un concert rock de zile mari. Trupa 
CARGO, formată din Adi Bărar, Adi Igrișan, Tavi Pilan, 

Florin Barbu și Ionuț Cârja, 
va ține publicul în priză timp 
de două ore. Informații des-
pre biletele de intrare și ora la 
care este programat concer-
tul găsiți pe pagina de face-
book a clubului Activ.

Tot rock și pe 10 sep-
tembrie, în Flex, atunci când 
Nightquest, o trupă-tribut 
Nightwish din Budapesta va 
veni pentru a aduce hiturile 
rock-simfonice făcute cele-

bre de vocea Tarjei Turunen. Biletele costă 15 lei, iar concertul 
începe la 22.

Pe 16 și 17 septembrie, cei de la ABC vin cu o surpriză de 
proporții pentru ascultătorii de muzică electronică. Este vorba 
despre cel mai mare eveniment de gen din orașul nostru – un 
festival în aer liber ce se va întinde pe durata a două zile și se va 
desfășura în Aeroportul din Arad. Una dintre trupele ce vor fi  
cap de afi ș, se pare că este Subcarpați, informație neconfi rmată 
de către organizatori la data scrierii (20 iulie).

Expoziții
Trăiri și Contraste, o expoziție a Foto Club Pro Arad, se va 
desfășura între 1 și 11 septembrie la Sala Clio, iar la două zile 
distanță, începând cu 13 septembrie și până în 25, sala va fi  
ocupată de expoziția de artă plastică Sectorul XII Budapesta. 
De pe 27 septembrie, până pe 7 octombrie, în aceeași sală se va 
desfășura expoziția de artă plastică a lui Steinhubel Zoltan. În 
cealaltă sală importantă a Muzeului de Artă, Sala „Ovidiu Maitec”, 
se va desfășura expoziția de pictură a lui Botond Reszegh, între 
27 septembrie și 23 octombrie.
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Maria Balea, Childhood
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Festival Folcloric Internaţional, ed. a IV-a, 
Dorobanţi, 23-25 septembrie 
Organizatori: Asociaţia Pro-Ki-Dor, CJA – CCJ Arad

Expoziţia C.A.C.I.B., Arad, 24-26 septembrie
Organizatori: Asociaţia Chinologică Română Arad, 
CJA – CCJ Arad

Festivalul Surechiului şi a Meşterilor Populari, 
Ineu, 25 septembrie 
Organizatori: Primăria Oraşului Ineu, CJA – CCJ Arad

Zilele Maghiare Arădene, Arad, 30 septembrie
Organizatori: Asociaţia Statuia Libertăţii, 
CJA – CCJ Arad

Festivalul Vânătorilor, ed. a IX-a, Bata, 25 septembrie
Organizatori: Primăria Bata, CJA – CCJ Arad

Sărbătoare la Ţebea, septembrie
Organizatori: CJA – CCJ Arad

Festival itinerant Sărbătoarea Vinului în Podgoria 
Miniş-Măderat, ediţia a VIII-a: Şiria, Păuliş, Ghioroc, 
Pâncota, Covăsânţ – pe parcursul lunii septembrie 
Organizatori: CJA – CCJA, Primării locale
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22 septembrie 2016

Agenda Centrului Cultural Judeţean 
Arad – septembrie 2016

Zăbrani, cetate culturală 
Organizatori: CCJA, Primăria Zăbrani

Festival de Dans Folcloric Maghiar – Adea, 
3 septembrie
Organizatori: Primăria Sintea Mare. CJA – CCJ Arad

Festivalul de Literatură „Dorel Sibii”, ed. a XVIII-a
Săvârşin, 9-10 septembrie 
Organizatori: CJA – CCJ Arad

Arad Bike Race – zona Şiria, 10-11 septembrie
Organizatori: CS Racing Bike Pro Arad, CJA – CCJ Arad

Glasul ceaunelor – Moneasa, 11 septembrie
Organizatori: Primăria Moneasa, CJA – CCJ Arad

Comemorarea Eroilor de la Păuliş, 11 septembrie
Organizatori: Primăria Păuliş, CJA – CCJ Arad

Parada formaţiilor civile de pompieri, 13 septembrie
Arad – Zăbrani 
Organizatori: ISU, CJA – CCJ Arad

Euroweek, ed. XXV, Arad, 22-28 septembrie
Organizatori: Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, CJA 
– CCJ Arad
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