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Mişcarea monografi că din 
Banat-Crişana: tendinţe şi 
perspective

După mişcarea viguroasă, de amploare naţională, care 
a fost iniţiată de către Dimitrie Gusti în perioada 

interbelică, cercetarea monografi că românească nu a mai 
cunoscut o coordonare specifi că. Dimpotrivă, abordarea 
monografi că a rămas doar la latitudinea unor pasionaţi şi, mai 
rar, în cazul elaborării unor lucrări ştiinţifi ce la nivel de licenţă, 
masterat, doctorat sau pentru ob-
ţinerea de grade didactice. Chiar 
şi în aceste rare, dar fericite ca-
zuri, cercetarea monografi că s-a 
făcut de cele mai  multe ori uni-
disciplinar, în funcţie de speci-
alitatea autorului. 

Or, pentru ela borarea mono-
grafi ilor de lo    ca  litate este nece-
sară o abordare multidisciplinară, 
iar „echipa” monografi că trebuie 
să cuprindă istorici, lingvişti, ge-
o grafi , etnografi , muzicologi, ar-
hi  tecţi,  economişti, biologi etc., 
cer cetători capabili să acopere ne-
cesităţile structurale ale unei mo-
nografi i de succes. Pornind de 
aici, în judeţele Arad, Timiş şi 
Caraş-Severin s-a înfi ripat o miş-
care monografi că organizată în 
jurul Centrului Cultural Jude-
ţean Arad, a Centrului de Studii 
de Istorie şi Teorie Literară „Ioan 
Slavici” Arad, a ASTREI arădene, 
a Muzeului Satului Bănăţean din 
Timişoara şi a Asociaţiei Cultu-
rale „Izvoare Almăjene” din Ca-
raş-Severin. 

Astfel s-a reconfi gurat spaţiul 
de cercetare mo  no    -grafi că din 
Banat-Crişana, iar cercetătorii 
din cele trei judeţe s-au înscris la 
primul Congres Naţional al Is-

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
Alexandra-Sorina Răducanu

Născută la data de 29 iunie 
1991, Arad. Absolventă 
a Liceului de Arte „Sabin 
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Universităţii „Aurel Vlaicu” 
din Arad, Facultatea de 
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specializarea Design. E-mail: 
thanxforyourtime@yahoo.com
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Călătorie în minunata lume a unui arici II  Licurici
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toricilor Români, care se va des-
făşura la Cluj-Napoca în pe-
rioada 25-27 august 2016, cu o 
secţiune distinctă, întitulată „Miş -
carea monografi că din Banat-
Crişana: tendinţe şi perspec-
tive”. De dată recentă, pe site-ul 
Centrului Cultural Judeţean 
Arad a fost confi gurată o hartă 
digitală, pe care sunt încărcate, 
în format PDF, monografi ile de 
localitate disponibile până în 
prezent, urmând să fi e semnat 
un parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean în vederea pre-
dării elementelor de istorie şi de 

identitate locală la orele de curs (opţionale). După implementa-
rea acestui proiect-pilot în judeţul Arad, dorim să extindem 
parteneriatul şi în judeţele Timiş şi Caraş-Severin.

O altă dimensiune a colaborării cercetătorilor şi oamenilor 
de cultură din judeţele Arad, Timiş şi Caraş-Severin se referă 
la constituirea Asociaţiei Muzeelor Rurale din Banat-Crişana, 
eveniment care s-a petrecut în data de 14 mai 2016, cu ocazia 
Zilelor Administraţiei Arădene. Prin această asociere se doreşte 
identifi carea şi organizarea tuturor punctelor muzeale rurale 
din acest spaţiu, precum şi accesarea de fonduri naţionale şi 
europene pentru punerea lor în valoare. Ca exemplu, doar 
în ultimele săptămâni au fost ctitorite în judeţul Arad două 
excelente puncte muzeale rurale: cel de la Dud, prin implicarea 
părintelui-paroh Achim Giani, şi cel de la Sâmbăteni, pus în 
valoare de către doamna profesoară Cornelia Foster, directorul 
Şcolii Gimnaziale „Sabin Manuilă”. Mai mult, ambii ctitori de 
puncte muzeale rurale menţionaţi mai sus sunt şi autori de 
monografi i de localitate, ceea ce justifi că o dată în plus justeţea 
demersului nostru de coordonare şi de punere în valoare a 
mişcării monografi ce din Banat-Crişana. Nu în ultimul rând, 
revigorarea cercetării monografi ce din judeţul Arad vine să 
suplinească şi handicapul lipsei unei acoperiri academice 
susţinute: Institutul Academiei Române de la Cluj-Napoca 
îşi opreşte adeseori preocupările ştiinţifi ce la graniţa dintre 
judeţele Bihor şi Arad (vezi cazul Atlasului Lingvistic), în 
vreme ce Institutul de la Timişoara se mărgineşte doar la spaţiul 
Banatului istoric.

Dr. Doru Sinaci cultural

Festivalul „Ioan Slavici” la Şiria 

Timp de două zile, în 
perioada 6-7 au-

gust, Consiliul Judeţean 
Arad, Centrul Cultu ral 
Judeţean Arad, Primăria 
Şiria şi Uniunea Scriito-
rilor Filiala Arad or   ga -

nizează, la Şiria, cea de-a doua ediţie a Festivalului „Ioan 
Slavici”.

Ediţia din acest an a festivalului va debuta în 6 august, la 
ora 09.00, în Piaţa din Pâncota, cu o prezentare „neaoşă” a pro-
gramului evenimentului, de care se va ocupa actriţa Oltea Blaga, 
împreună cu elevii săi de la clasa de Actorie a Şcolii Populare de 
Arte Arad. 

În data  de 7 august 2016, ora 11.00, la Şiria va avea loc o 
nouă ediţie a  Simpozionului Ştiinţifi c iar tema va fi  Ioan Slavici 
şi „Tribuna” arădeană. Vor prezenta comunicări prof. univ. dr. 
Cornel Ungureanu, critic literar, Lucian Vasile Szabo şi Dr. Doru 
Sinaci iar moderator va fi  Vasile Dan, preşedintele Filialei Arad 
a Uniunii Scriitorilor din România. 

De data aceasta organizatorii vor să dea festivalului o am-
ploare naţională, deoarece se va lansa şi un concurs de creaţie 
literară „Ioan Slavici”, dedicat atât tinerilor cât şi scriitorilor 
consacraţi, pe teme inspirate din opera lui Ioan Slavici, concurs 
care se va fi naliza la mijlocul lunii noiembrie. În cadrul acestui 
concurs vor fi  oferite mai multe premii pentru locurile I, II şi III, 
cuprinse între 200 şi 800 de lei,  dar şi un mare premiu în valoare 
de 1.000 de lei. 

Corina Huţan

toricilor Români, care se va des-
făşura la Cluj-Napoca în pe-
rioada 25-27 august 2016, cu o 
secţiune distinctă, întitulată „Miş -
carea monografi că din Banat-
Crişana: tendinţe şi perspec-
tive”. De dată recentă, pe site-ul 
Centrului Cultural Judeţean 
Arad a fost confi gurată o hartă 
digitală, pe care sunt încărcate, 
în format PDF, monografi ile de 
localitate disponibile până în 
prezent, urmând să fi e semnat 
un parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean în vederea pre-
dării elementelor de istorie şi de 

FE
S

TIVA
L



Moneasa, augusta festivalurilor…

Staţiunea emblemă a turismului arădean, Moneasa este 
totodată şi gazda ospitalieră a evenimentelor etno-cul-

turale ce se desfăşoară pe parcursul lunii august în decorul 
natural de la poalele Munţilor Codru Moma.

Târgul Meşterilor Populari, aflat la a XIV-a ediţie ca 
manifestare organizată de o instituţie profesionistă – CCJ 
Arad, este sărbătoarea artizanilor de pe tot cuprinsul 
judeţului Arad şi împrejurimi ce se reunesc la Moneasa în 

zilele de 20 şi 21 august. Meşteşuguri vechi tradiţionale ridicate 
la rang de artă populară, meserii pe cale de dispariţie specifice 
activităţilor rurale prind viaţă în mâna meşterilor – olari, ciopli-
tori în lemn, ţesătoare, împletitori de nuiele, frânghieri, pălărieri, 
iconari ş.a. care îşi etalează produsele şi fac demonstraţii prac-
tice în faţa turiştilor prezenţi la standurile cu obiecte manuale. 

Târgul se deschide cu o Paradă a portului popular unde pot 
fi admirate bogăţia şi frumuseţea costumelor tradiţionale într-o 
cromatică diversă.

De pe aleile umbrite ale staţiunii, publicul vizitator atras de 
ritmurile muzicii populare se îndreaptă spre Teatrul de Vară unde 
are loc Festivalul Cântecului Popular din Ţara Zărandului, un 
eveniment folcloric de referinţă, marca „Rapsozii Zărandului” 
organizat sub bagheta dirijorului Petrică Paşca, considerat şi cel 
mai longeviv festival al României. 

Duminică, 21 august se desfăşoară, în prima parte, concur-
sul de interpretare în scopul identificării şi afirmării talentelor 
interpretative. 

Un juriu format din experţi în domeniu precum prof. Gelu 
Stan şi prof. dr. Daniela Voicilă de la RadioTimişoara vor apre-
cia evoluţia concurenţilor desemnând câştigătorii celei de-a 

46-a ediţii. Partea a doua este rezervată galei laureaţilor care în 
acest an va avea ca invitaţi speciali pe renumiţii solişti de muzică 
populară: Tudor Furdui Iancu şi Ovidiu Homorodean.

Acest regal cultural este completat şi de finala Festivalului 
concurs „La Izvoare” (sâmbătă, 20 august) – secţiunea seniori. 
Ansambluri şi formaţii de dansatori din principalele areale etno-
grafice ale judeţului Arad – Valea Mureşului, Podgorie, Câmpia 
Aradului, Valea Crişului Alb şi Ţara Zărandului – selectate de 
un juriu de specialişti se întrec în finala concursului, susţinând 
cu măiestrie şi virtuozitate recitaluri în aer liber, apreciate de 
un public tot mai numeros, iubitor de folclor. Sunt momente 
unice, irepetabile, un triumf al talentelor şi al valorilor autentice 
recompensate cu premii şi trofee.

 * * *
Din domeniul culturii tradiţionale face parte şi Tabăra de 

cercetare etnografică de la Căprioara (29 august – 4 sept.). 
Este un proiect coordonat de dr. etnograf Elena Rodica Colta 
prin care se cercetează un obicei viu din patrimoniul imaterial – 
colindatul cu dube – proiect al cărui obiectiv este inventarierea 
repertoriului de colinde din localităţi de la Sud de Mureş.

Cât despre conotaţiile lui Gustar - se spune că în august se 
coc şi se gustă fructele coapte… De asemenea, luna a VIII-a din 
calendar, denumită după împăratul roman Augustus, iniţiatorul 
Pax Romana, ne indică o perioadă de pace, prosperitate şi 
belşug, benefică în toate timpurile. 

AT/Cultura 2016
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De la Ziua Ursului la Sărbătoarea 
Adormirii Maicii Domnului

Luna august este marcată de un amalgam de sărbători, 
unele sacre şi altele păgâne, toate dominate de marea 

sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului. Cunoscută ca 
Sfântă Mărie Mare, ea cade chiar la mijlocul lunii, fiind 
pregătită de Postul Sfintei Marii (1-14 august), considerat 
de unii ţărani tot aşa de mare ca Postul Paştilor. Prin ur-
mare, primele două săptămâni ale lunii sunt săptămâni 

de restricţii alimentare, de dis-
tracţii, de nunţi.

De altfel, ziua de 1 august 
apare în calendarul bisericesc 
ca Închinarea sau Scoaterea 
Sfintei Cruci. Este ziua în care 
preoţii, cu mâinile lor, scot 
cinstita cruce din altar şi o pun 
în mijlocul bisericii „ca să se 
închine la ea toate popoarele 
creştineşti şi cu dragoste să o 
sărute, preamărind pe Hristos 
Domnul, cel care a fost răstig-
nit pe dânsa.”

Această zi încărcată de sa-
cralitate se suprapune însă pes-

te o sărbătoare arhaică cunoscută, de la o zonă la alta, ca Macove
iul urşilor, Împuiatul urşilor sau Ziua ursului, în care, după cum 
indică şi numele, este celebrat ursul. Ziua este ţinută de ţărani 
prin nelucrare, ca urşii să nu le mănânce vitele sau să le strice 
stupii, recoltele. Ca timp calendaristic coincide cu începerea 
perioadei de împerechere a urşilor. Ziua următoare (2 august) 
este tot a ursului, fiind ţinută la fel prin nelucrare.

După aceste două zile, ce ţin de calendarul pastoral şi apicol, 
urmează Schimbarea la Faţă a Domnului (6 august), în care Hris-
tos s-a schimbat la faţă, strălucind cu slava dumnezeirii sale.

În paralel, în legătură cu această zi, în tradiţia populară găsim 
un inventar de credinţe, ce se referă la o altă schimbare, a vremii. 
Pentru ţărani, Preobrajenia, este ziua când ne despărţim de vară, 
când încep să îngălbenească frunzele, să se răcească apele, să 
plece păsările migratoare.

În satele unde există vii, în această zi, inclusă în grupul 
Moşilor de vară, se duc primii struguri la biserică, pentru a fi 
sfinţiţi şi daţi de pomană.

Icoana făcătoare de minuni – Mănăstirea Hodoş-Bodrog

Mijlocul luni este marcat de Sărbătoarea Sf. Mării, o zi 
plină de sfinţenie, în care se fac pelerinaje la mănăstirile 
care îi sunt închinate. 

În tradiţia populară, Maica Domnului este considerată 
o intercesoare între oameni şi Dumnezeu. Apără, ajută, 
vindecă. Este o fecioară-mamă înlăcrimată, care plânge la 
durerile omeneşti.

Ţăranii o evocă şi îi cer ajutorul în descântece şi o prea-
măresc în colinde, la Naşterea Domnului.

Tradiţia spune că, după ziua Sf. Mării, bărbaţii trebuie 
să-şi schimbe clopul cu căciula, fiindcă vremea se răceşte.

Ciclul de sărbători se încheie în 29 august, cu Tăierea Capu
lui Sf. Proroc Ioan Botezătorul, zi în care se posteşte şi în care nu 
se taie nimic cu cuţitul.

Impregnată, aşadar, de sacralitatea Sărbătorii Maicii Dom-
nului, luna august deschide şi un sezon patronat de urşi, pentru 
că acum coboară de la munte turmele iar între om şi puternicul 
animal încep negocierile de păstrare a echilibrului vieţii. 

Dr. Rodica Colta
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Mihai Takacs  şi  libertatea de a picta

Mihai Takacs a fost un artist 
cu nostalgii decadente de 

sfârşit de secol XIX şi început de 
secol XX. El s-a fixat într-o epocă 
pe care a explorat-o cu un vehicol 
magic, invitându-ne să colindăm 
oraşul vechi, purtându-ne în lumi-
na filtrată de cerul impresioniştilor, 
pe străzile dosnice, obscure ale 
poeţilor decadenţi dar şi pe marile 
bulevarde ale elitei şi splendorii, 
pe cheiurile Senei, într-o călătorie 
aproape iniţiatică. Înainte de a 
picta forfota şi viaţa Parisului, pic-
torul a deprins meseria de artist, 
fascinat de peisajele citadine ale 

Aradului, Lipovei, Sibiului, Sighişoarei. A deprins ştiinţa şi arta 
sugerării volumelor şi a cioplirii imaginii de la profesorul Emil 
Vitroel. Nu ştim în ce măsură a ţinut seama de sfaturile criticilor 
de artă care l-au remarcat pentru ţinuta sa pitorească, modernă, 
izvorâtă mai degrabă din privirea artiştilor de la Barbizon decât 
din experimentele ultimelor decenii. Artistul a profitat de stagi-
ile pe care le-a făcut la Paris pentru a vizita muzeele şi pentru 
a vedea Giverny-ul lui Claude Monet, maestrul său declarat. 
A fost un artist solitar şi orgolios care nu a avut legături prea 
strânse cu breasla.

Născut la Şilindia, la 23 ianuarie 1954 dintr-o familie modestă, 
viitorul artist a îndrăgit natura mărturisindu-şi ataşamentul 
pentru lumea copilăriei, într-un interviu: „Influenţa satului na-
tal s-a manifestat mai puţin la început, veneam acasă în vacanţe 
şi căutam locurile frumoase, acele case ţărăneşti care îmi erau 
atât de dragi, dealurile, pârâul care trecea prin sat, Chigerul 
unde era locul de scăldat am încercat să înmagazinez totul, 
parcă voiam să le iau cu mine la oraş.” Ajuns la Arad în 1968, 
Takacs îndrăgeşte oraşul şi se adaptează vieţii de aici. Drumul 
spre pictură a fost sinuos, tânărul venise la oraş pentru a învăţa 
meseria de lăcătuş. 

Primele peisaje „plein-air” le-a pictat la Sibiu pe când se afla 
într-o tabără de pictură la Avrig. Peisajele sale citadine emană 
în egală măsură poezie simbolistă, crepusculară şi muzică 
vivaldiană. Artistul ar fi putut sta liniştit în atelier şi să picteze, 
asemeni unui Utrillo, după cărţi poştale sau fotografii. Dar nu 
a făcut (doar) acest lucru pentru că voia să transmită pânzelor 
sale palpitaţia cotidiană a vieţii. Prin felul său de a atinge pân-
za şi de a o încărca de culoare, de a mânui şpaclul şi cuţitul cu 

mişcările agile şi imprevizibile, Mihai Takacs s-a dovedit 
un muşchetar al picturii arădene care aboleşte multe din 
clişeele picturii turistice, fotografice şi comerciale. Dotat 
cu un talent nativ care surprinde mereu, el a deschis cu un 
mare curaj alte şi alte şantiere. A fost capabil să picteze mai 
multe pânze într-o zi, cum s-a întâmplat la Paris. Peisajul 
citadin îl inspiră, îl fascinează şi îl copleşeşete cu energiile 
sale. Neliniştea creatoare îl împinge mereu în stradă pentru 
a capta alte energii pe care el le traduce într-o prospeţime 
vizibilă. Dacă într-o expoziţie din 2006 ne-a oferit per-
spectiva oraşului văzut de sus, din balcoane şi de pe acoperişuri, 
în alta el se aşează în capătul unei străzi, încercând să-i prindă 
pitorescul şi viaţa care palpită. Mişcarea. Culorile vieţii. Se vede 
şi aici că Takacs este un artist activ, întreprinzător care îndrumă 
tineri şi îi învaţă pe deţinuţi că există o libertate şi între zidurile 
închisorii; libertatea de a picta. 

A înfiinţat o fundaţie în 1999, pentru promovarea pictu-
rii şi a deschis o mică galerie de artă, pe strada Lucian Blaga, 
gestionată de Flory Takacs, soţia sa. El însuşi e un artist liber şi a 
fost dintotdeauna un căutător al esenţelor rare, al parfumurilor 
exotice şi al culorilor psihedelice. Pictura lui are totuşi echilibru 
şi energie şi poate că are şi un efect reconfortant. În faţa pei-
sajelor sale, a culorilor întinse cu şpaclu pe pânză, a volumelor 
îngrămădite, te linişteşti ca în faţa unei implozii controlate. Sau 
ca pe canapeaua psihanalistului. Mihai Takacs a reuşit să fie pe 
val şi a deţinut secretul succesului. Nu şi-a trădat crezul şi nu şi-a 
vîndut sufletul. A fost un om viu, magnetic, uşor excentric, un 
bărbat puternic şi optimist. O forţă în pictura de azi. 

Dispariţia lui la 61 de ani, după lupta cu o boală gravă, a 
creat o vie emoţie în  lumea culturală  arădeană. 

Gheorghe Mocuţaculturalcultural
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Istoria Aradului în oglinzi mişcătoare

Curechiul cu slănină

Vizita în iarna lui 1911, la Arad, făcută de contele Tisza István, 
premierul maghiar dintre 1903 – 1905 (şi mai apoi între 

1913 – 1917), unde conduita politică românească era reflectată 
şi chiar elaborată în preajma celor două cotidiane care apăreau 
în oraş, Românul şi Tribuna i-a prilejuit lui Nicolae Iorga critici 
vioaie la adresa ierarhului arădean care a oferit oaspetelui un 
dineu. Deşi am mai pomenit o dată episodul, el merită un plus 
de stăruinţă, căci relevă felurite aspecte demne de interes. Iorga 
critică ipocrizia ierarhului arădean care se declară apolitic, dar 
care, erijându-se în gazdă binevoitoare a dineului în cinstea 
oaspetelui sosit din capitala de atunci, Budapesta, prilejuieşte 
un act de reverberaţii politice. „Părintele Ioan Papp, vlădică de 
Arad, zicând că nu face politică, e adevărat român, căci aceasta 
înseamnă a nu face politică împotriva guvernului, a dat o masă 
grofului Tisza, care se ştie ce dragoste adâncă ne poartă” („Iar 
împăcarea”, 2 mai 1911, în Ce pătimesc fraţii noştri, ed. de I. 
Oprişan, Bucureşti, Ed. Saeculum I. O., 2011, p. 254). 

A nu te împotrivi guvernului budapestan în 1911 însemna 
pentru Iorga nu să te abţii de la gesturi politice, ci să consimţi 
unei direcţii nu tocmai patriotice, întrucât obedientă la adresa 
puternicilor dominatori ai zilei. 

De fapt, abţinerea de la invitarea nobilului, dar ostilului – la 
adresa românilor – oaspete i se părea istoricului din Bucureşti 
preferabil oricând, căci „a fi bun român” aşa cum ştia să fie 
vlădica Papp a Aradului era, după el, tocmai inversul. De fapt, 
Ioan Papp încercase să se comporte ca un localnic de frunte civi-
lizat, dincolo de orice asperităţi, ba poate chiar sperând că astfel 
le poate estompa pe acestea. 

Iorga, în schimb, vedea lucrurile într-o manieră mai aspră. 
După scenariul lui, neinvitându-l pe contele Tisza la masă şi 
lăsându-l pe acesta să prânzească ori singur, la restaurantul 
hotelului, ori cu notabilităţile maghiare curente ale oraşului, ar 
fi comis un act nu de impoliteţe şi de necivilitate, ci unul care 
afirma ostentativ lipsa de cooperare a căpeteniei ecleziastice a 
românilor de pe Mureşul inferior. Abordarea, mai tranşantă şi 
chiar mai radicală, care savantului îi apare ca singura demnă în 
situaţia dată, ar fi atras însă, fără îndoială, comentarii nebine-
voitoare care ar fi pus în lumină caracterul rudimentar, needu-
cat al românilor, după mai vechi tipare mentale şi stereotipuri 
istorice. Ar fi fost un câştig mai mare pentru cauza românească 
o astfel de întoarcere a spatelui? Greu de decis.

Iorga însuşi continuă apoi acceptând faptele, dar regretând 
un alt aspect: acela că nu s-a profitat de împrejurare pentru a 
da un sens simbolic conţinutului şi împrejurărilor mesei luate 

în discuţie. „Bună gazdă, Preasfinţitul a dat musafirului mân-
carea cu care e deprins, şi nu doar cine ştie ce varză cu slănină 
şi mămăligă”. Carenţa de conţinut a meniului este, prin urmare, 
după Iorga, că el nu a fost alcătuit din bucate româneşti. Cure-
chiul cu slănină de la tăierea porcului – că tot era iarnă –, alături 
de mămăligă, trebuia nu doar să joace rolul etalării unui tricolor 
românesc cu ocazia evenimentului, ci şi să trimită, probabil, la 
un alt episod referitor la o masă simbolică, de astă dată legat de 
strămoşii noştri. 

Cum se ştie, după expediţia nefericită la Nordul Dunării a 
generalului macedonean Lisimah, comandantul invadator, luat 
prizonier de regele get Dromichete, împreună cu generalii lui, 
au fost poftiţi la un banchet. În timp ce „oaspeţii” au fost serviţi 
în cupe şi farfurii din aur şi argint, regele şi nobilii geţi au servit 
masa în cupe şi vase din lemn sau corn. Lecţia servită macedone-
nilor era nu doar una de demnitate şi modestie, ci şi un mod de 
a le arăta că nu aveau ce bogăţii găsi pe teritoriile dacilor, invazia 
plănuită fiind, şi din acest punct de vedere, o eroare. 

...Dar poate că Iorga nu viza doar acest precedent, ci şi 
amintirea banchetului mistic, misterios, cu adânci semnificaţii 
religioase, al lui Zamolxes care „a poruncit să i se clădească o 
locuinţă subpământeană. Când locuinţa a fost gata, el a dispărut 
din mijlocul tracilor, coborând în adâncul încăperilor subte-
rane, unde stătu ascuns vreme de trei ani. Tracii fură cuprinşi de 
jale şi îl plânseră ca pe un mort. În al patrulea an, el le-a apărut 
iarăşi” (Herodot, IV 95). 

Oricum ar fi şi orice fel de asocieri ar fi stârnit în mintea lui 
Iorga masa de omenie din reşedinţa arădeană a lui Ioan Papp, 
rămâne de reţinut că, în lectura savantului erijat în publicist şi 
militant la adresa unui trai mai bun pentru românii de la vest de 
Carpaţi, episodul de la Arad a atins un nerv mitic şi istoric pro-
fund, dobândind semnificaţiile unui eveniment istoric major. 

Ovidiu Pecican

Alexandra Răducanu, Noaptea. Portret
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Complexul Muzeal Arad 

Muzeul Memorial „Ioan Slavici şi 
Emil Monţia” Şiria

(str. Regimentul de Infanterie 85, nr. 150)
Program de vizitare: Ma-D 09.00-17.00; L- închis
Tel. 0257. 384.088
Muzeograf: Laura MATEŞ

Cu prilejul comemorării a 91 de ani de la moarte marelui 
scriitor român Ioan Slavici (18 ianuarie 1848 – 17 august 

1925), pasionaţii de istorie, literatură şi muzică sunt invitaţi 
în această vară să viziteze expoziţiile dedicate scriitorului 
şirian, deschise la Castelul Bohus din Şiria. 

Muzeul este găzduit de Castelul Bohus, clădire construită în 
stil neoclasic, încărcată cu o bogată istorie. Aici a fost semnat 
actul de capitulare al armatei revoluţionare maghiare în fata 
generalilor austrieci şi ruşi, la 13 august 1849. În parcul caste-
lului se află statuia Antoniei Bohus, busturile lui Ioan Slavici, 
Mihai Eminescu, Ioan Russu Şirianu, Nicolae Ştefu, Sigismund 
Borlea şi Emil Monţia.

Înfiinţarea
Muzeul memorial din Şiria a luat fiinţă în anii `60, prin 

strădania unor tineri intelectuali, îndrăgostiţi de istoria locului 
dar şi de fermecătoarele prezenţe culturale. Dedicat scriitorului 
Ioan Slavici, muzeul ridica două mari probleme: găsirea unui 
spaţiu potrivit pentru organizarea expoziţiei memoriale şi consti-
tuirea fondului documentar. Casa modestă a părinţilor săi, Savu 
şi Elena Slavici săi nu s-a mai păstrat, doar o placă de marmură, 
ce indică uliţa pe care se afla casa lui Ioan Slavici în Şiria. Spaţiul 

necesar organizării expoziţiei 
a fost găsit în monumentala 
clădire a Castelului Bohus, 
aflată la acea vreme într-o a-
vansată stare de degradare. 

Pentru constituirea fondu-
lui Slavici au fost investigate 
diferite biblioteci şi arhive, iar 
descendenţii au fost de acord 
să doneze piese de mobilier, 
documente şi fotografii. Des-

chiderea oficială avea loc în 
anul 1959, expoziţia fiind or-
ganizată de specialiştii Muze-
ului Judeţean Arad, în fondul 
căruia se află bunurile de pa-
trimoniu, legate de viaţa şi o-
pera lui Slavici. 

Expoziţia Slavici
Expoziţia dedicată scriito-

rului Ioan Slavici, născut la 
Şiria în 18 ianuarie 1848, cu-
prinde trei săli în care, prin 
fotografii de familie, diplome, 
premii, decoraţii, manuscrise, 
cărţi şi ziare, este evocată per-
sonalitatea complexă a acestu-
ia. În expunere este prezentată 
succint viaţa scriitorului, în diferite perioade, începând cu locul 
natal Şiria; studiile la Arad, Timişoara, Pesta şi Viena; prietenia 
cu Eminescu şi activitatea în cadrul României June. Activitatea 
publicistică la ziarul Tribuna din Sibiu a fost marcată de proce-
sele de presă  şi întemniţarea la Vacz. După ieşirea din închisoare, 
Ioan Slavici s-a stabilit în Bucureşti, iar în 1892 scriitorul şirian 
devenea cetăţean român. Cariera sa didactică a fost marcată de 
ocuparea funcţiei de profesor la Azilul Elena Doamna, apoi cea 
de director al Institutului Oteteleşanu din Măgurele şi profesor 
la Liceu German din Bucureşti, perioadă în care a editat o serie 
de lucrări didactice. 

Un segment important al expoziţiei este dedicat operei 
scriitorului – nuvele, poveşti şi romanul Mara – publicată în 
diferite limbi. 

De-a lungul carierei sale de scriitor, jurnalist şi cadru didac-
tic, Ioan Slavici a primit distincţii şi premii: Ordinul Coroana 
României, decoraţia Răsplata muncii în învăţământ, meda-
lia Bene Merenti, în anul 1891 pentru publicarea documente-
lor Hurmuzaki, iar în anul 1903 a primit premiul Academiei 
Române pentru romanul istoric Din bătrâni.

De o valoare documentară dar şi emoţională deosebită es-
te prezenţa unei părţi din camera de lucru a scriitorului din 
perioada anilor 1880 – 1883 pe când acesta se afla la Bucureşti, 
găzduindu-l pe Mihai Eminescu, mobilier donat muzeului ară-
dean de către familie. 

Muzeul Memorial „Ioan Slavici şi Emil Monţia” Şiria

Ioan Slavici cu soţia Eleonora şi fiul Titus după  
încarcerarea la Vacz (foto din 1889 în Silezia)



august 2016 1�
cultural

FE
S

TIVA
L

În august la Teatrul de Vară 
ETHOS

Luna august debutează cu o seară dedicată Corurilor ce
lebre din opere, sub bagheta dirijorului Robert Daniel 

Rădoiaş şi acompaniamentul lui Radu Zaharia la pian. Din 
program amintim: Richard Wagner, Gaetano Donizetti, 
Bedrich Smetana, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Na-
bucco. Pe lângă repertoriul clasic, în program se regăsesc 
şi trei melodii populare: Sărba, Iac-aşa şi Sări mândra.

Act Orchestra, în regia lui 
Horia Suru, este o poveste pli-
nă de umor, cu trei personaje 
pornite pe (mereu) imprevi-
zibilul drum al supremaţiei pe 
scenă. Un concert împachetat 
într-o poveste veselă, sonoră, 
ritmată. Sunteţi pregătiţi pen-

tru un maraton muzical şi teatral de o oră, unde se trece cu vite-
za luminii, de la Mozart la rock… şi la chansonete? Puneţi-vă 
centurile de rezistenţă maximă pentru starea de râs. Vor urca pe 
scenă: Petre Ancuţa, Florin Călbăjos şi Emilian Mârnea.

Tot în luna august, la Teatrul de Vară vor avea loc un re-
cital susţinut de Silvan Stâncel şi spectacolul de teatru Obsession, 
adus la Arad de actorii Teatrului În Culise, din Bucureşti, din a 
cărui distribuţie îi amintim pe: Daniel Iordan, Ioana Mărcoiu, 
Andreea Mateiu, Cornelia Ccu, Mihai Stănescu, Florin Muntea-
nu, Bianca Mateescu, Iulian Glita.

Şase din 49 este un text în 
două personaje – interpretate 
de actorii Dana Voicu şi Liviu 
Cheloiu – al dramaturgului 
contemporan, Spiro Gyorgy, 
născut la Budapesta, fiind tra-
dus de Zeno Fodor. Piesa de 
la Teatrul De Artă începe ca 
o comedie spumoasă dar se 

transformă într-o tragicomedie amară. La Arad spectacolul se 
va juca în data de 27 iulie.

Spectacolele de la Teatrul de Vară (str. George Bariţiu, 
nr. 16) se joacă în fiecare miercuri, de la ora 20.00, iar in-
trarea este liberă.

Corina Huţan
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– Ediţia a-VIII-a 2016 

Desfăşurat în localitatea Bulci, comuna Bata, festivalul 
de folk a ajuns la ediţia a VIII-a. Născut din nevoia de 

a asculta muzică bună într-un cadru de-a dreptul mirific, 
la umbra castelului Mocioni, Festivalul ,,MarisFest” a adu-
nat de-a lungul timpului nume importante ale genului.

Pe la Bulci au trecut nume mari ale muzicii folk: 
Mircea Vintilă, Adrian Puiu Ivaniţchi, Mircea Bodolan, Marius 
Baţu, Raul Cârstea, Cristi Buică, Didina Curea.

Au încântat publicul prezent, fin cunoscător al muzicii 
lui Bob Dylan, Joan Baez şi Leonard Cohen şi arădenii noştri 
– Daniel Julean, Nelu Pitic şi Trupa de Serviciu, Nova Band, 
Formaţia Corso, Old Lady`s Band, Hidro Grup 8, Grupul 
Amma, Felix Alin Bejan.

Într-o  parte  de lume, care parcă voit se îndepărtează de ceea 
ce îşi propune să facă, cu o ţintă care nu duce nicăieri, în care 
cultura este fără nici un regret pentru unii, o Cenuşăreasă în 
aşteptarea acelui prinţ care nu este interesat să vină prea curând, 
Festivalul ,,Maris Fest’’ este o pată de culoare demnă de paleta  
unui mare pictor. Organizat cu sprijinul unui triumvirat format 
din Consiliul Judeţean Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad şi 
Primăria Bata, festivalul de la Bulci merge mai departe.

 Merge mai departe pentru că este organizat de voluntari. 
Cuvântul voluntar înseamnă aici la Bulci simplu şi exact cum 
este explicat în DEX. Merge mai departe pentru că este iubit de 
către cei care poposesc aici şi care vin din trei judeţe: Timiş, 
Hunedoara şi Arad. Merge mai departe pentru că ceea ce este 
frumos trebuie să rămână.

Vă aşteptăm la Bulci pentru două zile, în 5-6 august 2016. 
Recreere, foc de tabară, viaţă la cort, natură, muzică bună, versuri 
murmurate sau spuse pe de-a dreptul pe scena din apropierea 
Castelului Bulci. 

Ionel Costin

Act Orchestra

Şase din 49
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ediţie a insulei verzi (ciudat mai sună în română...), iar biletele 
- ce pot fi cumpărate de pe bilete.ro - costă 65 de lei (3days 
pass). PS. Green Island îţi oferă o scena care cuprind toate 
genurile de muzică: jazz, dark jazz, reggae, dub, drum&bass, 
techno, deep house, minimal, psytrance.

colecţie de evenimente 
marca Zilele Aradului
Nu se poate vară în Arad 
fără colecţia de evenimente 
numită Zilele Aradului. Nu 
există lună august în Arad 
fără două săptămâni de târg 
estival, cu teatru, film, rock, jazz, clasică, pop, folclor, expoziţii 
sau mai ştiu eu ce alte te-miri-ce-uri. Şi-i frumos aşa. Probabil 
asta-i perioada în care Aradul este cel mai plin de viaţă. Anul 
acesta, perioada de înviorare a oraşului este 15-27 august. Nu-
mele ce vor sta cap de afiş încă nu au fost dezvăluite, aşa că staţi 
cu ochii-n patru. 

Eugen Rogojan

cultural
1� august 2016

KulTüra din august

occupy Clio şi Ovidiu Maitec
Trei mari expoziţii ne aşteaptă pe parcursul lunii august 
la Muzeul de Artă din Arad. Prima, în perioada 2-8 au-
gust, la Sala Ovidiu Maitec, este expoziţia New Media, a 
Aurei Bălănescu şi a lui Nicolae Veliciov. La o zi distanţă 
de la vernisajul primei expoziţii, adică pe 3 august, îşi are 
vernisajul expoziţia de artă plastică Salonul de vară, la Sala 

Clio, ce va fi deschisă până în 16 august. De pe 18, Sala Clio va 
fi „ocupată” cu lucrările din cadrul expoziţiei de artă plastică 
prilejuită de Zilele Aradului.

o9 proiecţie 
kineDokiană a  
sezonului
Pe 3 august, de la ora 21, la 
Hala Teba din piaţa Olimp, 
are loc proiecţia filmului Atât 
de aproape, atât de departe. 
Documentarul slovac din a-
nul 2014, ce îl are ca regizor 

pe Jaro Vojtek, vorbeşte despre viaţa persoanelor care suferă 
de autism, confruntând stereotipurile despre această afecţiune, 
şi încearcă să descopere noi perspective asupra acestei grave 
tulburări a psihicului uman. Filmat de-a lungul a şapte ani, 
această proiecţie este una din seria de documentare proiectate 
în cadrul celui de-al doilea sezon KineDok arădean, organizat 
de către CitiZenit.

green island@Ghioroc
După o vară plină de festi-
valuri muzicale prin toată 
ţara, vine şi rândul Aradu-
lui să găzduiască unul. Mă 
rog, au mai fost şi la noi, dar 
parcă ăsta atrage mai mult 
public. Este vorba despre 

Green Island-ul de la Ghioroc. În momentul scrierii a ceea ce 
citeşti acum, invitaţii nu erau încă dezvăluiţi, însă perioada de 
desfăşurare şi preţul biletelor sunt deja bine stabilite. Aşadar, 
între 29-31 august, pe plaja din Ghioroc, va avea loc o nouă cultural
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Alexandra Răducanu, Călătorie în minunata lume a unui arici VIII  Poiana
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Înaltul profesionalism şi temeinicele cunoştinţe profesio-
nale, au fost argumente şi pentru numirea sa în echipele 
de experţi pentru cercetarea sistematică a documentelor 
privitoare la istoria poporului român şi a Cetăţii Aradului, 
din arhivele capitalei Austriei.

 Ca specialist este un puternic spirit critic, care străbate 
lesne până în miezul problemelor, cărora atunci când nu le 
dădea soluţii definitive, le luminează esenţial subiectul. Fire 
deosebit de sensibilă, se apleacă îndatoritor la observaţiile 
colegilor, chiar şi atunci când acestea sunt doar păreri aluzive 
lipsite de esenţă, evitând tonuri vehemente, care pot provoca 
polemici regretabile.

Lipsit de orgolii ieftine, Mircea Timbus, îşi continuă cu 
modestie prestigioasa activitate de cercetare istorică a acestor 
locuri. Este nelipsit la întâlnirile istoricilor, cuvântul său fiind 
socotit ca unul autoritar. Şi de ce n-ar fi dacă are în spate atâta 
competenţă?

Horia Truţă

20 august 2016

Un intelectual rasat al Aradului  
– Mircea Timbus 

Ca expert arhivist, Mircea 
Timbus face parte din grupa 

acelor tehnocraţi ai naţiunii, ale 
căror competenţe nu pot fi puse la 
îndoială. Aprecierile unanime de 
azi au fost formulate treptat, după 
patru decenii (1959-1999) de sârg 
la Arhivele Statului din Arad, o 
prestigioasă instituţie teritorială 
care depozitează, administrează 
şi valorifică cultural memoria 
timpului, înscrisă în documente. 

O structură statală, aparent rigidă, încorsetată prin legi şi regu-
lamente, despre oameni, locuri şi fapte, prezente în acte adminis-
trative, politice, religioase sau economice. Sunt gestionate sute 
de fonduri, care cuprind hârtii de mare valoare, organizate în 
aşa fel încât să poată deveni un principal izvor al istoriei sau ale 
unor drepturi juridice şi patrimoniale. O comoară aşezată ordo-
nat în cutii sau între coperţi, pe rafturi lungi de mai multe mii de 
metri, constituind pentru naţiune un impresionant şi nepreţuit 
tezaur documentar. Cei care lucrează acolo, desfăşoară o muncă 
de mare răspundere, care solicită cunoştinţe complexe din varii 
domenii cu deschidere spre universalitate şi profesionalism. 

Mircea Timbus şi-a câştigat meritatul prestigiu de care se 
bucură azi, printr-un travaliu tenace, dublat de erudiţie, calităţi 
formate în familie, desăvârşite la Liceul Moise Nicoară şi Uni-
versitatea din Iaşi. În îndelungata carieră arhivistică a parcurs 
multiple forme de perfecţionare profesională, în domenii unde 
suntem mai puţin familiarizaţi, dar absolut necesare profesiunii 
sale, aşa cum sunt: cronologia, diplomatica, istoria instituţiilor, 
sigilografia şi altele. Alături de acestea Mircea Timbus s-a isto-
vit în dificile cursuri intensive de limbă şi paleografie germană, 
devenind, unul din foarte puţinii istorici români, care pot in-
terpreta vechi documente în scriere gotică. Contribuţia lui 
Mircea Timbus în domeniul cercetării şi al valorificării acestor 
informaţii este esenţială, fiind desemnat să reprezinte instituţia 
arhivistică românească, la cea de a III-a Conferinţă Europeană 
a Arhivelor, organizată la Viena în perioada 10-15 mai 1993. 
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Alexandra Răducanu, Călătorie în minunata lume a unui arici I  Secret
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Ziua Recoltei – Felnac, 14-15 august 
Organizatori: Primăria Felnac, CJA-CCJA

Praznicul de Pită Nouă Pecica, ed. 52, 18-21 
august
Organizatori: Primăria Pecica, Casa de Cultură  
„D.I. Petescu”, CJA, CCJA

Festivalul Românilor de Pretutindeni, ediţia a 
VII-a – Covăsânţ, 20-21 august 
Organizatori: Primăria şi Parohia Ortodoxă 
Covăsânţ, CJA – CCJA

Târgul Meşterilor Populari şi Parada Portului 
Tradiţional, ediţia a XIV-a,  
Moneasa, 20-21 august 
Organizatori: CJA, Centrul Cultural Judeţean Arad

Festival Concurs al Cântecului Popular din Ţara 
Zărandului, ed. 46, Moneasa, 21 august 
Organizatori: CJA, CCJ Arad

Salon Internaţional de Artă Fotografică – Arad,  
august 2016
Organizatori: Foto Club Arad

Tabără de pregătire a elevilor arădeni capabili de 
performanţă la matematică şi ştiinţe – Arad, august 
Organizatori: ISJ, CJA, CCJA

Tabăra de cercetare etnografică de la Căprioara,  
29 august - 4 septembrie
Organizatori: Centrul Cultural Judeţean Arad 

•

•

•

•

•

•

•

•
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22 august 2016

Agenda Centrului Cultural Judeţean 
Arad – august 2016

Festivalul Maris Fest de la Bulci, 5-6 august
Organizatori: Primăria Bata, CJA – CCJA 

Festivalul „Ioan Slavici” – Şiria, 6-7 august 
Organizatori: Primăria comunei Şiria, CJA – CCJA

Nedeia de la Zimbru, Gurahonţ – 7 august
Organizatori: Primăria Gurahonţ, CJA – CCJA

Festivalul Flori de Sânzâiene, ediţia a X-a – Bârsa,  
7 august
Organizatori: CJA, CCJA, Primăria Comunei Bârsa

La Izvoare – Festival concurs judeţean de folclor 
– etape finale: 
Juniori – 7 august, Teatrul de Vară al CCJ Arad
Seniori – 20 august, Teatrul de Vară al Staţiunii Moneasa

Festival Internaţional de Şah, ediţia a IX-a,  
Arad 6-13 august
Organizatori: ACS Şah Club Vados, CJA – CCJA

Turneul Internaţional de Tenis Trofeul „ILIE NĂSTASE” 
– Arad, 6-14 august 
Organizatori: Federaţia Română de Tenis, CS Tenis 
Fan Arad, Consiliul Judeţean Arad – Centrul Cultural 
Judeţean Arad

Sărbătoare tradiţională la Şepreuş, 13-14 august
Organizatori: Primăria Comunei Şepreuş, CJA – CCJA

Praznicul de Pită Nouă, ediţia 43 – Beliu, 14 august
Organizatori: Primăria Comunei Beliu, CJA - CCJA
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•
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