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Născută la 1 ianuarie 1962 în comuna Feleacu, 
judeţul Cluj. A absolvit Liceul de Artă şi Acade-
mia „Ion Andreescu” din Cluj Napoca. Membră 
a Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala 
Arad. A participat la numeroase expoziţii personale 
şi de grup, simpozioane şi tabere de creaţie, în ţară 
şi străinătate. Are lucrări în  colecţii particulare din 
România, Germania, Franţa, S.U.A., Grecia, Israel, 
Italia, Iordania, Ungaria...
 E-mail: balea_maria@yahoo.com

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
Maria Balea

Cultura versus vulgarizarea vieții

D  eși cultura este considerată esențială în formarea 
personalității umane, este prima sacrifi cată în 

vremuri de criză. Pe principiul fals că, fără cultură mai 
poate trăi omul, dar nu și fără cele necesare unui trai de-
cent. 

Însă, oricâte investiții materiale s-ar face într-o comunitate, 
oricâtă prosperitate ar exista, fără o viață culturală vie, autentică, 
fără entități culturale performante susținute de artiști valoroși, 
ea ar arăta ca o casă frumoasă dar nemobilată. Cea mai mare 
greșeală este când se tratează produsul cultural autentic ca o 
marfă, la care cantitatea este mai importantă decât calitatea. 
Paradoxal, reușita unui eveniment artistic, nu se măsoară în 
numărul de participanți. De multe ori, cu cât publicul este mai 
numeros, cu atât gusturile estetice  sunt mai discutabile. Și așa 
este normal, din moment ce unul din rolurile fundamentale ale 
artelor este să formeze gusturi noi și criterii în ton cu evoluția 
fi rească a creației artistice. 

Anul 2021 pune la grea încercare omenirea din mai multe 
privințe. După un an de restricții, privațiuni și suferințe impuse 
de situația pandemică, s-a ajuns la limita suportabilului și a 
răbdării. Nevoia de reîntoarcere la normal îmbracă forme din ce 
în ce mai agresive, scindând încă o dată societatea, între adepții 
unor teorii conspiraționiste manipulatoare, nocive și cei lucizi, 
raționali. Or, tocmai lipsa de cultură și educație duce la absența 
criteriilor necesare unei evaluări corecte a fenomenului, bazate 
pe informații validate științifi c. 

În lipsa unei vieți culturale normale, existența și performanțele 
instituțiilor de cultură și ale artiștilor independenți sunt puse la 
grele încercări. Provocările sunt mari. De la reduceri de buget, la 
găsirea de noi forme de acces la public. Artistul trebuie să co-
boare de pe scenă, din săli de expoziții sau din librării și să per-
formeze online, în stradă ori în spații neconvenționale. Susți-
nerea instituționalizată a culturii este vitală în aceste momente. 
Este nevoie de multă responsabilitate și chibzuință în gestiona-
rea resurselor, pentru a ține în viață cultura autentică și a investi 
în viitorul ei. Fără a înțelege acest lucru, nu vom putea prețui și 
respecta rolul artelor împotriva vulgarizării continue a vieții.

Ioan Matiuţ

Maria Balea, Landscape I
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Carmen Vlaga – Bogdan, 
de peste 20 de ani pe scenă 

Cum a fost copilăria lui Carmen Vlaga?
Sunt din Arad și pot spune că am avut o copilărie 

fericită, pentru că părinții m-au înțeles mereu și au fost 
alături de mine. În clasele I-III am fost crescută de bunica, 
pe strada Mărășești din Arad, am mers la Școala Generală    
Nr. 1, după care m-am mutat la Școala Generală Nr. 18 și 
am stat cu părinții mei la bloc. Am terminat Liceul de 

Construcții, am atestat de Instalator-Zugrav-Vopsitor. 
Cum ai ajuns să fi i atrasă de artă, de teatru?
S-a întâmplat undeva în clasa a VI-a. La Școala Generală Nr. 

18 exista o trupă de teatru de amatori din care am dorit și eu să 
fac parte, dar profesoara de română mi-a spus că nu am talent… 
În clasa a IX-a aveam două colege care mergeau la Teatrul Veșnic 
Tânăr, condus de doamna Emilia Dima Jurcă și le-am rugat să 
mă ia cu ele. Am spus o poezie și doamna Emi m-a acceptat în 
trupă. Pot spune ca ea a băgat acest „virus” numit teatru în mine.

După Teatrul Veșnic Tânăr, ai mers la Facultatea de Teatru 
din Târgu Mureș. De ce Târgu Mureș?

Nu m-am dus de la început la Târgu Mureș. De două ori am 
dat la Universitatea de Teatru din București, unde am căzut cu 
brio de fi ecare dată la ultima probă, și a treia oară m-am gândit 
să mă duc la Târgu Mureș, unde erau doar trei locuri, iar eu am 
intrat… a treia.

Și cum a fost perioada facultății? Erai departe de casă, de 
prieteni…

Nu m-a deranjat foarte tare, mai ales că Târgu Mureș, într-o 
oarecare măsură, seamănă cu Aradul. Într-adevăr, îmi era dor 
de prieteni, de ieșirile cu aceștia, dar m-am adaptat. Având în 
vedere că tata lucra la CFR aveam un permis de tren clasa I și, de 

fi ecare data când mergeam undeva cu 
colegii, aveam permisul la mine. Nu o 
dată am urcat în tren și am venit la 
Arad, să-mi văd familia și prietenii. 

Pot spune că am făcut naveta o 
perioadă. 

De obicei, tinerii absol-
venți își doresc să meargă să 
lucreze la București sau în 
alte orașe, mai mari decât 
cele din care provin… Tu      
te-ai întors în Arad. De ce?

Uite, când am terminat 
facultatea, primul lucru pe 

care l-am făcut a fost să 

IN
TE

R
VI
U plec la București, unde am stat patru luni de zile, dar nu m-am 

putut adapta la modul de viață de acolo. Alergam mereu, mer-
geam la multe castinguri, pentru fi lme, pentru reclame, căutam 
concursuri pentru diverse roluri la teatru. Am făcut asta până 
mi-am dat seama că, după patru luni, stau tot pe banii părinților 
mei, și m-am întors la Arad, unde tocmai apăruseră două pos-
turi la Teatrul „Ioan Slavici”. În acea perioadă era director Ion 
Văran, la care m-am dus o casetă video cu toate examenle mele 
de la teatru, dânsul a spus că nu mai are posturi, și i-am spus că 
dacă se ivește orice colaborare să mă contacteze. Se pare că 
domnul Ion Văran s-a uitat peste casetă pentru că, după trei zile, 
m-a sunat și mi-a spus că mai este un post la teatrul din Arad. A 
spus să vin să dau o probă și așa am ajuns să lucrez la teatru din 
data de 1 decembrie 1999.

Cât de greu a fost când ai urcat prima data pe scena unui 
teatru? 

Am avut emoții foarte mari, pe care nu pot să le descriu. 
Înainte de a intra în scenă mă întrebam de ce mi-am ales această 
meserie, aveam impresia că voi face infarct, că voi muri, că nu 
mă voi descurca, dar totul a fost așa până am pus piciorul pe 
scenă, până s-a ridicat cortina. Când am dat de lumina refl ec-
toarelor și de public m-am relaxat.

Și acum? Mai ai emoții înainte de spectacol?
Da, chiar dacă joc un spectacol de zece ori, înainte de a urca 

pe scenă am emoții foarte mari. Nu urc niciodată pe scenă 
înainte de a-mi face încălzirea vocală, de a face exerciții de 
dicție… Dar, da, și după aproape 22 de ani de teatru, am emoții 
foarte mari…

În cei peste 20 de ani de carieră, care au fost persoanele care 
au jucat un rol important în dezvoltarea ta?

Pe plan personal, prietenii și părinții, care m-au ajutat și 
m-au susținut mereu, iar pe plan profesional am avut o serie de 
întâlniri frumoase, cu regizori foarte buni, care m-au ajutat să 
mă dezvolt în meseria pe care o am.

Cu toții am avut un moment sau mai multe momente de 
cumpănă în viață. Care sunt momentele care, poate, te-au 
marcat de-a lungul timpului… Și cum ai trecut peste ele?

Un moment de cumpănă a fost când am terminat facultatea 
și a trebuit să dau casting la un teatru, când nu știam exact ce va 
fi  și ce voi face. un alt moment care m-a marcat a fost în urmă cu 
cinci ani, când l-am pierdut pe tatăl meu și parcă m-am matur-
izat brusc… Eu cred că un om este copil atâta vreme cât are 
părinți pe pământ. În clipa în care un părinte se duce, se rupe 
din copilăria lui aproape jumătate.

Corina Huțan
Interviu realizat în cadrul emisiunii Cafeneaua Culturală, 

la Televiziunea Arad
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Patrimoniu și memorie culturală

Prima impresie, trecând prin  Ineu, este că te afl i într-un  
orășel, care se dezvoltă,  de la un an la altul, întinzându-se 

dinspre vechiul nucleu urban spre margini. Dacă însă încer-
ci să-l cunoști, descoperi nu numai că este deținătorul unui  
valoros patrimoniu ci și că, în localitate funcționează o 
anumită memorie culturală, care conservă și transmite un 
trecut fascinant. Ineul este învăluit de povești, care se știu, se 
spun. Documentele medievale timpurii atestă,   în hotarul  

Ineului,  o basilică de secol  XII, cu trei nave,  locuită, în ultima 
perioadă a existenței sale, de călugării augustini. Impunătoarea 
construcție era deja în anul 1502 o ruină, iar azi, după aproape 9 
secole, pare mai mult o poveste, greu de localizat („pe lângă moara 
Bălucana”). Adevărata emblemă a Ineului nu este această abație 
dispărută ci cetatea turcească, de pe malul Crișului Alb. Toată 
lumea o cunoaște ca cetatea turcească, deși ea a fost de fapt o ce-
tate de apărare antiotomană. Turcii o cuceresc abia în anul 1566 și 
o pierd în anul 1595. În 1599, pentru o scurtă vreme, i-a aparținut 
lui Mihai ViteazuL, care și trece prin Ineu în drumul său spre 
Praga. Cetatea a fost modernizată în stilul Renașterii târzii în anul 
1645, de Gabriel Haller. Este cucerită din nou de turci în anul 
1658 și stăpânită de aceștia până la sfârșitul secolului al XVII-lea, 
când este eliberată de trupele habsburgice. Din a doua perioadă 
de ocupație turcească datează o descriere făcută de cronicarul turc 
Evlia Celebi. Textul, extrem de valoros, prezintă un Ineu medie-
val, cu  800 de case, cu 200 de prăvălii, un han,  o baie turcească și 
numeroase grădini de trandafi ri. Conform acestei descrieri, zidu-
rile exterioare ale cetății militare închideau între ele o cetate 
interioară   și mai multe geamii. Azi din vechea construcție se mai 
păstrează doar cetatea interioară. Dincolo însă de descrierile pre-
cise ale cronicarului turc,  în jurul cetății au circulat numeroase 
povești despre tunelele care treceau pe sub Criș și ajungeau în 
dealul Mocrii. Dealul Mocrii este el însuși un topos. Memoria  
maghiară vorbește despre vizitele pe care le făcea principele arde-
lean Rákóczi György II  la Mocrea, unde ar fi  avut o vie cu pivniță, 
și unde ar fi  construit o fântână („fântâna lui Rákóczi”). 

În paralel, în aceeași perioadă de stăpânire ardeleană, memoria 
locală a conservat amintirea protopopului de Ineu  Simion Bran-
covici, la origine sârb, care a devenit, în 1656, mitropolit al Ardea-
lului sub numele de Sava și care, în 1955, a fost sanctifi cat. Această 
prezență și mai ales funcția deținută indică în localitate o comu-
nitate ortodoxă și o organizare bisericească timpurie.

Între „comorile” locului se numără și castelul baronului Soly-
mossy László de la Mocrea, construit în 1834, în stil clasicist. Ca 
toate castelele vremii, și acesta a fost înconjurat de un parc den-
drologic, ce se întindea pe 6 ha. 

 În sfârșit, puțin cunoscut de ineuani, este azi și pictorul aca-
demic  Diószeghy László, un pasionat colecționar de fl uturi, care, 
venit în vizită la un cumnat, a rămas până la moarte în Ineu,  
datorită speciilor de fl uturi, pe care le-a găsit aici. Se spune că era 
în corespondență cu specialiști din Anglia și că, până la Primul 
Război Mondial, adunase o colecție de 16.000 de fl uturi. Este în-
mormântat în cimitirul din Ineu, iar picturile sale sunt azi tot mai 
greu de găsit. 

Vorbind însă despre personajele de poveste ale Ineului, nici 
unul nu se ridică la faima lui Lică Sămădău. Porcar și haiduc, 
biografi a Sămădăului a fost pliată de către memoria culturală 
locală pe descrierea făcută de  Ioan Slavici în „Moara cu noroc”, 
preluată și de fi lmul cu același nume. Încercând să localizeze  
„Moara cu noroc”, ineuanii  plasează hanul la Bălucana. Cât des-
pre Lică, (revendicat de mai multe sate), ineuanii pretind până azi 
că a fost  ineuan, că numele de familie a fost Ciul și că a fost în-
mormântat în cimitirul de lângă „Hodobană”, în „Cotu Morii”.

Alături de aceste povești legate de clădiri, azi de patrimoniu și 
de personalitățile locale ale vremii, un mare număr de relatări se 
referă la vechile obiceiuri tradiționale ale locului. „Cum era, cum 
se făcea mai demult”. Dintre obiceiurile calendaristice, unele, pre-
cum „Strigatul peste sat”, „Umblatul  bundoșilor pe ulițele satului” 
în ajun de Crăciun sau teatrul popular religios „Pomul raiului”,  au 
dispărut. Altele, ca „Fiertul plimezului la uliță” sau „Surechiul”  au 
fost simplifi cate, modernizate. Scenariile de odinioară au rămas 
însă în amintirea celor care și-au luat bunzile pe dos sau s-au făcut 
„băbălugi” .

Privind lucrurile global, putem spune că,  dincolo de realitatea 
cotidiană, prin poveștile repovestite de generațiile care se succed, 
Ineul  rămâne  învăluit în mister și magie, ceea ce-l face unic.

Dr. Rodica Colta
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Profesorul Traian Mager – 
cercetări privind toponimia din 

Ținutul Hălmagiului

Pe profesorul Traian Mager îl găsim preocupat de istoria 
zonei Halmagiului înca din primul deceniu al secolului 

XX. Fiind numit învățător, în anul 1907 în localitatea Lazuri, 
el a considerat de la bun început că activitatea unui dascăl 
nu trebuie a se margini doar la predarea la clasă. După 

părerea sa, un intelectual adevărat nu are voie să se plafoneze în 
lumea satului, ci el trebuie să cunoască istoria și geografi a locală, 
să intre în contact cu locuitorii zonei, cu tradiţiile și obiceiurile 
lor, pe scurt, să întocmească o monografi e a regiunii.

După două decenii de cercetare de teren, timp în care a străbătut 
cu pasul o serie de localități din jurul Hălmagiului, profesorul 
Traian Mager ajunge sa denumească această regiune ca fi ind 
Ținutul Hălmagiului. Încă în anul 1927, în articolul Cercetarea 
Ținutului Hălmagiului, publicat în revista „Societarea de Măine” 
nr. 41-42-42 din octombrie 1927 delimitează în termeni foarte 
clari această regiune: „Sub Ținutul Hălmagiului înțelegem acea 
porțiune a regiunii superioare a văii Crișului Alb din Munții 
Apuseni, care gravitează spre orășelul Hălmagiu, centru geografi c 
și economic al celor 35 de comune și cătune, cu cari împreună 
odinioară făceau  parte din județul Zărand. Cuprinde azi aproape 
întreagă plasa Hălmagiului din Jud. Arad, însă nu coincide întoc-
mai cu noua împărțire administrativă, căci de la Gurahonț, valea 
Crișului începe a se lărgi simțitor, schimbându-se conformațiile 
topografi ce și economice”.

Pornind de la acest areal, profesorul Traian  Mager, cu ajutorul 
Despărțămîntului Arad al Institutului Social Banat-Crișana, va 
publica, în 1937 volumele monografi ce II (Ținutul Hălmagiului. 
Cadrul istoric) și III (Ținutul Hălmagiului. Cadru istoric. Partea a 
III-a), pentru ca în anul 1938 să apară Ținutul Hălmagiului. Cadru 
istoric. Partea I, întârzierea editării acestui volum fi ind pricinuită 
de un document solicitat de către autor la arhivele din Budapesta, 
document pe care l-a primit mai târziu.

Au avut loc minuțioase cercetări în domeniul istoriei, dovadă 
fi ind bogăția de surse bibliografi ce, pe care profesorul Mager le 
folosește atât în limba română, cât și în limbile maghiară, latină sau 
germană, sau utilizarea diferitelor surse de arhivă, arată că textul 
lucrării este scris cu multă conștiinciozitate. Dacă cadrul istoric 
este tratat de la Antichitate și până la 1918 (pentru anul 1918 apare 
lucrarea Contribuțiuni la Istoria Unirii 1918-1919), autorul nu lasă 
la o parte o componentă importantă a cercetării istorice și anume 

toponimia. În volu-
mul I al Țiutului Hăl-
magiului, are un ca-
pitol special intitulat 
Istoricul localităților. 
Toponimia și ono-
mastica în serviciul 
istoriei. Având deja, 
în anii ‘30, o vastă 
experiență în ceea ce 
privește oamenii și 
locurile din Ținutul 
Hălmagiului, profe-
sorul Mager reali-
zează un fel de dic-
ţionar toponimic al 
localităților ce com-
pun zona pe care și-a 
propus să o cerceteze 
în amănunt. Astfel, 
rânduite în ordine 
alfabetică, toate cele 35 de așezări care formează Ținutul 
Hălmagiului sunt analizate din punct de vedere toponimic. Capi-
tolul începe cu localitatea Aciuța și sfârșește cu satul Vidra.    
Pe lângă atestarea documentară a fi ecărei localitați, autorul 
identifi că toate numele părților din hotarul fi ecărei așezări, nu-
mele de locuri, de înălțimi, dar și  numele familiilor de baștină sau 
a celor care au întemeiat satul. Firesc este ca asupra localităților 
mai importante, cum ar fi  Hălmagiu, Vârfurile (Ciuci), Lazuri, 
Brusturi etc., să zăbovească mai mult. Toate aceste informații vin 
să completeze într-un mod exhaustiv lucrarea profesorului Traian 
Mager.

Trebuie însă precizat faptul că, la Serviciul Județean al Arhivelor 
Naționale Arad, în Fond personal profesor Traian Mager (dosar 
nr. 7) există un dicționar de toponime mai amănunțit decât cel 
publicat în Ținutul Hălmagiului. Cadrul istoric. I. Aici numele 
localităților, al locurilor, pădurilor, dealurilor etc. sunt analizate 
tot in ordine alfabetică, dar neținându-se cont de sat, cătun sau 
crâng. De exemplu, după localitatea Bănești, cu explicațiile de 
rigoare, urmează Băncești care este un crâng în Hălmăgel. În 
aceste însemnări profesorul Traian Mager încearcă să dea și o 
explicaţie logică a acestor toponime. Probabil că dacă timpul sau 
resursele fi nanciare i-ar fi  permis, aceste însemnări ar fi  văzut și 
ele lumina tiparului. Oricum ele rămân accesibile tuturor celor 
interesați, la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naționale Arad. 

Sorin Sabău
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Ardeleana din Ţara Zărandului

A rdeleana bătrânescă este o formă veche tradiţională  
care se practica în şir, iar elementul principal al jocu-

lui este un fel de pas scuturat care predomină toate varian-
tele. Acest tip de joc cu paşi mărunţi şi pliaţi, concomitent  
cu aceeaşi mişcare a corpului şi a braţelor este prezent  în 
multe localităţi din perimetrul montan al Ţării Zăran-
dului.

Jocul în linie sau în şir este cel care predomină, iar anu-
mite elemente de ansamblu care privesc formaţia şi ţinuta sunt 
caracteristice întregii zone. Figurile de joc sunt alcătuite din 2-4 
măsuri care se repetă într-un mod variabil în funcţie de poziţia 
şi schema coregrafi că propusă.

 La acest joc, factura polimorfă se manifestă prin simultaneit-
atea jocului în perechi şi a improvizaţiilor individuale, mai ales 
la fi gurile tropotite şi ale unor pinteni.

FO
LC

LO
R

Ardeleana sincopată din acest bazin etno-folcloric cuprinde 
forme coregrafi ce cu melodii şi fi guri de sine stătătoare: Lunga, 
Ardeleana măruntă, Împletita, Şchioapa-ntoarsă, Smintita,  Şirinca 
şi altele.

 Suprapunerea pe melodie a tuturor jocurilor din această arie 
folclorică este concordantă. 

La grupa Ardelenelor din Ţara Zărandului predomină o succe-
siune de amfi brah cu spondeu, în care motivul sincopat începe 
întotdeuna cu un pas vârf-toc. La Împletita moţănească, alături 
de amfi brahul din prima măsură în motivul de bază, apare ce-
lula ritmică de tipul anapestului. 

Viorel Nistor

Maria Balea, Restless shore I
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Cel mai faimos canonic de Arad

Ioan Apród de Tótsolymos (Tótsolymosi Apród János), 
născut prin 1320 și decedat cândva între 15 septembrie 

și 10 decembrie 1393 este cunoscut, în cultura română, în 
calitatea sa de istoric ofi cial al regelui Ludovic de Anjou 
(1342 – 1382). Istoriografi a l-a înregistrat pe acest mic nobil, 
fi u al lui Apród Miklós, cel care primise din partea regelui 
Carol Robert ca feud Šarišské Sokolovce din Slovacia, sub 
numele de Ioan de Târnave (Küküllői János). Cunoscut de 

specialiștii în trecutul Ungariei medievale, cronicarul a rămas fai-
mos prin textul cronicăresc conservat în compilația istorică a lui 
Th uroczi János, referitor la epoca regelui Ludovic, protectorul său. 

Arhidiaconul Ioan a fost duhovnicul de curte al regelui Lu-
dovic și, după istoricul Engel Pál, „un entuziast admirator al său”, 
descriindu-l pe monarh ca „om de statură mijlocie, cu buze groa-
se și puțin adus de spate”, dar având o „căutătură mândră”. Regele 
a fost un împătimit amator de războaie, văzute ca prilejuri de 
fapte eroice, „deoarece – după cum spune același cronicar (citat 
de istoricul Engel Pál în sinteza Regatul sfântului Ștefan. Istoria 
Ungariei medievale. 895-1526) – regalitatea nu este dorită în sine, 
ci numai de dragul renumelui ei”. 

În 1343, Ioan de Târnave 
a vizitat Napoli cu regina 
Elisabeta, ajungând astfel în 
contact direct cu Occiden-
tul. Mai apoi, între 1347-
1353 el a fost membru al 
cancelariei secrete a regatu-
lui, îndeplinind sarcini con-
fi dențiale, ceea ce explică în 
ce mod putea cunoaște di-
rect documentele diploma-
tice ale regilor din urmă cu 

un secol. 
În 1352, a devenit canonic la capitlul mănăstiresc din Arad, 

anul următor a activat în aceeași calitate la Zagreb și la Alba 
Regală (Székesfehérvár), a ajuns canonic al Transilvaniei și al 
Târnavei slovace (de unde i se trage și numele sub care a ajuns 
cunoscut), iar din 1358 cel din Agria (Eger), unde a fost, în două 
reprize, și vicar arhiepiscopal (între 1363-1366 pe lângă arhi-
episcopul Miklós Kesző și 1379-1387 pe lângă arhiepiscopul – 
devenit cardinal – Vaskúti Dömötör). 

Ioan de Târnave a benefi ciat de bunăvoința regelui care în 1358 
l-a făcut capelan al său și i-a încredințat șefi a cancelariei regale. 
Nu este de mirare că i se recunoaște meritul de a fi  fost primul 
istoric maghiar care a folosit documente ofi ciale în alcătuirea 
scrierii lui. Avea deplin acces la ele și le putea folosi după plac 

pentru a alcătui lucrări istorice ofi ciale, puse în slujba intereselor 
regatului și ale regelui său. Totodată, a fost primul autor al unei 
biografi i laice din istoria literaturii și culturii maghiare, Chroni-
con de Ludovico rege. Prima ei parte a scris-o la Zagreb, după 
1360, evocând campaniile napolitane ale regelui. A doua a 
alcătuit-o după decesul regelui (1382), completând-o cu alte 
treizeci de capitole despre virtuțile monarhului. I se atribuia însă 
până acum doar această biografi e a regelui Ludovic de Anjou, 
prima ei parte fi ind scrisă după ce s-a mutat la Vișegrad, în anii 
1364-1365, în 25 de capitole referitoare la primii ani ai guvernării 
acestuia și la expediția regelui în Italia, la Napoli. După decesul 
suveranului, în anii 1387-1394, el a adăugat încă 30 de capitole 
referitoare la virtuțile celui dispărut. 

După unii istorici, acest autor, al cărui început de carieră se 
leagă de mănăstirea de la Orod, ar fi  contribuit și la scrierea 
Cronicii pictate, într-o măsură difi cil de stabilit.  

Ovidiu Pecican
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Colecția de Istorie a Teatrului, 
Muzicii și Cinematografului 

„Iosif Sârbuț”

Baza colecției o constituie cele 21.650 de piese adunate 
de Iosif Sârbuț și donate de către acesta muzeului în 

1976. 
Personalitate binecunoscută în cercurile culturale arădene, 

Iosif Sârbuț s-a născut în 1912, într-o familie de români de 
lângă localitatea maghiară Gyula. Nu a avut studii de speciali-
tate, fi ind angajat la Teatrul din Arad, încă din anul 1930, în 
calitate de mașinist de scenă, 
funcție pe care a deținut-o până 
la pensionare. Pasionat de istoria 
culturală arădeană, a colecționat 
vreme de decenii, mii de materi-
ale muzeale din toate domeniile 
culturii, dar cu predilecție cele de 
natură teatrală. 

La un moment dat, conducerea 
Teatrului de Stat din Arad i-a 
oferit patru camere în incinta 
instituției, în care Iosif Sârbuț a 
organizat și condus un Muzeu al 
Teatrului din Arad. În 1976, aceeași conducere a desfi ințat com-
partimentul muzeal, ceea ce l-a convins pe colecționar să doneze 
colecția Muzeului Județean Arad.În 1986, colecția a fost mutată 
în depozitul de lângă Sala „Clio”. 

În perioada 1990-2018, au fost organizate numeroase expoziții 
temporare cu piese din colecție, atât în spațiul muzeal din 
Palatul Cultural/kinema ikon și Muzeul de Artă, cât și la Teatrul 

Clasic „Ioan Slavici” Arad. 
Colecția se afl ă într-un depozit ame-

najat în incinta clădirii de pe str. Gh. 
Popa de Teiuș nr. 2-4. Construită în 
1909 ca sediu administrativ, ea a fost 
transformată, în 1984, în sediul secției 
de artă a Complexului Muzeal Arad, 
adăpostind, în același timp, Biblioteca 
Județeană și Sala de expoziții tempo-
rare a muzeului (Sala „Clio”). 

Azi, colecția cuprinde peste 24.000 
piese, datând din secolele XIX-XX: afi șe 
originale în diverse formate, plachete-
invitații, cataloage, cărți de teatru, reviste 
teatrale, muzicale și cinematografi ce din 
Arad, fotografi i cu artiști ai teatrului și 
din spectacole, partituri muzicale manu-
scrise sau tipărite, diverse obiecte de 
recuzită teatrală, instrumente muzicale, 
tablouri-portrete ale unor personalități 
culturale arădene, costume din specta-
cole, aparate pre-cinematografi ce și cine-
matografi ce etc. Dintre acestea sunt de 
menționat: statutul, regulamentul de funcționare și programa 
de studiu a Conservatorium-lui din Arad (1833 – a șasea 
instituție de acest tip din Europa); afi șe ale unor spectacole ju-
cate pe scena Teatrului Vechi din Arad (1817 – primul teatru de 
pe actualul teritoriu al României) în perioada 1833-1871, dintre 
care se remarcă cele ale unor trupe austriece, maghiare și 
românești (M. Pascaly – 1868, M. Millo – 1870/71); placheta-
afi ș a fi lmului Războiul de Independență (1913 – realizat de 
Grigore Brezeanu), fi lm proiectat la cinematograful Urania, 
amenajat în 1907 în clădirea Teatrului Vechi; fi lme pe celuloid 
realizate la Arad în 1913 (Nunta pe Strada Mare; Răzbunarea 
lui Napoleon); pianul la care a concertat Franz Liszt la Arad 
(1846) și donat de către compozitor Conservatorium-ului (pi-
anul este expus în foaierul Palatului Cultural).

Adelina Stoenescu

Maria Balea
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În mitul biblic al Potopului (Geneza, 6-9), Dumnezeu a 
pedepsit, stricarea pământului printr-un diluviu pus-

tiitor care  a distrus ultimele două zile ale propriei creații.
Se relatează  faptul, că după construirea și intrarea în arcă 

atât a familiei lui Noe,  cât și a perechilor de animale alese 
de el, a început o ploaie neîntrerupă timp de 40 de zile și 
nopți, care a înecat întreg pământul. După mai bine de un 
an  de plutire și așteptare, retrăgându-se apele, arca eșuată 

pe înălțimea Munților Ararat, a fost evacuată, refăcând fauna și 
omenirea.  

Informații interesante pot fi  întâlnite și în sincretismul păgâno-
creștinesc al viziunii populare românești despre arcă și potop, 
care însă complică lucrurile prin detalii imaginative.

Astfel, în meteorologia mitică românească există imaginea a 
cel puțin două dezastre, asemănătoare cu cel iudeo-creștin al lui 
Noe. Primul se datorează Fârtaților în lupta lor cu Căpcăunii, 
monștri antropofagi, neîndurători, ticăloși, răzvrătiți din răutate 
împotriva ordinii divine, urmat de războiul cu Urieșii sălbatici, 
humanoizi lipsiți de inteligență și învățătură, distrugători din 
prostie. În această ultimă încleștare s-au rupt torțile cerului și 
s-au spart zăgazurile apelor cerești, care au curs necontenit până 
au acoperit pământul. Cei care nu s-au înecat, retrăgându-se în 
peșterile înalte și sub steiurile de pe culmi, au fost fulgerați și 
trăzniți de Fârtații biruitori. Peste ei s-au prăvălit stânci, în-
gropându-i de vii în Carpați, unde zac și astăzi. Când se zbat, 
provoacă cutremure și alunecări de pământ (R. Vulcănescu, Mi-
tologie română, 1985, p. 426-427).

Una din povestiri îl prezintă pe românul Noe ca pe un om de 
ispravă, chemat la sine de Dumnezeu, care, dorind să nimicească 
lumea, l-a învățat să facă o corabie, cu porunca păstrării cu străș-
nicie a secretului. Simțind că se pregătește ceva, diavolul deghizat 
într-un fl ăcău chipeș îi seduce nevasta, care îi dezleagă lui Noe 
limba, îmbătându-l cu rachiu. Drept urmare, afl ându-i taina, ne-

curatul îi sfărâmă lucrarea 
împrăștiindu-i componentele.  
Dumnezeu, dojenindu-l, îi vine 
în ajutor, spunându-i să fo-
losească toaca, adică o scân-
dură de paltin bătută cu două 
ciocănele. La sunetul acesteia, 
diavolul a fugit speriat iar lem-
nele desfăcute s-au îmbinat 
singure la locul lor prin im-
puls divin (M. Olinescu, Mi-
tologie românească, 2008, p. 
120-124).

Toaca, această piesă ritualică menționată de arhiepiscopul 
catolic Marcus Bandinus în însemnările călătoriei sale prin Mol-
dova (1646), ca pe o curiozitate folosită exclusiv în Balcani-ul 
ortodox al cărei rost ancestral era nu doar cel de refacere și con-
solidare a unei construcții, ci mai ales de alungare, îndepărtare a 
spiritelor rele și sacralizare a spațiului. I s-a explicat unanim, că 
pentru aceasta este pe lume toaca, pentru aceasta se face ea din 
paltin și tot de atunci fuge dracul de ea. Din acest motiv există 
pentru Satana apelativul „Ucigă-l toaca” și superstiția de a bate cu 
degetele într-un lemn ca remediu și păzire de cele rele. Pentru 
aceasta se bate toaca în jurul zidurilor exterioare ale spațiilor 
mănăstirești, la ore ritmic prestabilite, astfel fi ind creat și menținut 
spațiul sacralizat din interior.

Iconografi c ideea a fost reprezentată printr-o pictură unică în 
spațiul românesc, așternută pe peretele vestic al naosului bisericii 
de lemn din  Bârsana (Maramureș), însoțită de textul: Când au 
bătut Noe toaca și s-au făcut korabia. Ilustrația, evidențiată în 
1938 azi dispărută, realizată în 1806 de zmeritul zugrav Hodor 
Toader din Vișeul de Mijloc, prezenta arca în forma consacrată 
de luntre transformată în casă plutitoare, cu Noe alături, în 
picioare, lovind toaca atârnată pe una din laturi, cu două cio-
cănele. Această construcție trebuia sfi nțită, curățată de duhurile 
rele, care se îndepărtează în cea mai mare grabă la sunetul sa-
cadat al toacei. Este îndepărtat astfel și pericolul pătrunderii 
frauduloase a diavolului în interior, prin viclenie sau deghizat 
în unul din pasagerii săi vremelnici.

Horia Truță 

Schița picturii: Când a bătut Noe toaca și 
s-au făcut korabia (Biserica din Bârsana, 

zugrav Hodor Toader, 1806) Maria Balea, Autumn time
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Şcoala Populară de Arte 

Şcoala Populară de Arte încearcă să vă însenineze 
sufl etele în această perioadă cu o nouă veste bună. 

Începând cu semestrul al II-lea, datorită cererii crescute 
în rândul copiilor din județ care nu reușesc să ajungă în 
municipiul Arad, pentru a urma cursurile școlii la sediul 
de pe strada George Barițiu, Școala Populară de Arte, în 
colaborare cu Primăria Șiria, înfi ințează clasa de instru-

mente de sufl at (saxofon, clarinet, taragot) de la Șiria coordo-
nată de Adrian Sandu. Cursul se va desfășura în incinta Casei 
de Cultură „Ioan Slavici” Șiria. 

Taxa anuală este de 500 de Ron și se va achita în două rate.  

În acest număr al Monitorului Cultural dorim să o prezen-
tăm pe Sofi a Klemenco care, începând cu anul școlar 2020-2021 

este profesor coordonator 
al clasei de pictură. Absol-
ventă a Facultății de Arte și 
Design din Timișoara – 
clasa Viorel Cosor – cu 
master în arte plastice, de-
corative și design, mem-
bră a Uniunii Artiștilor 
Plastici, fi liala Arad, Sofi a 
Klemenco a expus, de-a 
lungul timpului, nume-
roase lucrări personale și 
a participat la mai multe 

simpozioane, bienale, expoziții de grup ce s-au desfășurat în  
ţară: Timișoara, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin, Brăi-
la, dar și în străinătate: Hamburg, Saarbrücken – Germania, 
Elveția (2017), Roma – Italia (2019) și Coreea de Sud. Dintre 
expozițiile personale amintim „Anatomii fulgurante” (2010), „În-
semne” (2013), „Ireversibil” (2017), „Preidolia” (2018). 

„Temele abordate – mărturisește Sofi a Klemenco – pornesc 
de la forme ce derivă din inconștient, dintr-un plan spiritual 
cum sunt amintirile, imaginile. Imaginile, amintirile dezvoltă 
forme imaginare ce se desfășoară în plan spiritual și care se vor 
exteriorizate. Așa după cum se poate observa în lucrări, posibi-
lităţile de interpretare cromatică sunt variate, detaliile sunt sem-

nifi cative, în esenţă forme ce se impun prin prezenţă, dar și o 
bogată sursă imaginativă exprimată prin căutarea unor modali-
tăţi de expresie mai interiorizate. Între formă și culoare există o 
reciprocă interacţiune, astfel lucrarea devine o lume în sine, un 
univers autonom, cu legi proprii și profunde rezonanţe spirituale”.

„Sofi a Klemenco, pentru a se exprima, îşi îndreaptă atenţia 
spre interioritatea propriei fi inţe, nu spre lumea exterioară.                      
Ea sondează zone abisale, partea «de umbră» a fi inţei, operând 
cu «desenul interior», cum spunea cândva Federico Zuccaro. 
Aceste explorări/sondări se fac văzute prin calitatea traseelor si-
nuoase din câmpul compoziţional, prin învolburările de linii şi 
traseele de pensulă, încărcate cu pigment de acril de consistenţe 
sau transparenţe diverse, abil orchestrate. (...) Din acest punct 
de vedere, este o continuatoare, cu puternice accente personale, 
a marilor «gestualişti» europeni, dar mai ales români, precum 
Corneliu Vasilescu, Vasile Tolan, Marcel Buneaşi, cum era şi fi resc, 
Viorel Cosor. Aceasta, pentru că structural se exprimă cel mai 
bine, rezonează cel mai bine cu respective formulă plastică” – 
Onisim Colta

Cum ne-au obișnuit deja în fi ecare an, elevii clasei de design – 
prof. coordonator Adriana Chiriță – au pregătit felicitări cu 
ocazia zilei de 1 martie. Expoziția a fost expusă online pe pagina 
Școlii Populare de Arte. Iată câteva din lucrările expuse:

Elevi ai Școlii Populare de Arte care au participat la diverse 
concursuri si festivaluri naționale de unde au venit cu numeroase 
premii: 

mai 2021

Băcanu Anastasia, anul II
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Toma – Concursul Național Online „Prietenii Muzicii - 
fi liala Sibiu”, ediția a VIII-a, Premiul II.

Sallai Krisztina – elevă la clasa de pian, prof. Mariana 
Toma – Concursul Național Online „Prietenii Muzicii -   
fi liala Sibiu”, ediția a VIII-a, Premiul II.

Moloci Sara – elevă la clasa de pian, prof. Mariana 
Toma – Concursul Național Online „Prietenii Muzicii -   
fi liala Sibiu”, ediția a VIII-a, Premiul III.

Adrian Petcu – clasa prof. Roxana Suciu – Festivalul - 
Concurs Național de Muzică Populară pentru copii și tineri 
„Florile Ceahlăului”, ediția a XXXII-a 2020, Diploma de Fina-
list.

Tudor Porcolean – clasa prof. Loredana Buga – Festivalul 
Naţional de Interpretare „Cântecele Iernii, Ediţia I online”,     
Trofeul – secţiunea pian.

Dinu Dayana, anul II

 Oros Teofana, anul II

Ungureanu Alexandra Denisa, anul II
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Țent Luminița, anul III

Godo Melinda Emma – anul II

Popan Elissa Ruth – clasa de pian prof. Mariana Toma 
– Concursul Online Internațional de Interpretare „Muzica 
ne poate uni”, ediția a II-a, Premiul I, la secțiunea „Muzică 
Instrumentală Colinde”.

Godo Melinda Emma – anul II la clasa prof. Andreea 
Boca – Festivalul Național „TALENT SHOW”, Trofeul de 
Excelență la categoria pian.

Laura Maria Ilea

Maria Balea, Stare
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