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SEMNALE

Site-ul patrimoniu.sibiu.ro
Expoziție Militza Sion
Back to the future

Aspectul site-ului a fost complet schimbat, fiind mai
prietenos cu utilizatorul și mai bine structurat
O secțiune nouă, separată, dedicată premierelor marcate de
Sibiu de-a lungul istoriei
O secțiune nouă intitulată Hărți istorice, unde veți putea
consulta harta Sibiului așa cum era în 1699, 1735, 1845 sau
1914
Fotografiile cu clădirile istorice au fost înlocuite cu unele
mai noi
La unele imobile istorice, au fost adăugate informații noi,
inclusiv planuri vechi ale clădirilor, acolo unde au fost
disponibile

Site-ul patrimoniu.sibiu.ro este disponibil cu un nou aspect și o
funcționalitate îmbunătățită, fiind optimizat inclusiv pentru
mobil.  
„Am luat pe rând site-urile din portalul sibiu.ro și le-am
actualizat ca aspect, ca și conținut, îmbunătățindu-le și
funcționalitatea. Site-ul dedicat patrimoniului orașului este
ultimul din cadrul portalului căruia i-am dat un aspect mai
proaspăt, fiind mai prietenos cu utilizatorul. Aici veți găsi
informații despre istoria și arhitectura clădirilor istorice și
bisericilor orașului, detalii despre sistemul de fortificații ale
orașului istoric și o secțiune dedicată istoriei orașului, conținând
și o cronologie a premierelor pe care le-a marcat Sibiul în țară și
în Europa.” (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu)

Ce e nou? 

S I T E - U L  P A T R I M O N I U . S I B I U . R O

a fost actualizat ca aspect și funcționalitate
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Ce urmează? 

„Ne concentrăm și pe îmbogățirea conținutului
site-ului. Se lucrează în prezent la o secțiune nouă
care va fi o cronologie a tuturor evenimentelor
importante care au avut loc în Sibiu din 1191 până
în prezent. Secțiunea va fi gata în aproximativ 2
luni și va permite inclusiv căutarea după an sau
după cuvinte cheie pentru o navigare mai ușoară
prin istoria orașului nostru.” 

Pentru detalii  vizitați site-ul:  https://patrimoniu.sibiu.ro/

https://patrimoniu.sibiu.ro/
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MILITZA SION atelier, invitată,  DANIELA TUTUNEA - transcendent
27 octombrie -27 noiembrie 2020

GALERIA ROMANĂ, Bd. Lascăr Catargiu, nr 1, sector 1, Bucureşti.

„Atelierul meu, cu ceea ce am lucrat de doi ani încoace, se deschide privitorilor cu prilejul acestei expoziții.
Dacă lucrările sunt noi, tema lor rămâne aceeași dintotdeauna – DRUMUL care duce, dincolo de orizontul
experienței și aparențelor, spre transcendent și mister. De-a lungul DRUMULUI alternează momente de
așteptare și momente de revelație în care lumina către care tinzi speri să te întâmpine la capătul lui.
Daniela Tutunea și cu mine am decis să expunem împreună pentru că pasiunea împărtășită pentru desen
și pictură ne-a apropiat și dincolo de profesiunea de arhitect cu infinitele ei posibilități de exprimare și
împlinire pe care ni le-a oferit.
Cu câțiva ani în urmă, în 2016, regretatul Paul Gherasim organiza, tot aici, la Galeria Romană, o remar-
cabilă expoziție. O intitulase Nedespărțite daruri  – Arhitectură. Desen. Pictură. – o încercare de a pune în
lumină originea comună  a arhitecturii și picturii în desen, de a surprinde înrudirea de profunzime între
cele două arte.  Expoziția aceasta ar vrea să spună și că spiritul lui Paul Gherasim nu ne-a părăsit.”
Militza Sion

Încercând să evităm pe cât posibil situaţia neplăcută cauzată de noul Coronavirus, expoziţia se deschide
fără vernisaj şi poate fi vizitată în perioada 27 octombrie-27 noiembrie 2020.
Program : luni-vineri: 10:00-18:00, sâmbătă: 10:00-15:00.
Accesul în incinta galeriei este permis unui număr limitat de persoane.  Purtarea măştii de protecţie,
care trebuie să acopere nasul şi gura, este obligatorie. Recomandăm folosirea dezinfectantului  pentru
mâini, pus la dispoziţie de către galerie,  păstrarea  distanţării fizice de cel puţin 2 m şi respectarea
indicaţiilor personalului galeriei.
Acest proiect face parte din programul de susținere a galeriilor de artă din București inițiat de Primăria
Capitalei prin Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public și Centrul
Cultural Expo Arte.
Emil Ene, Galeria Romana
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Expoziția „Back to the future”, care evocă personalitatea
arhitectului Ion (Nelu) POPA și începutul designului românesc, s-a
deschis joi 22 octombrie, la Centrul de Cultură Arhitecturală
CALDERON 48, în condiții de pandemie - cu grupuri de câte 5
vizitatori. Autoarele expoziției sunt Alba POPA, Delia POPA și
Vanda Maria STURDZA.
Expoziția funcționează în condiții de pandemie, dar este deschisă
în perioada 22 octombrie - 12 noiembrie 2020.



CASA CU BLAZOANE

Partea I

un loc în care

merită să
ajungi și de

unde ai

încotro să
pornești
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Am avut șansa să profit de patru zile minunate de
septembrie în care am reușit să ajung și să revăd un
obiectiv drag mie din mai multe motive. În primul rând,
am apreciat calitatea restaurării executate sub
proiectul și îndrumarea unui reputat specialist în
domeniu, colegul nostru de breaslă dl arh. Călin
Hoinărescu, SC RESTITUTIO SRL Ploiești.

Construcția în sine și amplasamentul ei este într-o
zonă care mustește de istorie, înconjurată de forme de
relief colinare, cu posibilități multiple și forme diverse
de turism, cum ar fi turismul rural și agroturism, turism
ecumenic, cultural, montan și cinegetic. 

O C T O M B R I E  2 0 2 0 ,  I N F O  1 ,  P A R T E A  I

Împ r e j u r im i l e  c a s e i
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CASA CU BLAZOANE
ÎNAINTE ȘI  DUPĂ
RESTAURARE



Complexul Casa cu Blazoane de la Chiojdu găzduiește
Centrul de Cultură Rurală a Uniunii Arhitecților din
România. Multe detalii, imagini și piese desenate au
făcut obiectul unui articol amplu publicat în Revista
Uniunii Restauratorilor de Monumente Istorice nr.
3/2015, precum și în numărul 2/2015 al Revistei
Arhitectura.
Scopul reluării acestui subiect este, din punctul meu de
vedere, acela de a aminti de existența acestui obiectiv
și, de această dată, vreau să o fac abordând un orizont
mai larg. De fapt, vreau într-un fel să răspund unei
posibile întrebări care ar putea apărea în mintea cuiva
după citirea acestei prime părți a articolului: „Ce m-ar
determina să fac o vizită la Casa cu Blazoane, mai mult
decât vizitarea monumentului în sine?”.
În această primă parte, pe lângă multitudinea de
imagini recente, am considerat util să redau un interviu
pe care l-am luat doamnei Doina Ciobanu, reputat
specialist și cercetător, legată trup și suflet de acest
obiectiv.

Despre istoria
restaurării și
destinația gândită
pentru exploatarea
acestei remarcabile
investiții financiare
și de efort profesional
vă invit să citiți
articolul meu
redactat în luna mai
2015 AICI.

9

https://arhitectura-1906.ro/2015/08/casa-cu-blazoane-din-chiojdu-restaurare-consolidare-si-punere-in-valoare/
http://www.uarsibiu.ro/wp-content/uploads/2012/06/buletin-informativ-11-MAI.pdf
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Interviu cu dna DOINA CIOBANU
realizat de MIRCEA ȚIBULEAC

O C T O M B R I E  2 0 2 0 ,  I N F O  1 ,  P A R T E A  I
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Patrimoniul nostru este bine păzit
de BLAZON :)



Mircea ȚIBULEAC: Unde v-ați început cariera?
Doina Ciobanu: La Muzeul Județean Buzău, aici am lucrat mai bine de treizeci și cinci de ani,
38, ca să fiu mai exactă, iar o treime din activitate am fost director. 

M. Ț.: Și în momentul de față?
D. C.: Acum sunt pensionară și am mai organizat expoziții permanente la muzeul de la
Râmnicu-Sărat, la muzeul din Buzău și am lucrat cu o pătrime de normă la expoziția de la
Chiojdu. M-am ocupat de adunarea datelor despre Casa cu Blazoane și m-am străduit să o
fac cunoscută la posturile locale de televiziune și la posturile naționale. De asemenea, am
publicat două articole despre casa de la Chiojdu, documentare istorice, de fapt, referitoare
la stadiul actual al expoziției. 

M. Ț.: Vorbiți-ne despre Casa cu Blazoane de la Chiojdu, care este, de fapt, subiectul
articolului nostru și aș vrea să facem cunoscută o bijuterie a zonei, pe care am reușit să o
redăm așezării. Aș vrea să ne spuneți câteva vorbe, pentru început, despre așezare și
locuitori, ca să ne putem face o impresie despre locul în care este amplasată această casă. 
D. C.: Chiojdu este o așezare foarte veche, situată pe Valea Bâscii, atestată la 5 ianuarie 1548.
Locuitorii au fost în mare parte țărani liberi, stăpâni de pământ. Trăiau organizați în obști,
dispuneau de terenuri și păduri întinse. 

o bijuterie a
zonei, pe care
am reușit să o
redăm
așezării
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Această organizare le permitea să-și mențină statutul în cazul unor conflicte, mai ales începând
cu secolul al XVIII-lea - al XIX-lea, pe care le-au avut cu marii boieri din jur. Fiind uniți în cadrul
obștii, reușeau să-și rezolve problemele. Așezarea este foarte bogată în păduri, pășuni, livezi,
terenuri arabile, unde cultivau de la grâu la plante pentru țesături - cânepă și borangic. Femeile
din Chiojdu erau cunoscute ca fiind comerciante de borangic. Pe de altă parte, spațiul acesta ne
oferă apă suficientă, sare și păcură, ceea ce le permitea, în situații speciale, să trăiască pe valea
lor izolați și să aibă toate cele necesare. Unii dintre locuitori sunt veniți de peste munți, prin
așa-numitul fenomen al descălecatului și veneau din Sita Buzăului, în momentul în care, în
spațiul transilvănean, erau probleme cu situația materială, economică și politică, mai ales. Așa
că multe familii s-au numit Sitilești. Din acești Sitilești au luat naștere cunoscutele familii
Izbășoiu, Codescu, Stoica, Voicilă etc. Dar erau și conducătorii unor obști. 
De-a lungul timpului au progresat economic și aș putea scoate în evidență faptul că, în secolul
al XVIII-lea, într-un document de familie - un testament al lui Stoica-Codescu - este amintit
fiul lui, Radu, care va fi „pedepsit la învățătură, adică trimis la școală.

13

Fenomenul era destul de
răspândit, adică erau
mulți cunoscători de
carte, pentru că în
comuna din sud exista
încă de pe timpul lui
Matei Basarab o școală,
unde un preot aduna
copiii de pe vale, cărora
părinții erau în stare să
le plătească cursurile, și îi
educa. 



Această educație se transpune și în nivelul de trai al locuitorilor care, la sfârșitul secolului al
XIX-lea, sunt amintiți cu o viață foarte ordonată, cu case mari și frumoase, cu o igienă
deosebită, aveau brutărie, magazin de desfacere a brânzeturilor pe care le produceau tot ei,
de desfacere a mierii de albine. Făceau comerț atât cu zona dinspre Valea Prahovei, cât și pe
Valea Buzăului și Brăila, comercializau lemn, vindeau butoaie și produse de lemnărie sau,
pur și simplu, exportau cantități mari de carne și brânzeturi. Existau două locuri în care se
făcea comerț cu cașcaval pentru tot spațiul românesc, inclusiv peste munți. În acest spațiu
frumos și bine dezvoltat, casele au fost remarcate dintotdeauna. 
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Și putem spune că Chiojdu se
laudă cu trei case monument:
una care se găsește la Muzeul
Satului „Dimitrie Gusti” din
București; alta care se găsește la
Muzeul în aer liber de la Golești,
este casa unei familii cunoscute
- a Giurăștilor; și cea de la
Chiojdu - Casa cu Blazoane,
impresionantă mai ales prin
aceste blazoane care ne dau date
despre cine a construit-o și de
ce a făcut-o.



M. Ț.: Spuneți-ne despre această casă, în primul rând,
despre valoarea descoperirii pe care a făcut-o Uniunea
Arhitecților, pentru că, uitându-mă în jur, am constatat
că, în momentul de față, este unică și e fantastic că s-a
păstrat.
D. C.: Probabil e și foarte bine construită și acesta este
motivul dăinuirii ei peste atâtea vremuri. Pornind de la
analiza blazonului, fiind cunoscut că blazonul era însemnul
unei familii influente și bogate și studiind documentele
referitoare la Comuna Chiojd ale familiei Cantacuzinilor
cărora le aparține blazonul, am ajuns la concluzia că ar fi
fost construită, probabil pe la începutul secolului al XVIII-
lea, de spătarul Mihail Cantacuzino. Blazonul reprezintă un
vultur bicefal, deasupra capetelor este o coroană, iar în
gheare ține dintr-o parte un chivot, adică însemnul
credinței, și în cealaltă o sabie, acest vultur reprezentând,
de fapt, biserica creștină, care în 1054 s-a despărțit în
ortodoxă și catolică, simbol reprezentat prin cele două
capete, iar Cantacuzinii, prin sabie și credință, voiau să le
unească. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, familia lor a fost
înlăturată de pe tronul bizantin și a emigrat în toată
Europa, ajungând și în Țările Române unde, prin bogăția
lor și pregătirea de care dispuneau, s-au impus ajungând
chiar pe tron. Presupunem că a fost casa spătarului, pentru
că, deși nu avem documentul original, un ultim document
din 1778, consemnează: „Am răscumpărat ultimele părți din
moșia ce fusese vândută la răposatul spătar Mihail
Cantacuzino”. În afară de blazon, care indică spre familia
Cantacuzino ca proprietar, putem spune că există moșia
care se numește și astăzi „Spătăreasa”, deci e un spațiu
care aparținea acestei familii. 15



Din documente reiese că, probabil într-un
moment de criză, o obște sătească a dat
condiționat lui Mihail Cantacuzino o moșie,
urmând ca pe parcurs să o răscumpere, fapt
care s-a și întâmplat. Încă o dovadă este că
el a avut o casă de moșie și în Chiojdul din
zona Prahovei, iar pe această linie a deținut
două guri de mină la Slănic, unde a ridicat o
biserică.
Apoi știm că, din veniturile de la Slănic, el a
cumpărat moșia Colțea din București, unde
a făcut un spital și a mai ridicat o biserică în
curtea căreia se înalță o frumoasă statuie
dedicată lui Mihail Cantacuzino. Legat de
Buzău, împreună cu vărul său Constantin
Brâncoveanu, au zidit biserica și mănăstirea
„Adormirea Maicii Domnului” de la Râmnicu
Sărat, unde se găsește și o casă domnească
aparținând lui Constantin Brâncoveanu.
Având toate acestea, putem concluziona
fără îndoială că a aparținut spătarului Mihail
Cantacuzino. Referitor la anumite însemne
din interiorul și din exteriorul casei, la
decoruri, iarăși putem vorbi despre o
arhitectură boierească asemănătoare, la
început, cu cea țărănească, abia mai târziu,
în urma legăturilor economice cu alte țări, 

apărând și elemente împrumutate din alte
culturi. Mihail Cantacuzino, după cum știm,
a studiat în Italia și a făcut o călătorie în
Orientul Apropiat. Așa s-ar explica
trăsăturile orientale din celelalte blazoane,
pentru că pe pridvorul casei se găsesc opt
blazoane, unul central cu vulturul
cantacuzin și celelalte având niște vaze cu
flori diferite, de inspirație orientală, ibric și
vaze cu gâtul lung. Tavanele interioare, ca și
pereții exteriori ai casei dinspre sud sunt
decorați cu stucatură, cu frunze de acant și
cu vrej de viță-de-vie, toate acestea sunt
simboluri care transmit și urează privitorilor
casei și locuitorilor ei binecuvântarea lui
Dumnezeu (vița-de-vie fiind sânjele
Domnului), iar frunzele de acant reprezintă
o victorie asupra spinilor și prin asta
desemnează victoria asupra blestemului
primit de Adam când a călcat porunca, fiind
nevoit să muncească, să învingă spinii, care
simbolizează virginitatea pământului. Ca să
facem o paranteză, acantul este și simbolul
arhitecților, în antichitate fiind cusut pe
hainele lor, construcțiile ridicate de ei
însemnând că au îmbunat natura. 
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Arhitectura de interior a casei este una țărănească: are odaie-
sală-odaie, dublată sau triplată în funcție de bogăția
proprietarului. Casa a avut mai mulți proprietari, iar unul dintre
ultimii a fost domnul Florin Drăgulin, care a participat și la
restaurarea ei. Dumnealui a cumpărat-o pentru că era încântat
de frumusețea ei. Casa însă intrase într-o formă de degradare și
el nu o putea restaura. Astfel, prin intermediul domnului arh.
Călin Hoinărescu - arhitect specialist restaurator de
monumente, cunoscător al spațiului chiojdean, Uniunea
Arhitecților a făcut un lucru extraordinar achiziționând-o și
ocupându-se de ea, pentru a o transforma într-o casă
monument destinat odihnei și pentru a o reda publicului în toată
splendoarea ei. 
M. Ț.: Știți cumva în ce an s-a întâmplat aceasta?
D. C.: În 2005. Între 2007 și 2013 s-a lucrat la ea, iar în 2015
restaurarea a fost finalizată. 
M. Ț.: Da, am participat cu plăcere la acel moment. Cum a venit
ideea organizării unui muzeu în această casă? 
D. C.: A fost ideea dlui arh. Călin Hoinărescu și a dlui arh. Peter
Derer. Cu ajutorul dlui Florin Drăgulin, a fost adunat mobilier de
la sfârșitul secolului al XIX-lea, pentru decorarea camerelor
superioare, a celor patru camere de sus și a holului. Casa
aparținuse unei familii de boiernași, cum își ziceau ei - de fapt,
toți locuitorii comunii își ziceau așa, pentru că aveau un
comportament mai elegant, mai lejer, cu o stare materială care
le permitea să ducă o viață bună. Tot ce există în expoziția de
jos, cât și în camerele superioare, toate obiectele au fost
adunate din sat și din satele învecinate, pentru că are patru sate
comuna. 

17



Am participat împreună cu dl Drăgulin și cu angajații de la Casa cu Blazoane la adunarea
materialelor de pe teren. Majoritatea au fost donații sau plătite cu mici recompense care
proveneau din alte donații. Nu am putea să estimăm valoarea unui obiect, pentru că ele au
provenit din darurile locuitorilor spațiului chiojdean. 
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Restaurarea camerelor de sus s-a făcut
respectându-se toate normele și materialele
caracteristice secolului al XVIII-lea și al XIX-lea,
dar dumneavoastră știți lucrurile astea mai bine.
Mobilierul este de sfârșit de secol XIX - început
de secol XX. Covoarele și toate decorurile sunt de
la începutul secolului al XX-lea și sunt
caracteristice spațiului chiojdean. Aș putea face o
comparație: dacă vizitați Casa de Chiojd de la
Muzeul din București sau pe cea de la Muzeul din
Golești, veți găsi (și nu întâmplător) decorațiunile
de pe scoarțe aproape identice, ca tipologie de
reprezentare, dar cromatica este diferită,
deoarece așa se practica. Fiecare lucrător alegea
acea cromatică pe care o considera potrivită.
Avem în hol un covor cu roată, adică roata vieții
urându-le celor care trec pe acolo viață lungă.
Străbătând preșul care este vărgat (aceste dungi
reprezentând podurile), primești urarea de a
trece peste necazuri. 



În camera din față, deasupra patului, este un
covor cu căluți care simbolizează timpul,
adică trag timpul; și pentru că nu știe bine
calul unde trebuie să tragă carul timpului, ei
sunt prinși într-un pătrat, adică trebuie
dirijați, astfel covorul urează privitorului ca
timpul să-i curgă cu folos. Veți mai găsi și un
păretar interesant în camera mică unde este
reprezentat drumul vieții, făcut din romburi
așezate orizontal și legate între ele, adică
viața este și mai plină, și mai goală, și are și
noduri, pe care trebuie să le dezlegi, în
speranța că deschiderea va fi mai mare și
mai luminoasă. Putem să ne uităm până și la
sticlele ferestrelor. La ferestrele din față
sunt câteva ochiuri cu sticlă de la începutul
secolului al XVIII-lea sau dintr-al XIX-lea.
Totul e plin de enigme. Pridvorul din față
are stâlpi din secolul al XVIII-lea, din timpul
spătarului, și sunt ornați cu coarne de
berbec, berbecul reprezentând virilitatea,
lupta, puterea. Și Alexandru Macedon purta
pe coiful său niște coarne de berbec. Este
un simbol care vine din paleolitic. Există și
alte frumuseți: sunt manechine îmbrăcate în
costume populare, adunate tot de prin sat,
precum și alte obiecte de decor și mobilier. 
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M. Ț.: Apropo de obiecte, poate ar fi bine să facem
un raid și pe partea de expoziție de la demisol. E
un demisol pentru că altfel n-ar fi putut exista
acele guri de tragere pentru apărare.
D. C.: Da, e un demisol foarte frumos. Pentru că
spațiul nu ne permitea să expunem țesături sau
obiecte decorative pe care vizitatorul le poate
admira în partea superioară, jos a fost organizată o
expoziție care să sugereze principalele ocupații ale
locuitorilor din spațiul chiojdean și începe cu grija
pentru țesături, sunt expuși mulți piaptăni pentru
lână și pentru cânepă, fiecare gospodărie avea un
teren unde-și cultiva cânepă. Se făceau de la haine
până la ștergare pentru întreținere și igienă. Apoi
vin obiectele necesare pentru munca femeilor și a
bărbaților, avem acolo unelte pentru lucratul
câmpului și cositul pajiștilor. Un loc aparte
reprezintă una dintre ocupațiile de bază, locuitorii
aveau multe păduri și era necesar nu doar să taie
lemne, ci și să le prelucreze. Astfel o să vedem acolo
multe unelte precum fierăstraie, tragă pentru făcut
scândură, țapine, pentru că transportau lemnul cu
care făceau comerț la târgurile de pe Valea Buzăului
și de prin alte locuri din țară, ajungând până la
Brăila. 
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imagini cu exteriorul casei
detalile exterioare ale casei
blazoanele
muzeul din casă
muzeul cu obiecte meșteșugărești

Niște obiecte deosebite sunt copăile folosite drept
covată pentru spălarea rufelor, dar și pentru
depozitarea cărnii. Aveau obiceiul să pregătească
așa-numita carne la untură, făceau rezerve de
carne pe care le foloseau peste vară, carnea
conservată în untură.
Și arhitectura încăperii trebuie privită cu grijă: de la
sistemul de închidere, până la ornamentul de la
intrare. Ușa de la intrarea în beci este ornată cu
simbolul colților de lup. Colții de lup erau meniți să
apere intrarea de cei care veneau pe furiș și pe furiș
se venea noaptea. Deci întregul complex oferă o
mulțime de date care să ne îmbogățească atât
mintea, cât și sufletul. După părerea mea este o
mare frumusețe care ar trebui văzută și cunoscută
mai bine de toată lumea, pentru că sunt elemente
comune care acoperă tot spațiul românesc. 

M. Ț.: Ne oprim deocamdată aici, pentru că avem
multe de discutat și în episoadele următoare și
mi-ar plăcea să avem o cumpănă justă în volumul
informațiilor. 

Pentru mai multe imagini dați click pe linkurile
de mai jos:

21

https://we.tl/t-a9O8VpqHou
https://we.tl/t-ukMpnTJyVf
https://we.tl/t-kH7xJPW4Gw
https://we.tl/t-qLy1y8OWDp
https://we.tl/t-4WM9dMguCr


Tocurile mele înalte de orăşeancă alunecau pe

povârnişurile rotunde, albe şi pline de brumă ale

pietrelor drumului. Intram dis-de-dimineaţă în satul

care urma să fie şi al meu începând cu acea zi, după

un drum bătut de pământ argilos tare, de 6 km, care

trecea pe lângă lanuri de grâu secerat, profilate pe

formele muiate în albastru ale munţilor Aninei. 

Era prin 1987, mă căsătorisem de curând şi

ajungeam pentru prima dată în satul bănăţean al

soţului meu, Ilidia. Localnicii îl denumesc cu fala

celui care are o poveste de spus şi cu un zâmbet

schiţat în colţul gurii, „Mica Americă”. Aflu că o bună

parte dintre cei 400 de acum rămaşi locuitori ai săi a

avut o rudă, un bunic, străbunic, care în interbelic a

emigrat în America să lucreze. Toţi, dar absolut toţi s-

au întors cu bunul câştigat acolo, la familiile lor şi şi-

au construit case care se înşiruie acum cuminţi, umăr

lângă umăr, de-a lungul celor 2 „socac”-uri (uliţe) ale

satului.

Intrarea în sat, care trece printre grădinile plantate, pe

atunci model, de la „capu’ satului” are primul reper - o

troiţă ortodoxă, de formă pătrată, acoperită cu tablă

uşor patinată, o cruce şi un gard timid în jurul ei.

INFO 2

DE  ARH .  IOANA
MIHĂ IESCU

ILIDIA –
ECOU ÎN
TIMP
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Terenul din jur nu este bine sistematizat, se vede

că nu a mai atras atenţia nimănui de mult şi mă

gândesc că mi-ar plăcea să „ridicăm” un pic acest

însemn sacru din colbul drumului, să-l înnobilăm

cu facerea mâinilor noastre, poate vom reuşi ceva.

Uliţa placată cu bolovăniş alb, rotund, prelucrat de

vânt, de roţile căruţelor şi paşii sătenilor, începe dis-

de-dimineaţă să reflecte razele soarelui pe faţadele

caselor, care devin mai luminoase. Rigolele

realizate tot din bolovăniş de calcar bordează, de o

parte şi de alta, drumul satului, urmează apoi micile

insule de verdeaţă - iarbă cu flori de toamnă viu

colorate, în care, din când în când, se iţeşte câte o

fântână cu roată (derivată din fântâni cu cumpănă),

zidită cu piatră în formă cilindrică, apoi trotuarele

din dale, piatră sau pământ bătut, băncile -

„scamnele” - din pietre masive, cioplite rapid şi apoi

brâul acesta de case puternice, robuste sigure pe

ele care te ghidează în sat. 

Miroase a aer umed şi curat, a fân şi struguri aurii, şi

pe ici, pe colo firul subţire al fumului din coşurile

caselor aduce aroma de lemn uscat ars. Miroase a

curăţenie şi inocenţă, a bucuria de a exista şi toată

această stare se topeşte în culorile calde, fără nicio

stridenţă, în perspectivele uşor înceţoşate care

sting şi rafinează toate nuanţele.
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Mă bucur ca un copil care s-a întors într-un timp de

care îi era mare dor, îmi scot sandalele şi păşesc cu

tălpile goale pe covorul de pietre rotunde şi

ademenitoare, care nu îmi fac niciun rău.

Mă uit la sat cu inima, dar observ deopotrivă şi

aliniamentul gospodăriilor, al cornişelor şi al

coamelor - jocul lor ritmat - şi aflu că odată cu

trecerea timpului, pe măsură ce casele erau mai

aproape de contemporaneitate, cornişele se înălţau

mai semeţe şi coamele se ridicau mai sus. Casele,

de regulă dreptunghiulare, orientate cu latura

scurtă spre stradă se deschid în gospodării înguste

şi lungi spre interior, acolo unde freamătă viaţa

familiei. La stradă e pusă „soba” (camera) cea bună,

în care aproape nu intră nimeni niciodată, destinată

oaspeţilor. Bănăţeanul, mai introvertit decât

ardeleanul sau munteanul, îşi consumă existenţa în

curţile interioare, bordate de ziduri înalte, unde nu

pătrunde nicio privire, curţi umbrite, unde soarele se

joacă printre firele de iarbă doar o jumătate din zi.

Dar ce splendid este atunci spectacolul luminii

atingând pietrele aparente ale zidurilor interioare,

albe-gri, bejuri-pământii, pe care se caţără

primăvara zorele mătăsoase albastru-violet,

tremurând în adierea vântului! Casele se succed

într-un ritm imuabil: supoartă, locuinţă, supoartă,

locuinţă, aproape se poate scrie o muzică a

fronturilor stradale! Accentele vin din porţile

generoase din lemn şi pe alocuri din metal care

închid gospodăriile spre stradă (limita dintre două

universuri, familia şi comunitatea), încă nealterate,

cu tăbliile lor profilate, din implantul de „ferestre

bârfitoare” încă prezente aproape la fiecare casă,

din piatra aparentă a soclurilor şi uneori tuful

calcaros lăsat descoperit, din motivele discrete de

brâuri, ancadramente şi motive folclorice

amprentate în tencuială. 

Porţile vechi au ca gardă, de o parte şi de alta a lor,

câte un bolovan tronconic, uşor fasonat, care

trebuia să oprească roata de car la intrarea în

gospodărie. Fiecare poartă avea prinsă la partea

superioară, uşor vizibilă, o tăbliţă cu însemnul

obiectului cu care fiecare gospodar se prezenta în

cazul unui incendiu: scară, butoi, lopată, târnăcop,

greblă, sa (o bună parte dintre porţi mai păstrează

acest însemn încă). 
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În faţa fiecărei case creşte cel puţin un pom: tei,

cireş sau nuc. Pe ici, pe colo, aceşti arbori care

ascundeau frontul de case în spatele coroanei s-au

uscat şi au fost tăiaţi. Au apărut pruni decorativi,

mesteacăn sau salcie în locul lor - tot e bine, sunt

un lăcaş de umbră şi de viaţă până la urmă.

Privesc cu bucurie faptul că satul încă nu a fost

atins de febra „înnoirii” şi modificărilor aberante

contemporane. Nu a vrut nimeni încă să-şi

supraetajeze casa spre stradă spre a fii „mai ceva”

decât a vecinului, să-şi înlocuiască ţigla ceramică

patinată cu tablă arogantă viu colorată şi nici să-şi

monteze cunoscutele şi facilele PVC-uri, să-şi

înlocuiască porţile baroce sau cele cu motive de

inspiraţie folclorică locală cu uşi din plastic sau să-

şi spele bidinelele colorate strident pe faţadele

caselor. Pe ici, pe colo, au apărut totuşi placaje din

gresie pe socluri, accente uşoare cromatice mai

tari, un belvedere stingher şi momentan (noroc!)

fără replică, o pensiune cu lucarne, dar aceste

derapaje încă nu au cucerit teren. 

Confortul interior a crescut, pe ici, pe colo. Satul nu

are încă apă curentă şi nici canalizare, dar aproape

fiecare gospodărie are fântâna ei - unele au

hidrofor montat, bazine vidanjabile, centrale

termice pe lemne.

Curţile interioare sunt pavate cu piatră, uneori

betonul a saharizat tot interiorul gospodăriei,

alteori câte o insulă de verdeaţă a mai rămas

izolată sub cortina de umbră a curţii. 

Mă opresc la casa noastră, 222. Construită în 1854,

înscrisă în CF în 1897, a beneficiat şi ea de

fondurile trimise tocmai din Ohio de mâna

bunicului Ştefan Rădulea (care scria din Ohio cărţi

poştale încărcate de speranţă şi de dor) - un om

activ, voluntar, tenace. Zidurile groase din piatră şi

cărămidă - de „cetate”, dau stabilitate. Casa are 2

ferestre spre stradă, dintre care una tip bow-

window – fereastră „bârfitoare”, prin care poţi

investiga cu demnitate, strada pe toate direcţiile şi

cealaltă cu „şolocaturi” (obloane), o bancă din

piatră de moară cioplită şi 2 arbori decorativi.

Parterul este înalt, descărcat pe un subsol total,

generos în boltă cilindrică, realizată din blocuri de

piatră precar fasonate, un brâu simplu delimitează

pe faţadă subsolul de parter. 
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Poarta mare din metal, ce a înlocuit acum cca 70 de

ani o poartă la fel de robustă din lemn, are lăcaşul

pentru cheie foarte sus, aproape la 1,50 m înălţime.

O vreme m-am întrebat de ce acest lucru întâlnit la

mai multe case din Ilidia a fost practicat - ştiu că

soacra mea, care era mică de statură. era obligată

să se ridice pe vârfuri să introducă cheia în broască.

Apoi am găsit o explicaţie: gospodăria bănăţeană

este orientată spre interior - totul: activităţile,

victoriile şi înfrângerile, bucuriile şi lacrimile se

consumă în curtea aceea ferită de orice privire.

Gaura cheii este singurul mod de a investiga din

exterior (şi de ce nu şi invers) spaţiul „de dincolo” şi

iată, dacă ea este la nivelul ochiului, investigarea se

poate face demn, ca o normalitate, fără sentimentul

de umilire a privitorului...

Poarta se deschide cu un uşor huruit şi privirea îmi

cade pe ...o cortină din iederă, care delimitează

supoarta de restul curţii. Mă simt ca o prinţesă (cu

sandalele de culoarea alunei în mâini), căreia i se

deschide o carte de poveşti. Deschid cortina de

frunze cu emoţie şi iată în faţa mea, curtea alungită,

plină de iarbă, o fântână („bunarul”) în prim-plan cu

acoperişul acoperit cu caprifoi, trandafiri aliniaţi de o

parte şi alta a curţii încă înfloriţi (albi, roz, roşii, bordo,

galbeni), o hortensie bogată dată în pârg, o boltă de

vie plină buluc de struguri mari şi alungiţi (țâța-vacii),

un pridvor deschis în dreapta, o poartă undeva în

spatele curţii, pierdută în semiîntunericul acesteia.

Peretele casei vecine, din piatră aparentă, care ţine

loc de împrejmuire în stânga, prinde umbrele

tremurânde ale arcadelor de vie şi lumina soarelui e

aproape albă acolo unde poate ajunge. 

În spatele curţii, după zidul de cărămidă, o gradină

în pantă ascendentă, cu meri încărcaţi până la

pământ - roşu, galben-arămiu - pictură în ritm de

muzică de pian, o albină ameţită mi se aşază pe

umăr - ştiu că aşa mi s-a spus deja bun venit aici!
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Intru în casă. Mirosul vetust mi-aminteşte de ceva

ancestral, nedefinit, simt continuitatea şi mă bucur

de această stare minunată pe care o trăiesc. Casa

are 3 camere şi un hol. Camerele sunt înalte, uşile

cu tăblii şi geamuri generoase, tavanele din lemn

tencuit pe trestie sunt imperfecte, dar ce frumoase

sunt! Se trece din una în alta, podelele din lemn

scârţâie uşor - se trezesc la viaţă, mobilierul curbat

are o lucrătură foarte bine conservată, ici colo câte

o oglindă pe perete - poartă spre istorie, pe pereţi

poze cu bunicul Ştefan, cel care a adus bani

pentru continuarea ridicării casei, drept, cu privire

vie, cu faţa rotundă şi mustăţile întoarse în sus, şi

bunica Parascheva,într-o postură de linişte şi

echilibru, mă privesc încremeniţi dintr-o fotografie

veche virată în sepia. Îi salut şi le spun în timp ce un

candelabru cu 5 braţe aruncă spre tavan o lumină

gălbuie, că şi eu aparţin de acum familiei lor şi îi rog

să mă primească cu drag în casa lor... 

Au trecut de atunci 33 de ani. Satul şi-a împuţinat

populaţia la jumătate, chiuiturile copiilor din

vacanţele de vară nu se mai aud, bătrânele merg

cu paşi din ce în ce mai obosiţi, dar cu chef de

vorbă, în fiecare duminică la biserica satului.

Satul a primit prin 2005 asfalt, turnat grăbit peste

frunţile rotunde şi albe ale pietrelor şi atunci lumina

albă care aluneca peste faţadele caselor s-a virat

deodată în gri, aerul s-a încins. Drumul a înlocuit

căruţele scârțâinde, strunitul cailor şi lătratul

câinilor cu gazele de eşapament, huruitul maşinilor

grele care transportă în tonaj mare buşteni din

pădurile Banatului, cu maşini de vilegiatură pline

de turişti grăbiţi care merg spre superbele Chei ale

Nerei, Lacul Ochiul Bei, cascadele Beuşniţei, Valea

Mare, Socolari, Potoc, Sasca ș.a.
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vestita bere de Ciclova, fabrica fiind închisă subit).

Aşezat pe valea pârâului Vecinic, într-o zonă de un

pitoresc aparte, se cuibăreşte la poalele unei zone

colinare şi montane (dealurile Cucuiova, Cetate,

Tâlva, Obliţa, Otor, munţii Aninei), beneficiind şi de

prezenţa câmpiei pe văile pârâurilor Ciclova şi

Vecinic. Formele de relief nu au încurajat plantaţiile

agricole (chiar dacă s-a cooperativizat în 1962,

când s-au tăiat masiv viile şi prunii ca să se

planteze porumb, grâu şi cartofi, dar care nu au

mers spectaculos), zona rămânând dedicată

plantaţiilor de pomi fructiferi (renumita ţuică locală

de Ilidia produsă artizanal) şi fâneţe.

Atestată documentar în 1223, cu un număr mic de

gospodării, s-a dezvoltat urbanistic în sistem liniar,

respectând ca ghid firul pârâului Vecinic,

dezvoltându-se geometric pe traseul a 2 uliţe

majore paralele - „socacul mare” şi „socacul mic”

(sokak = stradă,uliţă (turc.), amplificate în timp cu

încă 2 trasee secundare adiţionale, convergente în

„socacul mare”. 

Satul este acum aproape tot de vânzare, încă nu

este alterat urbanistic. Cei care au cumpărat casele

cu terenurile aproape pe nimic, NU au prigonit

spiritul satului. Studenţii de la Arhitectură din

Timişoara au făcut aici câţiva ani tabere de

arhitectură, relevee şi studii, au învăţat pe viu ce

înseamnă o arhitectură de zonă încă salvată. 

Poate dacă nu era făcut drumul - departajare între

civilizaţie şi conservarea tradiţiei, acest sat putea să

fie declarat zonă protejată, să devină ca un muzeu

în aer liber de arhitectură tradiţională bănăţeană.

Dar drumul...

Ilidia (Elyiad, Ilyed, Elyed, Illadia, Iligia) este un mic

sat piemontan, amplasat în sud vestul judeţului

Caraş Severin, la 56 km de Reşiţa şi 3 km de Oraviţa

(aici este construit cel mai vechi teatru din Banat,

1816 - Teatrul „Mihai Eminescu”). Mulţi dintre

bărbaţii satului se numesc Ilia, de la numele satului.

Aparţine de Comuna Ciclova Română (începând

din 1728 şi până imediat după 1989, aici se

fabricase aproape continuu, cu o reţetă proprie şi

beneficiind de calităţile unei ape excepţionale, 
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În 1796, s-a întocmit de către Administraţia

judeţului Caraş un plan de sistematizare al

comunelor, care prevedea şi înlocuirea caselor

din lemn cu cele din piatră.

Casele s-au zidit din piatră tare şi piatră moale

(tuf=material local extras din carierele satului, uşor

de prelucrat, manipulat şi pus în operă). Zidurile

de la stradă şi soclurile, erau zidite cu blocuri mari

de piatră cioplită, cu rol de apărare, iar cele

dinspre curte cu piatră moale, care se tăia cu

fierăstrăul şi se punea uşor în operă, sau cărămidă

plină.

De regulă, casele aveau 3 încăperi înalte,

comandate, construite pe o pivniţă (boltită

semicilindric, realizată din piatră) şi anexe. „Cuina”

avea cuptor propriu zidit şi horn. Anexele

cuprindeau: grajduri pentru animale („marve”),

cocini, coteţe, hambare. Gospodăria era plină de

viaţă şi, la începuturi, plină de copii.

Zidurile înalte, cu rol de apărare împotriva

haiducilor care bântuiau zona, au devenit o

caracteristică a satului bănăţean. Această „cetate”

de locuit se reflectă şi în gradul de introvertire al

populaţiei.  Comunicarea se realizează

„controlat”, pe „scamnul” (banca-piatră cioplită)

din faţa casei. 

Maximul de populaţie a fost atins în perioada

socialistă - 1961, peste 2.500 de locuitori. Populaţia a

scăzut dramatic după 1989, azi numărând cca 200

de locuitori. A fost (şi mai este) ca tot Banatul o zonă

a multietnicităţii (români, rromi, germani, maghiari,

sârbi) şi a toleranţei. 

În arealul satului este Cetatea medievală Ilidia din

sec. al XII-lea, biserica fortificată Obliţa din sec. al XIII-

lea cu plan circular şi cvadri-lobat în interior, pusă în

valoare de regretatul istoric Dumitru Ţeicu, fiu al

satului, punctul Tramic - sit arheologic; zona Cetate -

cimitir; punctul Funii - cultura Bodrogkeersztur;

stânca Vecinic cu desene rupestre - Cleanţul lui Ion;

punctul Căşile Codrenilor - fragment ceramic;

punctul dealul Armenilor - material ceramic; punctul

Moara Gherghinii, punctul Scămnel, punctul Vatra

Satului - fragmente ceramice sec. VIII-XIX. Satul este

tulburat de vânturi - Vântul Mare (rece), Vântul Mic

(rece) şi Măidăneanţu (cald). 

Arhitectura iniţială a satului a fost un preambul al

actualei prezenţe construite. Primele case cu 2

încăperi: cameră („sobă”) şi bucătărie („cuină” cu

vatră) au fost zidite în curte din bârne, cu o latură

spre stradă şi gard, cu 2 ferestre spre stradă.

Fundaţiile erau din piatră („bolvani”), iar structura din

lemn tăiat toamna („căţăi, corzi, bârne, corni, prăjini”). 
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Circulaţia pe „socac” este un adevărat spectacol şi o

sursă de informare şi comunicare - spectatorii stau pe

băncile de piatră, iar protagoniştii circulă, comunică,

duc veştile acumulate.  În acest sat, fiecare pas este

însoţit de „bună ziua”, chiar şi astăzi.

Porţile sunt un capitol foarte interesant. Cândva, o

dovadă a statutului social, porţile celor bogaţi erau

mai mari şi mai dens decorate. Porţile erau opera de

artă a faţadelor, chiar dacă ele serveau la intrarea

carelor cu fân sau a căruţelor încărcate cu prune,

fructe, roade ale pământului sau a animalelor.

Realizate din lemn tare, decorate bogat în manieră

barocă sau cu elemente de inspiraţie folclorică,

porţile sunt ele însele depozitare ale istoriei şi ale

poveştilor pline de farmec ale acestei aşezări. Barocul

bănăţean, regăsit şi în sistemul de locuire, îşi găseşte

în porţi o cale foarte importantă de manifestare. Porţi

înalte în două sau trei canaturi, cu supralumină

aşezată peste un brâu multiplu profilat, cu uşi

pietonale decupate într-una dintre foi, sau între două

foi, sunt împărţite în două registre orizontale inegale şi

decorate simetric cu arce în plin cintru sau ovoidale,

coloane profilate cu capitel, frontoane tronsonate şi

profilate, torsade, rozete, volute profilate, sculptură

minuţioasă şi bogată. Porţile mai simple, de inspiraţie

folclorică, au tăblii, motive geometrice în romb, motive

florale, motivul soarelui, linii curbe, frânte, stele ș.a. 

De regulă sunt vopsite doar într-o culoare şi anume o

variantă maro şi au rareori inserţie de geam armat în

câmpul lor, poziţionată în zona centrală. Se folosesc şi

combinaţii cromatice, acolo unde oferta de sculptură

permite acest lucru: verde cu galben, maro roşcat cu

gri pal, maro închis cu alb, verde cu alb. 

„Şolocaturile” (obloanele), măsură de protecţie la

vântul rece al zonei, dar şi la intruziuni, se montează la

interior sau exterior. Cele exterioare sunt pe balama,

realizate în două registre inegale (cel superior mai mic

ca şi înălţime), fiecare registru cu deschidere

separată, montate la ferestre cu pervaz, de regulă,

profilat. Cele interioare, realizate modulat pe două sau

trei rânduri de balama, se pliază cu uşurinţă şi îmbracă

peretele ca o piesă de lambriu.

Pentru iluminarea străzilor, unele case aveau agăţate

pe peretele casei felinare cu gaz (petrol), câteva s-au

mai păstrat în sat. Lumina lor timidă şi caldă nu

concura cu beatitudinea cerului plin de stele, coborât

acolo, aproape de pământ.
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În faţa caselor, pietrele-bănci-locuri de

comunicare, dintr-o bucată, şlefuite de timp sunt

grele şi greu de urnit. Stau acolo, de la naşterea

caselor, într-o cuminţenie încremenită. 

M-am întrebat de multe ori de ce astfel de pietre şi

nu, simplu, nişte bănci din lemn. Pentru stabilitate,

antifurt, anti-degradare, poate pentru toate

acestea la un loc. Dar şi pentru că noi am fost,

suntem şi vom fi AICI.... 

Mulţumesc acestor locuri pentru că m-au primit

cu toată frumuseţea lor, m-au acceptat şi m-au

lăsat să le iubesc...



Prima cruce sculptată şi pictată de mână
datează de acum 85 de ani. Genialul lor
creator avea atunci 35 de ani. Poţi atribui
calificativul ăsta pretenţios unui artist popular
marcat de naivitate, de umor direct şi candid,
deţinătorul unui spirit de observaţie ascuţit şi
al unui spirit de sinteză care surprinde pe dată
esenţialul şi care aduce fără să ştie o
contribuţie şi un omagiu genului scurt literar?
Păi, da! Unde mai pui că limbajul prin care ni
se adresează epitafurile are ceva sonor şi ne
face parcă să auzim glasurile cu accentul lor
natural maramureşean, să ne bucurăm de
autenticitatea graiului şi chiar a
fermecătoarelor greşeli de gramatică sau de
topică.
Nu e greu să-mi reprezint peisajul patriarhal şi
mai ales atmosfera patriarhală de acolo şi de
atunci. Nu avem decât să ne oprim la
Rozavlea şi să intrăm în vechiul cimitir din
preajma bisericii: crucile de lemn înnobilat de
vreme mai sunt încă împlântate în movile peste
care au crescut iarbă şi pruni şi şterg cu
blândeţe graniţa dintre viaţă şi moarte... În
zilele noastre puţină lume mai poate fi
sensibilă la astfel de nuanţe subtile. 

TRISTEŢE ÎN
CIMITIRUL VESEL

O C T O M B R I E  2 0 2 0  |  I N F O  3

Autor:

C R IȘA N  A T A N A S I U
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Materialismul şi pragmatismul au eliminat din percepţiile şi
preocupările contemporanilor idealismul şi romantismul. Bag de
seamă că tot mai puţini oameni sunt în stare să sesizeze ideile
sau simbolurile şi să vadă ceva dincolo de învelişul lor material.
Şi nu e vorba numai despre religie, în care credinţa te conduce
într-o stare de graţie. E vorba de o stare febrilă de a consuma
orice, pe loc şi imediat. Frenezia asta a dat naştere turismului
care, mai ieri, era apanajul valizelor din piele şi care a devenit
distracţia populară a rucsacilor din plastic. Orice loc, mai
interesant sau mai modest, a devenit „obiectiv turistic” şi a
magnetizat hoardele călăuzite de agenţii de toată mâna. De la
cireşii japonezi la canalele olandeze, de la fiorduri la opera din
Sidney, Veneţia, Parisul, muzeele sunt invadate de cirezile în
şlapi care fac poze cu telefonul. Apropo, la Rijkmuseum în faţa
„Rondului de noapte” e mare aglomeraţie de zeci de vizitatori,
fiecare atent să capteze capodopera pe pixelii amărâţi ai
telefoanelor. Nici Everestul nu mai e ce a fost: în taberele 6 şi 7
alpinişti de ocazie se calcă pe picioare, accesul pe greaua
potecă e programat conform rezervărilor!
Săpânţa nu face excepţie. Odată cu dispariţia lui Stan Ioan
Pătraş vraja se destramă şi fenomenul „cimitirului vesel” se
prăbuşeşte încet: monumentele funerare recente nu mai au
haz şi inspiraţie, situl e acoperit de trafic, flux, comerţ,
propagandă, prost gust... 

Colac peste pupăză în cimitir a
răsărit o biserică nouă. „A răsărit”
e nepotrivit căci sugerează o
apariţie plăpândă ca un ghiocel
sau ca o păpădie în vreme ce aici
avem de-a face cu o erupţie
viguroasă ce ne duce cu gândul la
o buruiană, un cactus, o
casuarina... Cimitirul avea o
biserică veche, modestă, în jurul
căreia s-au adunat mormintele, o
clădire ce nu atrăgea atenţia şi
aşa, în mod natural, exuberanţa
crucilor pictate capta tot interesul
şi devenise centrul compoziţiei.
Tratez tot ansamblul ca pe o operă
de artă unitară căci asta este - un
element puternic din patrimoniul
naţional şi chiar mondial prin
unicitatea lui. 
Deci, în cimitirul din Săpânţa a
apărut o biserică impresionantă.
Ea impresionează, în egală măsură
prin dimensiuni şi prin nepotrivire.
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Noua biserică pare construită la altă scară decât
situl în care e amplasată, volumul ei scoate din
scară crucile, strică echilibrul, deplasează în mod
nefericit atenţia de la detaliile picturilor şi
inscripţiilor naive la aroganţa solidă a edificiului.
Volumetria genială a bisericilor maramureşene pune
accentul pe turlă şi pe acoperiş care devine
dominant faţă de pereţii scunzi din lemn. Biserica
nouă urmăreşte alt concept în care dominante sunt
zidurile desfăşurate pe o mare înălţime - concept
potrivit la bisericile bucovinene cu pereţi de zid şi
eventual picturi exterioare precum şi acoperişul din
ţiglă glazurată, cu totul străin de tradiţia de
construire din Maramureş.
Elemente de arhitectură din alte tradiţii se
aglomerează şi se suprapun stilistic pe faţadele ce
arată ca o orgie desfrânată de materiale de finisaj: 

ferestre ogivale cu cercevele asortate,
contraforţi mozaicaţi (?), placaje şi
ancadramente din piatră, ocniţe mari şi mici
pictate cu icoane aurite, brâuri şi registre
orizontale, placaje de cărămidă, turla cu 4
cadrane (?) care e o compoziţie în sine
inclusiv fleşa cu cele 4 turnuleţe - sunt greu
de descris şi de înţeles, fotografiile sunt
grăitoare mai ales dacă sunt studiate în
detalii. Extazul atinge paroxismul ornamentic,
formalist şi cromatic mergând în sus pe
crucea ce încununează fabuloasa închipuire...
Propaganda politică nu lipseşte, ca nuca în
perete: monumentalul edificiu e încadrat între
catarge cu drapelul României (să ne afirmăm
naţionalismul) și cu drapelul Uniunii Europene
(să ne afirmăm slugărnicia). Mai lipseşte
drapelul NATO!
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N-aş fi contrariat de apariţia unei noi
biserici - în România, după 1990, au apărut
precum ciupercile - dacă n-ar fi imaginea
pe care nu o pot trece cu vederea şi dacă
apariţia ei nu ar da naştere la cel puţin 3
întrebări:
1. Ce caută o biserică într-un cimitir?
Cimitirele s-au articulat îndeobşte în jurul
unei biserici şi au fost alcătuite din
mormintele ctitorilor şi ale parohilor, mai
apoi a enoriaşilor de vază şi nu invers!
Lăcaşurile de cult din cimitire sunt
„Capele” căci e greu de crezut că se vor
oficia alte slujbe decât cele funerare.
2. Cum să apreciem edificiul în cauză din
punctul de vedere al criticii de arhitectură:
a) ca o continuitate inspiraţională a
mijloacelor artistice multicolore a vechiului
kitsch fermecător prin autenticitate? sau
b) ca pe un kitsch contemporan odios prin
încălcare principiilor estetice?
3. Cine a coordonat proiectul? La a cui
comandă? Cine a dat banii?



NU ESTE DE ADMIS CA ÎN PERIMETRUL ISTORIC AL SIBIULUI

SĂ FIE RIDICATE CONSTRUCȚII NOI ÎN SPAȚII ASTĂZI LIBERE

În ziarul Turnul Sfatului din 13 septembrie a. c. a fost publicat
sub titlul „Se mai poate construi în centrul istoric? Proiect
imobiliar pentru zona zero a Sibiului” un articol privind un
PUZCP în zona dintre străzile Mitropoliei și Xenopol (Fig. 1). Iată o
opinie despre această propunere a unui expert în domeniu.

Plecând de la solicitarea proprietarului unui teren de 330 mp aflat pe
latura de sudvest a pieții din capătul străzii Xenopol se propune
realizarea unor construcții noi cu funcțiuni de locuință și birouri în
grădinile dintre casele celor două străzi (Fig. 2 și 3).
Suntem de părere că propunerile din acest PUZ contravin în
totalitate principiilor care stau la baza unor intervenții în zone
istorice cum este cea în discuție, din următoarele considerente:

SE MAI POATE CONSTRUI
ÎN CENTRUL ISTORIC?

O C T O M B R I E  2 0 2 0 ,  I N F O  4

ARH. HERMANN FABINI

EXPERT MINISTERUL
CULTURII

25 Septembrie 2020 
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Zona face parte din centrul istoric al orașului, în orașul de
sus, care în secolul al XIV-lea era înconjurat de un zid de
incintă cu turnuri de apărare. Prin realizarea celei de a patra
incinte în secolul al XV-lea orașul a ocupat o suprafață de 72
ha, având astfel o suprafață comparabilă cu alte orașe
destul de importante din Europa, precum Cracovia, Gdansk
sau Stralsund. Timp de cca. 260 de ani această suprafață nu
s-a schimbat, ceea-ce a dus la îndesirea parcelarului prin
străzi noi create în spatele parcelelor sau în spații care nu
mai aveau importanță strategică (str. Tipografilor, str.
Xenopol, str. Movilei, str. Nouă ș. a.). Desigur prin aceasta s-
au redus suprafețele verzi din oraș. Considerăm că a
construi în aceste spații, care astăzi sunt grădini, este de
neadmis. Din contră, este necesar ca anumite construcții
parazitare de calitate redusă să fie demolate și spațiul
rezultat transformat în spațiu verde.
Respect pentru populația actuală. În memoriu este
menționat faptul că în centrul istoric Sibiu avem de-a face
cu o ”populație încă majoritar îmbătrânită și/sau cu
posibilități financiare reduse”. Suntem de părere că în
condițiile actuale nu se justifică, ca acestei populații să fie
luate micile grădini și lumina pentru ferestrele care duc
către aceste spații, astăzi libere de construcții.
Monumente istorice. În memoriul studiului sunt menționate
monumentele istorice la distanțe relativ mici de zona
studiată aflate în strada Mitropoliei, dar și în străzile
Bălcescu și Tribunei. Astfel, procentajul mare de construcții
noi propus este în măsură să schimbe caracterul zonei.

S-a menționat că astăzi sunt ridicate
construcții noi în orașe ca Roma sau
Paris. Pentru Sibiu termenul de
comparație nu sunt capitalele
menționate, ci orașe a căror valoare
constă mai ales în fondul construit din
perioade istorice cum ar fi Evul Mediu,
Renașterea sau perioada barocă. În acest
context ne putem gândi la orașe cu
centre istorice bine conservate ca
Dinkelsbühl, Carcassone, Deventer, San
Giminiano, Cracovia ș. a.

Fig. 1 Zona în
discuție din planul
orașului din 1875
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Fig. 2 Schiță reprezentând situația actuală



Dacă privim istoria mai recentă a orașului putem să ne
gândim la Sibiu - Capitala Culturală Europeană în 2007. La
baza acestei evoluții a stat un simpozion cu participare
internațională în 1998 la Sibiu, simpozion inițiat de domnul
Ion Caramitru, care pe atunci era ministrul culturii. Printre
participanți era un reprezentant UNESCO și delegați din
diferite țări, dar și domnul George Calteux, directorul Direcției
Monumentelor Istorice din Luxemburg. Într-un stil pragmatic
acest domn a propus două proiecte, care urmau a fi realizate
cu ajutorul financiar al Marelui Ducat de Luxemburg, pe care-l
reprezenta la acest simpozion:
• un Itinerar turistic în zona istorică după modelul unor astfel
de itinerarii realizate în Luxemburg și
• restaurarea unei case monument istoric.
Primul obiectiv a fost finalizat și deschis în 1999, iar al doilea,
Casa Luxemburg din Piața Mică, a fost inaugurat în 30 martie
2004 în prezența Marelui Duce de Luxemburg Henry și a soției
sale Marie-Thérèze. Luxemburgul, fiind la acea dată deja
propus pentru Capitală Culturală Europeană 2007, a fost de
acord ca să se extindă această propunere și pentru Sibiu. Se
poate afirma cu certitudine că fără cele două proiecte
realizate cu sprijinul Marelui Ducat, Sibiul nu ar fi avut parte
în 2007 de statutul de Capitală Culturală Europeană.
În mai multe rânduri s-a încercat în decursul ultimilor ani
înscrierea orașului Sibiu pe lista UNESCO a patrimoniului
mondial, statut pe car-l deține astăzi orașul Sighișoara.
Propunerile din studiul PUZCP în discuție, fiind intervenții
masive în structura existentă a orașului istoric, sunt de natură
să fie un motiv în plus pentru neacordarea acestui titlu
orașului Sibiu. 

Pot menționa aici că în 1991 am întocmit o
documentație care a dus la înscrierea în 1993
a ansamblului Cetății bisericești din Biertan în
această listă.
Putem conclude aici că nu este de admis ca în
perimetrul istoric al Sibiului să fie ridicate
construcții noi în spații astăzi libere cum ar fi
grădini, scuaruri sau piețe. Dar mai există și
un alt motiv de ordin social și umanitar în
sensul respingerii prevederilor din PUZ:
considerăm aceste propuneri ca fiind
discriminatorii și într-o anumită măsură
arogante față de populația îmbătrânită și
lipsită de posibilități financiare din zona
studiată. O astfel de tratare a locuitorilor
acestui oraș a mai existat în trecut și nu
trebuie să se mai repete.
În ceea ce privește terenul de 330 mp din
partea de sud-vest a piațetei din capătul de
est a străzii Xenopol, se poate gândi o
construcție de dimensiuni reduse, care să fie
alipită calcanului adiacent și care să se înscrie
armonic în contextul urbanistic existent. Dată
fiind poziția expusă a amplasamentului s-ar
putea iniția un concurs de idei, care să scoată
în evidență caracterul modern al noului
edificiu în armonie cu anturajul istoric, o temă
pentru care există suficiente exemple
convingătoare în arhitectura vest-europeană.
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Fig. 3 Schiță cu indicarea construcțiilor propuse prin PUZ

Văzând acest studiu, consider că este oportun
să ne amintim de istoria orașului în ultimele
decenii în contextul valorii sale istorice. Îmi
aduc aminte că în perioada comunistă a fost
studiat un proiect care prevedea demolarea
laturii de est a Pieții Mari și construirea unui
Centru Politico-Administrativ în acest loc. De
ce nu s-a realizat? Unul dintre motive a fost
desigur faptul că trebuiau astfel prea multe
locuințe noi pentru mutarea locatarilor din
imobilele ce urmau a fi demolate. Celălalt
motiv a fost, după părerea mea, arhitectul șef
al orașului la aceea vreme, Otto Czekelius,
dealtfel menționat în memoriu, care într-un
interviu a afirmat printre altele, că important
pentru activitatea lui în Sibiu nu a fost ce a
construit, ci ceea ce el a împiedicat să fie
construit în oraș.



INFO 5

Un an școlar atipic începe în contextul crizei actuale în Sănătate, iar realitatea din școlile
românești nu ne dă motive de optimism. Corect ar fi să vorbim și despre criza în Educație
(și nu doar cu câteva zile înainte de redeschiderea școlilor), fiindcă este cel puțin la fel de

importantă precum cea legată de pandemie. În contextul în care jumătate dintre
instituțiile de învățământ din mediul rural încă mai au toaleta în curte şi doar 7 din 10 copii

merg la şcoală, Asociaţia BookLand a decis încă din toamna anului trecut că poate să
contribuie la schimbarea acestei situații. 

BOOKLAND
Școli  renovate de Asociația BookLand în mediul  rural

Astfel că sub mottoul „Ȋmpreună construim
oameni", fără să dispună de vreo linie de
finanţare, a reușit să coalizeze în această
inițiativă privată peste 50 companii care

susțin acest demers cu produsele și
serviciile proprii. Până în momentul de față

au fost renovate și dotate cu varii
echipamente moderne 7 instituții de

învățământ care își primesc cu o nouă
înfățișare elevii pe 14 septembrie.
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„Dacă Asociaţia ar dispune de mai multe resurse, am reabilita și mai multe școli căci, realmente, am
făcut minuni cu un buget minuscul. Marea noastră provocare este obținerea donațiilor în bani pentru
a reuși să achităm serviciile de manoperă, în rest Partenerii noștri ne ajută cu tot ce produc ei. Prin tot
ceea ce facem, ne dorim să schimbăm mentalități, să încurajăm tinerii să aibă încredere în forțele
proprii și să-i inspirăm să-și urmeze visele", a mai adăugat dna Mihaela Ianole.
Cele 12 școli gimnaziale selectate au nevoie de îmbunătățiri semnificative: multe dintre ele au grupul
sanitar încă în curte, sălile de clasă prezintă igrasie și mucegai, uși / geamuri / pardoseli cu un grad
mare de deteriorare, multe dintre băncile și scaunele din sălile de curs nemaiputând fi utilizate din
cauza vechimii, ca să nu mai vorbim despre lipsa de dotare a claselor/laboratoarelor cu
echipamentele IT necesare. La una dintre școli, în care ploaia ajunge în interior, încep chiar de luni
lucrările de reconstrucție integrală acoperiș. Deja Asociația BookLand, cu sprijinul Partenerilor, a
reușit să readucă la viață 7 unități de învățământ în mai puțin de 1 an: de la centrale termice,
calorifere, uși, parchet, băncuțe până la conexiune internet și echipamente moderne, precum
multifuncționale, calculatoare și videoproiectoare. Practic, școlile față de care Asociația BookLand și-
a luat acest angajament au trecut, în doar 2-3 luni fiecar, prin schimbări radicale, menite să le ofere
copiilor din mediul rural șanse reale la o educație performantă.
La cele două şcoli - Sohatu şi Progresu - din judeţul Călăraşi, nevoia de modernizare era vizibilă. Cu
ajutorul tuturor celor implicați, elevii pot învăța acum în săli de clasă dotate corespunzător, iar iarna
nu vor mai resimți frigul ca în alți ani, datorită noii centrale termice instalate. În plus, cei mici au acum
peste 500 de cărți noi în biblioteca școlară.

I N F O  5           

Acestea sunt:

1. Călăraşi - 2 şcoli în comunele Sohatu şi
Progresu
2. Vaslui - 1 şcoală în comuna Hurdugi
3. Botoşani - 2 şcoli în comunele Mileanca şi
Viișoara
4. Neamţ - 1 şcoală în comuna Ţibucani
5. Suceava - 1 şcoală în comuna Baia

„În al 10-lea an de existență BookLand,
continuăm să subliniem importanţa educației
ca bază fundamentală a unei vieți împlinite și
a unei societăți funcționale. Avem
convingerea fermă că dezvoltarea & formarea
copiilor noștri este strâns legată de condițiile
în care învață. Pentru cei mai defavorizați
dintre ei am lansat această campanie de
renovare & dotare a școlilor din mediul rural în
care îi invităm să ni se alăture pe toți doritorii
de fapte bune”.  - Mihaela Ianole -
coordonator Renovare Şcoli Asociaţia
BookLand.

38



„Reprezentanţii BookLand ne-au ascultat toate problemele și apreciem enorm efortul depus pentru
ca lucrurile să se întâmple conform planului, disponibilitatea, promptitudinea cu care au răspuns
solicitărilor noastre și, mai ales, soluțiile oferite meritând tot respectul și recunoștința noastră! Vă
mulțumim!”, spune directorul şcolilor, Daniela Niculescu.
La Şcoala Hurdugi, judeţul Vaslui, învață peste 300 de preșcolari și elevi din ciclurile primar și
gimnazial. Aceștia se pot bucura de acum de clase complet renovate și de un laborator dotat cu 10
monitoare PC plus imprimante multifuncționale. 
„Am dus la bun sfârșit o colaborare prin care am echipat laboratorul de informatică, necesar elevilor
pentru vizionarea filmelor documentare, dar și pentru predarea lecțiilor online. Iar cu materialele de la
BookLand, am continuat lucrările și în două săli de clasă nefuncționale în ultimii ani, în care acum
primim copiii în condiții optime", mărturisește directorul școlii, Daniel Ghiban.
Şcoala din Mileanca, judeţul Botoşani, suferea de igrasie „cronică”, situaţie pe care BookLand a
rezolvat-o curățând pereții până la cărămidă și instalând sisteme de ventilație naturală (prin geamuri
și uși), contribuind și cu dotări IT moderne pentru ca elevii să aibă condițiile necesare de studiu în
noul an școlar. 
„Reprezentanţii Asociației Bookland m-au impresionat prin voința lor puternică, seriozitatea și
entuziasmul cu care își urmează aspirațiile. Transformarea vizibilă de care a beneficiat Corpul B al
școlii în urma derulării acestui proiect rămâne dovada unei echipe deosebite, eficiente și dornice să
ofere ceva mai bun celor din jur!”, declară directorul școlii, Daniela Azamfirei.

Tot în judeţul Botoşani, Asociaţia BookLand
a ajuns şi la Şcoala din comuna Viişoara.
Instituția a primit peste 250 kg de vopsea,
bănci școlare noi, precum și corpuri de
iluminat, toate acestea în speranța că
dotările îi vor motiva pe copii să se
pregătească pentru un viitor mai luminos.
Urmează identificarea unor soluții pentru
asigurarea apei curente în instituție. 
„Colaborarea cu Asociația BookLand a
debutat în luna martie 2020 și a reprezentat
pentru școala noastră o adevărată pârghie
către modernizare. S-a realizat igienizarea
tuturor sălilor de clasă, iar mobilierul școlar
nou sunt sigură că va crea un confort
deosebit copiilor din clasele primare",
spune directorul şcolii, Anca Bejinariu.
Elevii care învaţă la Şcoala din comuna
Ţibucani, judeţul Neamţ, obțin rezultate
foarte bune la învățătură, în ciuda condițiilor
precare, ceea ce dovedește încă o dată
importanţa unor dascăli adevărați. Unitatea
de învățământ își așteaptă acum elevii în
noul an școlar cu parchet nou în 7 dintre
sălile de clasă și laboratoare. 

I N F O  5           

„Proiectul prin care școala noastră a căpătat
o nouă înfățișare ne-a adus adus multă
bucurie în suflet. Am fost încântați să găsim
un partener de încredere în Asociația
BookLand, care ne-a sprijinit în acest
demers al nostru de a asigura condiții
decente elevilor din comunitatea noastră”,
mărturisește directorul școlii, Liviu Popovici.
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BookLand a luat naștere acum 10 ani ca prim târg urban de carte la mall. S-a dezvoltat rapid într-o
caravană națională activă timp de peste 600 de zile, care a vizitat anual peste 40 de orașe. Taberele
Coolturale BookLand și Conferințele BookLand Evolution au devenit extensii naturale ale brandului
cultural, platforma www.înPractică.ro completând abordarea socio-educațională asumată. În cele 6
ediții, Conferințele s-au întâlnit cu peste 100.000 de tineri cărora peste 2.000 de speakeri le-au oferit
cele mai bune sfaturi și recomandări. Iar în cadrul celor 8 ediții ale Taberelor, sub deviza „Cel mai
inteligent mod de a te distra!”, peste 1.300 de tineri au fost încurajați prin workshopurile zilnice
susținute de profesioniști să prețuiască timpul liber și echilibrul fin dintre distracție și educație.
Renovând școlile din zonele defavorizate reușim anul acesta să schimbăm în bine viitorul elevilor din
12 școli rurale!

I N F O  5           

Toți cei care doresc să se implice și să
devină parteneri ai acestui demers pot
contacta reprezentanții Asociației BookLand
sau pot dona / redirecționa impozitul pe
profit sau venit / completa formularul 230
sau declarația unică.
https://www.book-land.ro/doneaza/
Partenerii Asociației BookLand în acest
demers sunt: Unicredit Consumer Financing,
Wipro Technologies România, Erste Asset
Management, MGT, Romstal Imex, Radox,
Barlinek, Larex-IR, Bilka, Velux, Policolor,
Lotus Ceramicas, Benq, Brother, Asevi,
Hirsch Porozell, Roel, Marvicon, Dotări
Școlare, Turbomecanica, Niko Ploiești,
Izoterma, Cumpăna, Etex Building
Performance, RG Design, MTM Construcții,
Leroy Merlin, Kober, ABD Computer, Enache
Morărit, Trionec, Magtomvic, Itacon, Trutzi,
Rikora, Ina Ferestre, AvSound, Tim-Group,
Midarchim, Best Distribution, Dinamic 92,
Adamaris, Group Orizont, Ambiental Ideal
Construct, Onvira Prest, Girom Impex,
Rogelya Prod, Patimag Analina, Fibercon
Components, Eco Green Metal House,
Iosidoro, Firma lui Nico, Editura Nemira,
Plicul Creativ.

Şcoala din comuna Baia, judeţul Suceava,
funcționează în 9 clădiri. Elevii de aici vor
regăsi în noul an școlar pereții proaspăt
zugrăviți, bănci școlare noi,
videoproiectoare, calculatoare și imprimante. 
„Şcoala trebuie să fie cel mai bun și nobil
prieten al copiilor. Am căutat mereu soluții și
idei pentru aceasta. Dumneavoastră mi-ați
oferit bucuria împlinirii unui vis. Clădirea e
cea de acum 53 de ani, dar modernizată și
dotată așa cum ne-am dorit. Va mulțumesc
în numele elevilor și colegilor care se vor
bucura de ceea ce am realizat împreună",
transmite directorul școlii, Elena Miron.
Asociația BookLand susține egalitatea în
drepturi pentru copii asumându-și renovarea
școlilor din mediul rural pentru a le asigura
acestora șansa la o educație de calitate.
Campania de renovare continuă, lucrările la
alte 3 școli urmând a fi finalizate în curând.
Iar obiectivul Asociației BookLand este ca,
până la finalul anului 2020, 12 școli din
mediul rural să fie cât mai aproape de
standardele unei instituții care valorifică
potențialul elevilor. Evident, planurile pentru
anii următori sunt și mai mărețe, echipa
coordonatoare visând la un volum tot mai
mare de școli de la un an la altul. 

Mai multe detalii găsiți pe https://www.book-land.ro/renoveaza/
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V I Z I T Â N D  C A L I F O R N I A

ARC PESTE ATLANTIC

I N F O  6

Oraş cu 134 .000 locuitori (în anul 2000), 146 .000 în 2005 ,

Pasadena se prezintă , de fapt , ca un cartier distinct al

aglomeraţiei urbane Los Angeles .  El este traversat pe

direcția est-vest de bulevardele paralele : Washington ,

Orange Grove , Foothill Fwy , Colorado , Del Mar și California . 

Deși , ca şi în restul ariei Los Angeles , în Pasadena plouă

foarte rar , uneori doar o dată la câteva luni , prezenţa

oceanului , chiar la câteva zeci de kilometri , face ca în aer să

existe permanent un grad de umiditate , nu prea mare şi nici

prea mică , suficientă să facă să nu se usuce de tot arborii şi

vegetaţia care nu este udată de grădinari , cum este cea

întreţinută de pe lângă casele oamenilor . 

La nord , Pasadena se învecinează cu cartierul Altadena , iar la

sud cu cartierele South Pasadena şi San Marino . Pasadena

Center este flancat de bd . Colorado și Del Mar pe orizontală

şi de străzile Marengo și Euclid , pe verticală . Tot de bd .

Colorado și Sen Mar , dar şi de străzile Hill şi Bonnie , este

flancată Pasadena City College , un ansamblu amplu de

clădiri , precum şi două garaje mari P+2 , pe un teren inundat

de vegetaţie şi peluze . Intrarea în corpul central al Colegiului

se face , din bd . Colorado , pe o esplanadă centrată pe un

bazin de apă dreptunghiular , situat în mijlocul peluzei verzi . 

PASADENA AUTORI:

Gheorghe IONAŞCU (România) 
și Mirela BRETZ (S.U.A.)

14 august-14 septembrie 2008
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Colegiul din Pasadena are
treizeci de mii de studenţi şi
mai multe specializări. Practic,

fiecare student îşi alege o
anumită specializare, cu un
pachet obligatoriu de cursuri,
dar restul cursurilor şi le alege
după dorinţă, dintr-o listă de
oferte posibile. 

O treime din cursuri sunt de
specializare, iar două treimi de
cultură generală. De exemplu,

la limbi străine, se cer 20 de
credite la limba respectivă și
40 de credite la cursuri de
cultură generală, cum ar fi:
matematică, biologie, oratorie,

logică, astronomie etc. Practic,

fiecare student are propriul
său program de cursuri, diferit
de al colegilor. Examinarea se
face prin teste periodice în
timpul anului şi prin test final.
Calificativele încep cu A şi se
continua cu B, C, D etc. Există
și calificative gen A+, A- etc. 

Studenţii care iau pe un an de
studiu doar media A pot aplica
la burse substanţiale care să le
acopere costul restului
facultăţii. Există şi burse
pentru medii mai mici. Din
30.000 de studenţi, însă, anual,
doar circa 10 studenţi iau
media A pe linie. 

Acest sistem de
învăţământ superior,
practicat în California,
este prezent în cam toate
cele 50 de state ale SUA,
fiind un sistem
performant.

Din cei 10, majoritatea, adică
7-8 sunt alogeni, adesea
asiatici (japonezi, coreeni).
Cei care termină Colegiul, care
are durată medie de doi ani de
studiu, pot continua studiile
cu încă doi ani de facultate, pe
care o urmează la o
Universitate. Cei care, din
diverse motive, nu pot
continua studiile la o facultate,

solicită şi obţin o diplomă de
absolvire a Colegiului, cu
menţionarea specializării de
bază, cu condiţia să aibă şi
credite pentru sport. Acest
sistem de învăţământ superior,
practicat în California, este
prezent în cam toate cele 50
de state ale SUA, fiind un
sistem performant. 
Desigur, studenţii îşi pot lungi
perioada de studii, în funcţie
de disponibilităţile proprii de
timp, condiţia de absolvire a
colegiului fiind să obțină, în
final, numărul necesar de
credite (60). 

Marea majoritate a studenţilor
lucrează, având câte un job
parţial, pentru a-şi câştiga
banii de taxă. 

42



Pasadena este un orăşel verde, plin de arbori de tot felul, începând
cu palmierii omniprezenți, eucalipţi, magnolii, ginkgo biloba, ficuşi
arborescenţi etc., intercalaţi cu arbuşti, garduri vii şi flori, peluzele cu
gazon fiind preferate de locuitori pentru terenul din faţa caselor,
retrase corespunzător de la carosabilul străzii, cu 10, 15, chiar 20 metri.
Gardurile vii sunt tunse perfect geometric, iar uneori vezi mici copăcei
de forme rotunde, pătrate etc. Grădinarii, prezenţi aproape
permanent pe străzi şi în curţile caselor, dau probe de adevărată
virtuozitate, ajutându-se de scule performante. Îi vezi cocoţaţi în
palmieri, unde cu cleşti speciali de 5-7 m lungime, curăţă crengile
uscate sau rupte, ori le curăţă cu ferăstraie speciale, bărbile uscate
lăsate în jos pe lângă tulpina lemnoasă, de sub ramurile verzi. Aceste
bărbi sunt şi ele lemnoase, tari.
În Pasadena simţi că este locul în care îţi place să trăieşti. Poţi
face asta cu chirie, pentru că proprietăţile sunt foarte scumpe,

ajungând uşor la un milion de dolari. Adesea, cei stabiliţi aici
sunt oameni cu bani, veniţi din nordul SUA, uneori către
bătrâneţe, să-şi încălzească oasele bolnave, clima fiind caldă în
tot timpul anului.
Grădina botanică Arboretum se află în estul Pasadenei,
dincolo de cartierul Arcadia, ocupând câteva zeci de hectare.

La intrare te întâmpină păunii, care te conduc puţin, până văd
că ai prins traseul de vizitare. Uneori, păunii de companie ies
din incinta grădinii şi se plimbă nestingheriţi pe străzile
adiacente, dar revin, neîndepărtându-se prea mult de casă. 

Grădina este plină de specii deosebite de arbori, arbuşti, flori şi
alte plante exotice, având zone specifice: ecuatorială, tropicală,

temperată etc. 

Vegetaţia este cu adevărat luxuriantă aici, oferind perspective
variate la orice pas, atunci când te aventurezi să parcurgi aleile
sau potecile. Desigur, grădina are un lac mare cu mai multe
golfuri şi mai multe oglinzi de apă, precum şi acareturile
necesare pentru pepinierele de puieţi, sere şi alte amenajări
specifice.

Pe lac, raţe sălbatice mari, bine crescute, datorită peştelui
abundent din lac, îşi văd de treabă, fără a fi stânjenite de
prezenţa turiştilor vizitatori, cu care deja s-au obişnuit.

Veveriţele îţi ies în cale
aici, coborând chiar pe
aleile pietonale, în
căutare de alune.
Prezenţa veveriţelor în
oraş este un semn cert că
aerul nu este deloc
poluat.
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Grădinile Huntington , situate
la limita de sud a Pasadenei , în
oraşul San Marino , sunt
accesibile din strada Orlando ,

exact la capătul sudic al străzii
Allen , care vine din nord ,

traversând perpendicular
bulevardele New York ,

Washington , Orange Grove ,

Foothill Fwy , Colorado , Del Mar
şi California . 

De fapt , aici , la intrare , te
întâmpină o poartă metalică
impozantă , între doi stâlpi de
beton , pe care este sudat
blazonul familiei , un scut
metalic cu inscripția The
Huntington , Library , Art
Collections and Botanical
Gardens . 

Henry E . Huntington , un lord
englez emigrat aici , a
întemeiat aceste grădini la
începutul secolului al XX-lea ,

amenajându-le cu ajutorul
unor specialişti . Arhitecții
Myron Hunt și Elmer Grey au
proiectat palatul principal , ce
adăposteşte acum Galeria de
artă Huntington şi alte
pavilioane mai mici , cu
expoziţii de artă .
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O grădină botanică
splendidă te întâmpină
imediat după intrare ,

coborând pe aleile din vale ,

în zona de sud , opusă
intrării principale . 

Numeroase specii de
plante , arbori , arbuşti ,
cactuşi din cei mai diferiţi ,
ca formă şi mărime , ca să
nu mai vorbim de palmieri ,
străjuiesc aleile , cu tăbliţe
indicatoare pentru speciile
respective . 

Din grădina botanică , pe o
alee de cornișă , care trece
prin pădurea verde şi
deasă , te conduce la
grădinile japoneze , cu
amenajări tipice culturii
respective , inclusiv cu
câteva pavilioane şi o
locuinţă tradiţională . 

Lacul este plin cu peşti
mari decorativi , aurii și
argintii , proveniţi din China
sau din Japonia .

Coborând către sud , ajungi
într-o staţiune turistică
interesantă , Encinitas ,

despre care veți citi în
episodul următor .
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