Restituiri

În primul numãr din ianuarie 1908, în ziarul
bucureºtean Viitorul - în contextul aniversãrii a
70 de ani de la apariþia Gazetei - apãrea un
cãlduros articol: cel mai vechi jurnal
românesc îºi serbeazã jubileul de ºaptezeci de
ani. ªaptezeci de ani de muncã rodnicã, ºaptezeci
de ani de luptã purtatã pentru demnitate. «Gazeta
Transilvaniei» a vãzut timpuri grele ºi frumoase,
a fost ºi ecoul unor zile mai senine, ºi a luptat
totdeauna cu vrednicie pentru frãþia pe care cei
40.000 de mucenici au jurat-o pe «Cîmpul
Libertãþii». De aceea, cuvine-se ca acum, cînd
cel mai vechi ziar politic ºi primul ziar cotidian
al românilor din Monarhia habsburgicã a ajuns
la frumoasa vîrstã a patriarhilor, cu inimã curatã
ºi cu adevãratã dragoste frãþeascã, sã-i urãm
«Mulþi ani înainte!». Reproducînd textul din
Viitorul (nr. 2 al Gazetei), ziarul publicã ºi o
succintã dar extrem de sugestivã notiþã consacratã
istoriei de 70 de ani ai publicaþiei. Semnatã de S.O.
(probabil directorul Aurel Mureºianu), notiþa
subliniazã cîteva aspecte: apãrutã în iulie 1937,
sub direcþia lui G. Bariþiu, publicaþia a fost
suspendatã de cenzurã dupã douã sãptãmîni de
la apariþie ºi abia la 1 martie 1838, putînd sã
reaparã în urma unui decret imperial. Pe lîngã
Gazetã, a apãrut Foaia literarã, care, de la 2
iulie 1838, ºi-a schimbat titlul în Foaie pentru
minte, inimã ºi literaturã. Ambele foi ieºeau la
început, o datã pe sãptãmînã, tipãrite cu litere
chirilice. Director era George Bariþiu, Andrei
Mureºianu ºi Iacob Mureºianu fiind redactori
interni. Suspendatã la 1 martie 1848, dupã
cãderea Transilvaniei în mîinile insurgenþilor,
Gazeta a reapãrut la 1 decembrie acelaºi an. E
suspendatã din nou la 1 martie 1850, pentru cã
publicase raportul lui Avram Iancu despre cele
ce s-au petrecut în Munþii Apuseni în timpul
revoluþiei. Dupã 6 luni, Gazeta reapare, la
conducerea ei aflîndu-se Iacob Mureºianu, cãruia
i se datoreazã introducerea încetul cu încetul, a
alfabetului latin. În continuare, ziarul apare regulat,
articolele pregãtite pentru tipar fiind prezentate
mai întîi poliþiei în traducere germanã. În 1868,
ziarului i se intenteazã un proces, cauza fiind
protestul lui Iacob Mureºianu în chestia uniunei
Transilvaniei cu Ungaria. În 1877, Gazeta trece
sub conducerea lui Aurel Mureºianu, care o
conduce cu însufleþire ºi astãzi. Rolul ziarului se aprecia - e cu atît mai mare cu cît în coloanele
sale au fost discutate chestiuni privitoare la viaþa
românilor de pretutindeni. Anul 1908 avea sã
fie anul «Gazetei», ziarul fiind sãrbãtorit, dupã
cum merita, la împlinirea celor 70 de ani de la apariþie.
 În nr. 2, ziarul semnaleazã apariþia vol. IV din
lucrarea Fragmente istorice despre boierii din
Þara Fãgãraºului de Ioan Cavaler de Puºcãriu.
Volumul are 836 de pagini ºi costa 5 coroane ºi 20
de fileri. Scump, dar merita!  Sub semnãtura Mariei
B. Baiulescu, în calitate de prezidentã, ºi a lui
Ioan Lengeru, secretar, Reuniunea femeilor române
din Braºov fãcea cunoscut (GT nr. 2) cã în zilele
urmãtoare, mai multe dame din comitet vor
începe sã colecteze de la familiile româneºti din
Braºov, obolul necesar îmbrãcãrii fetiþelor
sãrace de la ªcoalele noastre româneºti.
Acþiunile caritabile ale Reuniunii i-au adus acesteia
un renume greu de egalat!  În Rîºnovul începutului
de secol XX exista ºi o Societate de lecturã
românã. În 6 ianuarie 1908, aflãm din nr. 3 al
Gazetei, Societatea organiza o producþiune
teatralã muzicalã ºi declamatoricã, în sala
hotelului Zur Rosenauer Burg, venitul curat
fiind destinat sporirii fondurilor Societãþii.
Preºedintele Societãþii era Romul Cristoloveanu,
casier George Ilie. Urmaºii n-au moºtenit niscaiva
documente despre activitatea societãþii?  Cum am
mai menþionat, în Braºovul de la cumpãna secolelor
XIX ºi XX, fiinþa ºi o cantinã pentru sãraci. De
regulã, i se spunea bucãtãria poporalã. În
legãturã cu ea, din nr. 2 al ziarului aflãm cã, la
începutul anului 1908, s-au primit urmãtoarele
donaþii: 10 kg de carne de vitã de la Dumitru N.
Cãpãþînã, 20 litri de pasat de la firma From ºi
fiii, 50 coroane de la logea (?) «Panomia».
Prezidenta cantinei le adresa donatorilor
adînci mulþãmite. Evident cã le meritau!  Ca
peste tot, ºi în Zãrneºti exista o Reuniune de
înmormîntare. În 6/19 ianuarie, potrivit
convocatorului publicat de ziar (nr. 2), Reuniunea
îºi þinea adunarea generalã ordinarã, pe
ordinea de zi aflîndu-se luarea socotelilor ºi
ascultarea raportului de pe anul 1907.
Preºedintele Reuniunii era N. Garoiu, notar fiind V.
Spârchez. ªi Zãrneºtiul, cum se vede, avea pe atunci
bãrbaþi de... bãrbaþi.  Vasile Muscalu îºi fãcea, în
nr. 1/1908 al Gazetei, o deºteaptã reclamã. Zicea
el cã a înfiinþat în Braºov, pe strada Nouã nr. 7,
Primul atelier de curelar român. Atelierul,
menþiona patronul, era prevãzut cu tot felul de
hamuri de lucs ºi pentru lucru din piele de blane,
precum ºi cu tot felul de curele de încins, de
ºerpare de piele ºi de tot felul: negre, gãlbuie, de
covor cu þinte. Primea ºi reparaturi de tot felul
(adicã, specifica el, cufere, geante de cãlãtorie ºi
pungi). În plus, le putea oferi clienþilor plosci de
lemn în orice mãrime, îmbrãcate în curele fine.
Sigur, prin unele case pe la þarã, vor mai fi existînd
ºi ºerpare ºi plosci îmbrãcate în curele. Dar cine
sã mai ºtie numele meºterului Vasile Muscalu (dupã
nume, venit mai de la Rãsãrit, de prin Moldova,
poate)!  Reclamã în ziar (nr. 3) îºi fãcea ºi Constantin
Sibian, mãestru de lemnãrie cu diplomã, ce-ºi
avea afacerea în Braºovul Vechi, str. Crucii nr. 7. El
anunþa cã poate lua în întreprindere oriºice
fel de construcþii de lemnãrie, cum ar fi
acoperire de case ºi ºuri, foiºoare, podeli, porþi,
pãlanuri (stoboare), scãri (drepte) oable ºi
rotunde, toate lucrãrile executîndu-se sub
nemijlocita conducere a mãestrului, ca o garanþie
a calitãþii execuþiei. De unde sã mai iei astãzi aºa
mãeºtrii?  O hazlie anecdotã, avîndu-l ca personaj
pe H. de Balzac, apare în nr. 2 al ziarului. Surprinzînd
noaptea în casã un hoþ care încerca sã-i forþeze
sertarul la un birou, Balzac începu sã rîdã, dupã
care-i explicã hoþului, rãmas consternat de reacþia
scriitorului: Rîd cãci vãd cã d-ta noaptea, pe
întuneric, ºi încã cu niºte chei false, vrei sã scoþi
bani dintr-un sertar unde eu la lumina limpede a
zilei, cu cheia adevãratã, caut în zadar, cãci nu
pot gãsi nici o para chioarã. Chiar dacã a scris
Moº Goriot, Balzac a suferit toatã viaþa de... lipsa
paralelor.
Rubricã realizatã de Ioan POPA

Fiºier braºovean de muzicologie:

Aniversãri
ºi comemorãri
în 2008
 Toma Micherin (Thomas),
violonist, compozitor ºi dirijor (n.
8.01.1858, Braºov? - d. 13.08.1892,
Viena) - 150 de ani de la naºtere/8
ianuarie.
 Rudolf Lassel, compozitor,
organist ºi dirijor (n. 15.03.1861,
Braºov - d. 18.01.1918) - 90 de ani de
la moarte/18 ianuarie.

Varlaan
Barancescu
(Bãrãnescu), protopsalt ºi compozitor
(n. 29.01.1808, Hotin - d. 12.01.1894,
Mãnãstirea Ciolanu, Buzãu) - 200 de
ani de la naºtere/29 ianuarie.
 Norbert Petri, dirijor, compozitor
ºi profesor (n. 24.02.1912, Sibiu - d.
28.02.1978) - 30 de ani de la moarte/
28 februarie.
 Constantin Zamfir, folclorist

muzical, compozitor ºi profesor (n.
16.02.1908, Braºov - d. 15.09.1987,
Bucureºti) - 100 de ani de la naºtere/
16 februarie.
 George Ucenescu, protopsalt,
compozitor ºi folclorist, profesor (n.
20.04.1828, Sibiu/Poarta Cisnãdiei - d.
25.01.1896, Braºov) - 180 de ani de la
naºtere/20 aprilie.
 Societatea Filarmonicã/
Kronstädter
Philarmonische
Gesellschaft/ Filarmonica Braºov - 130
de ani de la primul concert
inaugural/6 mai 1878.

Ciprian
Porumbescu,
compozitor, violonist, dirijor ºi
profesor (n. 2/14.10.1853, ªipotele
Sucevei - d. 6.06.1883, Stupca/Ciprian
Porumbescu, Suceava) - 125 de ani

de la moarte/6 iunie.
 Ilie Balea, muzicolog, scriitor,
regizor ºi teatralog (n. 25.06.1923 - d.
13.08.1985, Paris) - 85 de ani de la
naºtere/25 iunie.
 Constantin Catrina, muzicolog,
compozitor ºi profesor (n. 6.11.1933,
Þiu, jud. Dolj) - 75 de ani de la naºtere/
6 noiembrie.
 Helge Alexander Bömches,
cîntãreþ de operã (bas), lied ºi avataria
(n. 18.09.1933, Braºov) - 75 de ani de

la naºtere/18 noiembrie.
 Mircea Cornel Cristescu, dirijor
ºi profesor (n. 22.11.1928, Braºov - d.
12.07.1995, Bucureºti) - 80 de ani de
la naºtere/22 noiembrie.
 Conservatorul de Muzicã
Astra Braºov./ Cursurile s-au
deschis la 01.11.1928 - 80 de ani de la
înfiinþare/1 noiembrie.
 Tiberiu Brediceanu, compozitor,
membru fondator al Operei Române
ºi al Teatrului Naþional din Cluj (1919),

al Conservatorului de Muzicã din Cluj
ºi al Conservatorului de Muzicã
Astra Braºov (n. 20.03.1877, Lugoj
- d. 19.12.1968, Bucureºti) - 40 de ani
de la moarte/19 decembrie.
 Egon Hajek, teolog, muzicolog
ºi compozitor (n. 1888, Braºov - d. 19?)
- 120 de ani de la naºtere.
 Teatrul Muzical (Teatrul Liric)
Opera Braºov - 55 de ani de la
înfiinþarea Teatrului Muzical/15
noiembrie 1953.

Braºoveni în Enciclopedia Muzicii Româneºti

Liliana BIZINECHE

(Cîntãreaþã de operã ºi lied,
mezzosopranã, n. 1956, Braºov)

Studiile muzicale le-a urmat la
Conservatorul din Cluj (1974-1980) cu
Ionel Pantea (canto), Romeo Ghircoiaºiu
(Istoria muzicii), Anghel Ionescu-Arbore
(operã). S-a perfecþionat cu Ileana
Cotrubaº, Elisabeth Schwaetzkopf ºi
Regina Reznik (canto). A debutat pe
scena Conservatorului din Cluj-Napoca
(1979) în Cherubino din Nunta lui
Figaro de W.A. Mozart. A fost solistã la
Opera Românã din Cluj-Napoca (19791987). Mezzosopranã remarcabilã, cu un
generos registru mediu ºi grav, a reuºit sã
se impunã pe plan internaþional încã din
anii de studiu, dobîndind premii la
Concursurile internaþionale Maria Callas
(Atena, Premiul II, 1979), Francisco Viòas

In memoriam:

(Barcelona, Premiul III, 1979),
Herzogenbosch (Premiul II, 1979), Paris
(Premiul I, 1980), Alice Tully (Paris, 1980),
Rio de Janeiro (Premiul II, 1981), Johann
Sebastian Bach (Leipzig, Premiul I, 1982)
etc. Repertoriul sãu cuprinde operele
Werther, Carmen, Cavalleria
rusticana, Cãsãtoria secretã,
Nabucco, Bãrbierul din Sevilla,
Madama Butterfly, Rigoletto, Boris
Godunov, Norma, Cosi fan tutte etc.
A întreprins turnee artistice în Franþa,
Italia, Spania, Portugalia, Germania,
Brazilia, Argentina, SUA, Canada, Mexic,
Belgia, Elveþia etc., colaborînd cu dirijorii
Georges Prêtre, Yehudi Menuhin, Michel
Corboz, Kurt Masur, Dmitri Kitaenco,

Pinchas Steinberg, Claudio Scimone,
John Nelson ºi cîntãreþii Nicolae Gedda,
José van Dam, Shirlet Verret, Alfredo
Krauss, Peter Schreier, Teresa Berganza,
José Carreras, Ferruccio Furlanetto, Lella
Cuberli, Matteo Manuguerra, Alison
Hagley, Jules Bastin, Gundula Janowitz
º.a. A cîntat la Opera din Paris, Teatrul
Colon din Buenos Aires, Wiener
Staatsoper, San Carlos din Lisabona etc.
A fãcut imprimãri pe discuri la firmele
Eratto, Gallo, Cascavelle, Claves.
(Din Enciclopedia Muzicii
Româneºti, vol. 2 (B) de Viorel Cosma,
în colaborare cu Luminiþa Vartolomei
ºi Constantin Catrina; lucrarea se poate
procura la telefon ... )

Monografii locale - Toderiþa

Un ardelean dîrz din Aºa se derulau zilele, lunile ºi anii...
Sãcelele Braºovului
Prof. N. VLAD
Sînt oameni care parcã dinadins
nu vor ca cei din jur sã ºtie ceva
despre ei. Trec tãcuþi, dar demni,
printre noi, depãrtîndu-se treptat, ºi
abia dupã un timp îþi dai seama cã
era un om deosebit, asemenea
astrelor care cu cît se depãrteazã
mai mult cîºtigã în strãlucire.
Asemenea oameni mi-a fost dat sã
cunosc în anii trãiþi în închisorile
comuniste, în special în fabrica de la
penitenciarul Gherla. Era prin vara
anului 1962. De vreo trei ani,
penitenciarul, supraaglomerat, din
anii 59-60, aproape cã se golise.
Mii de deþinuþi fuseserã expediaþi în
coloniile de muncã, adevãrate
lagãre ale morþii, la Periprava,
Grindu, Insula Mare a Brãilei ºi
multe altele. Rãmãseserã pe Celular
cei foarte bolnavi ºi condamnaþii
m.s.v. sau vieþaºii, cum le ziceam
noi. În fabricã se cerea tot mai multã
mînã de lucru, aºa cã s-a apelat ºi la
m.s.v-iºti. Apariþia lor a stîrnit
rumoare, dar ºi admiraþie pentru
aceºti corsari de cursã lungã, aºa
cum mai erau numiþi. Treptat s-au
integrat printre noi, dar fiecare
reprezenta o identitate prin
comportarea ºi caracterul lui. Ca de
obicei, cînd apãrea un lot nou,
începeau cãutãrile, adicã sã afli
dacã printre ei nu este vreunul din
zona ta de origine. Se pãrea cã eu
nu am nicio ºansã. Totuºi, o
persoanã mi-a atras, instinctiv,
atenþia. Era un tip înalt, uscãþiv,
mergea drept, neîncovoiat. Faþa
trasã nu lãsa sã se ghiceascã ce se
ascunde în structura lui sufleteascã.
Nu-l vãzusem stînd de vorbã cu
cineva, nici mãcar în scurta pauzã
de masã. Îºi lua liniºtit porþia de
mîncare ºi se retrãgea departe de
ceilalþi. Dupã ce termina, îºi fãcea
domol cruce, murmurînd ceva din
buze. Apoi se apuca de lucru calm.
Dupã cîteva luni s-a întîmplat sã
primim în aceeaºi zi pachetul.
Atunci am aflat cã îl cheamã
Despan Ioan ºi cã e braºovean.
Treptat, ne-am apropiat, ºi am
început confesiunile reciproce. Îmi
povestea despre închisorile prin
care a trecut în cei 12 ani, cît
executase pînã atunci. Erau nume
cunoscute: Piteºti, Baia-Sprie,
Aiud, Gherla. Despre datele
personale nu am prea discutat. Neam eliberat în aceeaºi perioadã,
august 1964. Nu ne-am mai întîlnit.

Peste mai bine de patru decenii de
atunci, fiul sãu, Dan, mi-a
încredinþat o scurtã schiþã
biograficã. Astfel am aflat cã Ioan
Despan s-a nãscut în Satulung,
judeþul Braºov, în ziua de 15 martie
1911, din pãrinþii Nicolae ºi Maria.
A urmat cursurile primare în satul
natal, apoi liceul Ioan Meºotã la
Braºov, absolvind apoi Academia
Comercialã, avînd profesori pe
Jinga ºi Voina, tot sãceleni. Între
timp a fost ziarist ºi publicist la
ziarul Universul, la revista Plaiuri
sãcelene, ocupînd ºi funcþia de
bibliotecar ºi colaborator. Soþia s-a
numit Paraschiva, cu care a avut
doi bãieþi: Dan ºi Doru. A fãcut
frontul pînã la Cotul Donului din
care, graþiei divine, a scãpat
nevãtãmat. Dupã rãzboi s-a angajat
la fostele uzine Astra, contabil,
de unde a fost arestat. Era acuzat de
înaltã trãdare ºi spionaj, deoarece a
dat informaþii despre atmosfera din
uzinã, salariile muncitorilor ºi starea
de spirit la acea vreme. Pentru
aceste acuzaþii a fost condamnat la
muncã silnicã pe viaþã. Mulþi ani
familia nu a avut nicio ºtire de la el,
ºi aceasta avînd mult de suferit,
soþia ºi cei doi fii fiind deportaþi ºi
lãsaþi pradã deznãdejdii în plin cîmp
din apropierea Blajului. Dupã patru
ani de domiciliu obligatoriu s-au
întors la Braºov, dar nu acasã,
supuºi în permanenþã tracasãrilor
din partea autoritãþilor comuniste
pînã în decembrie 1989. Anii au
trecut, amintirea lui a rãmas în
memoria supravieþuitorilor
gulagului comunist, în special în
sînul familiei. Dar a fost cinstit ºi
apreciat de mulþi. Unul dintre
aceºtia fiind Ion Ioanid, autorul
volumelor Puºcãria noastrã cea de
toate zilele, dezvãluindu-i
verticalitatea moralã, cînd le vorbea
confraþilor de suferinþã,
încurajîndu-i în cele mai grele
momente. Un braºovean care a
împãrþit aceeaºi pîine amarã cu el, la
Baia-Sprie, avocatul doctor
Grideanu Constantin, i-a vizitat
familia cînd s-a eliberat în 1956, ºi
mai apoi, cînd Ioan Mocanu, cum
era apelat în închisoare de confraþii
sãi, s-a eliberat în 1964. Un român
drept, un fiu de oameni cinstiþi, cu
frica lui Dumnezeu, a trebuit sã
poarte crucea martiriului pentru cã
a refuzat, la fel ca mulþi alþii, sã se
închine în faþa forþelor malefice,
înfruntîndu-le cu demnitate ºi curaj.

Ioan TUDOR
Dupã ce trece ºi postul mare care þine
din februarie-martie pînã în aprilie-mai, în
funcþie de aºezarea în calendar a zilelor
destinate Sfintelor Sãrbãtori de Paºti, ºi
fiecare gospodar trece pe la preotul
satului pentru spovedanie ºi împãrtãºanie,
urmeazã pregãtirea pentru sãrbãtoarea cea
mare a Învierii Domnului. În sãptãmîna
patimilor, zilnic, bãrbaþii, femeile ºi copiii
merg seara la bisericã pentru denii. În
Vinerea Mare, Ziua rãstignirii lui Iisus
Hristos pe cruce, preotul împreunã cu
întreaga comunitate de credincioºi
ortodocºi, în timpul slujbei, înconjoarã de
trei ori biserica cu lumînãrile aprinse,
rugîndu-se pentru iertarea pãcatelor,
pentru sãnãtatea oamenilor ºi animalelor
acestora, pentru recoltã bogatã în anul
ce urmeazã. Apoi urmeazã slujba Învierii
din Duminica Mare a Paºtilor, cînd preotul
dã luminã în numele Domnului nostru
Iisus Hristos spunînd: Hristos a înviat!
ºi oamenii prezenþi în biserica satului îi
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rãspund Adevãrat a înviat!. La
terminarea slujbei de Înviere se împart
paºtile (pîine cu vin, adicã trupul ºi sîngele
Mîntuitorului) ºi fiecare se îndreaptã spre
casa sa luminatã cu lumina învierii în pace
ºi liniºte. În Prima zi de Paºti, în fiecare
gospodãrie se aºazã masã bogatã pentru
toþi ai casei, pãrinþi, bunici, copii. A doua
zi de Paºti, dupã slujba de la bisericã, pe
uliþele satului îºi fac apariþia Plugarii.
Acest ritual cîmpenesc este pãstrat cu
sfinþenie ºi îºi are originea în negura
vremurilor, probabil odatã cu apariþia
creºtinismului. Un grup de tineri, dupã ce
împodobesc o cãruþã cu primii muguri ai
primãverii, de obicei crengi de salcie, trag
aceastã cãruþã pe strãzile satului, iar în
trecerea lor de voinici sînt udaþi de
gospodarii satului care ies la porþi cu
gãleþile pline cu apã curatã din fîntînile
lor. Acest ritual al plugarilor îi îndeamnã
pe todericeni ca dupã Sãrbãtorile Paºtilor
sã-ºi reia, cu conºtiinþa împãcatã ºi cu
deplinãtatea forþelor, munca cîmpului.
Dupã Paºti, oamenii îºi reiau nu numai

Întrebãri frontale II

Mariana POPA
Ce-ai pierdut?
Copilul din mine!
Ce-ai gãsit?
Senectutea în clipe senine!
Ce regreþi?
Ziua în care n-am rîs!
Credeai în profeþi?
Da! Cînd am plîns!

munca cîmpului, dar în aceeaºi mãsurã ºi
veselia, voia bunã a sãrbãtorilor
duminicale, cînd se porneau din nou
nunþile. Aºa se derulau zilele, lunile ºi anii
pentru cei care vieþuiau în frumoasa ºi
paºnica comunã Toderiþa.
ªi închei aceastã parte de monografie
cu cele consemnate de Constantin Stan la
anul 1928 în ªcoala poporanã din Fãgãraº
ºi depe Tîrnave, gãsitã în biblioteca
bunicului meu Laurian Monea,
consemnare ce se referã la comuna
Toderiþa: Între vederile interesante din
comunã, pe lîngã biserica cea pompoasã ºi
frumos aranjatã, pe lîngã casele parohiale
în care se afla ºi ºcoala, clãdire veche,
impunãtoare ºi de tristã aducere aminte,
de pe timpul iobãgiei, cînd adãpostea în ea
pe stãpînii strãini, pomenim ºi pãduricea
cea frumoasã de stejar «Rãstoaca», din
apropierea comunei, cu aerul ei cel plãcut
ºi cu apa cristalinã ce curge prin mijlocul
ei. Acest loc, cu deosebire vara, ar putea
servi ca loc de frumoasã excursie.
(va urma)

Ce este iubirea?
Este egalã cu risipirea!
Cum defineºti echilibrul?
Ecuaþia vieþii ºi destinul!
Cum e echilibrul pierdut?
E inecuaþia la care ai cãzut!
Dar lumea ce este?
Ea este ca o carte!
Unii o citesc toatã
Alþii pe prima foaie înoatã.
Caut mereu adevãrul
Dar nu-i gãsesc destinatarul.

