
Ce au in comun ceasul din Turnul Sfatului si ceasul primarului?
Timpul este cel care da sperante, aduce si intoarce ganduri, framanta oameni, le provoaca bucurii sau
necazuri, uneste inimi sau, chiar, le desparte. Cronos, avand in vedere ca era titanul care dadea masura
timpului in vechile legende, ar putea fi, astazi, Andrei Albert, omul care se ocupa cu orele in Piata Mare.
El este singurul din Sibiu care stie sa desluseasca tainele mecanismului ceasului din Turnul Sfatului, ii
cunoaste cusururile si il face sa functioneze neintrerupt.
  
  intamplator, ceasornicar de o viata
  
  Se spune ca istoria ceasului din Piata Mare dateaza inca din 1495, provenind de la o firma elvetiana.
De-a lungul timpului, insa, piese de-ale sale au mai fost inlocuite. Din 2003, cel care ii unge mecanismul
este Andrei Albert, omul care, de peste 40 de ani, si-a gasit, paradoxal, linistea, in ticaitul orologiilor.
Astfel, in 1974, el a inceput scoala de ceasornicarie la Arad, intamplator. Alegerea de moment s-a
dovedit, insa, o pasiune de o viata. in acest sens, dupa absolvire, s-a angajat la Cooperativa Tehnica
Noua, acolo unde si-a inceput drumul pe care avea sa il urmeze intreaga sa viata. in Turnul Sfatului a
ajuns printr-un contract semnat cu Primaria, in 2003. Atunci, l-a inlocuit pe vechiul ceasornicar, care, din
cauza varstei, nu mai putea urca treptele pana la orologiu. "in Turn sunt patru cadrane. Toate sunt cu roti,
angrenaje, ce trebuie intretinute. Daca nu sunt unse la timp se blocheaza. Timpul se opreste in centrul
Sibiului", povesteste Andrei Albert.
  
  Cu halat si carnetel 
  
  Cu pasiune si rabdare, merge in Turnul Sfatului cel putin o data pe saptamana. Dar nu oricum. Asta
pentru ca, pe langa instrumentele pe care le utilizeaza in vederea repararii celor stricate sau a intretinerii,
in general, se imbraca, de fiecare data, in halat, iar la piept poarta carnetul de notite. Aici, el scrie ceea ce
face la fiecare vizita. "Acolo notez, efectiv, cand am uns ceasul, unde l-am uns si unde nu l-am uns. Daca
pui ulei peste ulei, nu e nicio problema. Dar daca lasi neuns, este o problema. Se blocheaza ", spune
ceasornicarul, care considera ca orologiul din Turn ar fi un copil, de care trebuie sa aiba grija in
permanenta, avandu-l sub supraveghere continua. in ceea ce priveste autenticitatea de pana acum a
ceasului ce se inalta cu patru fete din Turnul Sfatului, acesta spune ca s-a pastrat in mare masura. Astfel,
el urmareste sa nu inlocuiasca piesele, ci sa le repare, pentru ca istoria si traditia sa nu fie afectate de
modernitate sau de contrafacere. Cu toate acestea, ceasul pare sa fi avut parte de o armare electrica in
perioada lui Ceausescu. Pentru ca el dispunea de greutati care se dadeau in jos in patru ore, s-a apelat la o
metoda pe baza de curent electric. " Cand greutatea ajunge jos, trebuie ridicata de cineva. Nu sta nimeni
chiar tot timpul sa se ocupe de asta. Asa ca s-a apelat la electricitate. E un motor ce, in momentul in care
ajunge jos, se ridica automat, dupa care se opreste, din nou, sistemul ", marturiseste mesterul, care mai
adauga si faptul ca, dupa parerea lui, e vorba de un mecanism deosebit, ce nu se va opri niciodata.
  
  Colectie de zeci de ceasuri 
  
  De zeci de ani, viata lui Andrei Albert se construieste pe fundalul tic-tac-ului. Astfel, intr-un gang din
Bulevardul Nicolae Balcescu, il gasim, intotdeauna, la tejgheaua cu, despre si a orologiilor. inca de
dimineata, barbatul isi regaseste locul acolo, printre clinchete. Şi-a deschis un atelier unde isi etaleaza
maiestria si ii ajuta pe oameni sa isi masoare cu exactitate clipele. Sute de ceasuri stau agatate pe peretii
incaperii, in rafturi si pe mese. Toate, cu sunetul lor aparte, pe care Andrei Albert il recunoaste de fiecare
data si il asociaza mereu. Dar nu numai la locul de munca asculta clinchetele diverse, ci si acasa. Asta
pentru ca si in familie isi defineste traiul pe un fundal identic. Are sapte pendule si zeci de ceasuri
personale, carora, insa, nu le mai tine numarul. O adevarata colectie, adunata de-a lungul timpului. in ceea
ce priveste calatoria sa in ale ceasornicariei, aceasta a inceput incet, dar sigur. Nu mai tine minte cu
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exactitate primul ceas ce i-a fost pus in mana, insa stie doar ca s-a ocupat de el o zi intreaga. Astazi,
rapiditatea si talentul compenseaza acest lucru. " Ceasornicaria este o arta foarte rara. Unui faiantator ii
trebuie lipiciul pentru gresie ori faianta si merge intr-un magazin si il cumpara. Unui electrician ii trebuie
doua becuri sau solutii pentru neon, merge sa le cumpere. Unui tinichigiu ii trebuie tabla, pe care o
achizitioneaza. Pentru ceasornicarie nu exista. Nu se poate cumpara decat pe comanda, cu preturi mari,
deloc avantajoase pentru clienti ", spune Andrei Albert, intrerupt fiind, incontinuu, de bataile
numeroaselor ceasuri. 
  
  Klaus Iohannis isi repara ceasul la Andrei Albert
  
  in ceea ce ii priveste pe clienti, printre ei se numara chiar si primarul Sibiului, Klaus Iohannis. Astfel,
Andrei Albert spune ca primarul ii este client fidel si ca ii repara ceasul de fiecare data cand are nevoie.
Evident, cu plata. " Primarul cunoaste tainele ceasurilor. Povestind odata cu el, mi-a spus ca unchiul lui a
fost ceasornicar. Şi, culmea, ca eu l-am prins, atunci cand am inceput eu meseria. Muller il chema ",
spune Andrei Albert. 
  
  Visul sau este sa isi deschida un magazin cu pendule. Pana atunci, insa, numara clipele alaturi de
oameni. Cu ceasuri de perete, de birou sau de mana.
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