
O pasiune cat un muzeu
Rar ti-e dat sa vezi o gospodarie cum e cea a familiei Achim din Ocna Sibiului: intesata de masinarii si
obiecte de colectie ce re-alcatuiesc istoria civilizatiei tehnice din Romania secolului trecut. Toata aceasta
colectie e rezultatul unei pasiuni de care Aurel Achim e manat de vreo sase ani incoace. Asa se face ca
omul a devenit un avid cautator a tot ceea ce inseamna vechi, iar gospodaria lui arata ca un muzeu. 
  
  De la aparate foto cu burduf la motociclete cu atas 
  
  De cum pasesti in curtea familiei Achim, iti dai seama ca nu e o curte oarecare: nu pentru ca ar avea
dimensiuni extraordinare, ci pentru ca in fundul curtii zaresti masinarii prea putin cunoscute oraseanului
si tot soiul de motoare. Oricum, trebuie sa-ti mai stapanesti nitel curiozitatea, caci gazdele, Aurel si Anuta
Achim, te conduc pentru inceput intr-o incapere. 
  
  Pe cativa metri patrati au asezat de toate, de la costume populare, vechi de mai bine de o suta de ani, la
aparate radio, magnetofoane, patefoane, aparate de fotografiat, discuri de vinil si cate si mai cate. De
pilda daca vrei sa stii cum arata studioul de altadata al unui fotograf sau "salonul" unui frizer, e suficient
sa-ti intorci privirea prin incapere. "Avem aparate de fotografiat de prin 1920-1930, avem aparate de radio
din aceeasi perioada. Le-am cumparat de unde am putut", marturiseste Aurel Achim, in timp ce "se joaca"
cu unul dintre vechile aparate cu burduf. Şi vazand acest aparat iti si imaginezi cum coronita de mireasa
aflata acum intr-o vitrina a fost odata imortalizata in fotografie cu ajutorul unui asemenea aparat. Sau
poate de atentia fotografului s-au bucurat telefoanele de campanie sau ceasurile cu pendul. 
  
  Lasi in urma lumea aparatelor foto de altadata si, inarmat cu aparatul foto digital, te pui pe imortalizat o
incapere-atelier. Aici e una dintre primele masini de cusut fabricate in Romania, dincolo e masina de
confectionat funii, pe un alt perete e drujba ce poate fi atasata de motocicleta, mai incolo e "prima"
masina de spalat, adica tabla ondulata, intr-un colt atelierul de cizmar isi asteapta mesterul. Daca ai
vrea sa cobori in mina ai de toate la indemana, de la casca de miner, la lampas, gamela pentru
mancare si unelte. Covata, ceainicul de pe vremea bunicilor, un fier vechi de calcat, balante... toate
tapeteaza peretii incaperii-atelier. 
  
  Şi gata cu incaperile-muzeu: e timpul sa vezi si masinariile din curte. Cu o statura impresionanta
se lauda batoza sau masina de treierat. "E din 1947. Am adus-o din Geoagiu-Bai cu trailerul. Motorul
pentru batoza l-am adus din Muntii Apuseni", povesteste Aurel Achim. Asemenea povesti au toate
obiectele pe care gospodarul le expune si asa afli ca motocicleta cu atas are destule decenii, ca e
originara din apropiere, de la Sibiu, si ca sora ei a ajuns de mult la fier vechi. De la o astfel de soarta au
scapat o masina de taiat sfecla, datand din anul 1946, o sareta de posta, o masina de tocat coceni din
1927, o masina de pompieri si cate si mai cate... 
  
  O pasiune care cere bani 
  
  Fiecare dintre aceste exponate are o poveste si in spatele fiecaruia stau, nestiute decat de Anuta Achim,
eforturile lui Aurel Achim de a-si face propria colectie muzeala. "Am avut mare noroc ca sotia m-a
inteles. Pentru mai toate obiectele am platit, putini au fost cei care mi le-au donat. Dar nu ma intereseaza
cati bani am platit pe ele si cati o sa mai platesc. Nu fac calcule", spune Aurel Achim. A luptat pentru
astfel de obiecte vechi si va mai lupta, pentru ca stie ca e mai bine sa fie vazute decat sa ajunga lemne
pentru foc sau fier topit. 
  
  Pasiunea lui e una banoasa, dar nu asa cum ati crede. Nu, nu ii aduce niciun ban, ci doar il pune sa
cheltuiasca bani pentru ca odata cumparat, obiectul trebuie conservat, restaurat s.a.m.d. Nici taxa nu
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exista pentru cei care vor sa vina sa vada ce au agonisit ei in sase ani. "Poate sa vina oricine sa le vada,
doar nu le-am strans ca sa le vad doar eu", spune barbatul. Şi ca totul sa fie cat mai bine aranjat, a tot
mutat obiectele, le-a tot schimbat locul ca sa alcatuiasca o expozitie cat mai bine gandita. Cate obiecte
are, nu stie, stie doar ca va mai cauta si altele.
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