
IN MEMORIAM – Prof. Voicu-Ioan MACAVEIU
1947 – 2011

Moto: Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată...
Mihai Eminescu – Odă (în metru antic), 1883

SCHIŢĂ BIOBIBLIOGRAFICĂ
● Născut la 21 iunie 1947 în Bucium-Şasa, din părinţii  Iulian şi Graţiela-Dorina Macaveiu. 
● Şcoala generală din Bucium-Şasa (1954 – 1961).
● Liceul Horia, Cloşca şi Crişan din Abrud, Secţia umană (1962 – 1966).
● Facultatea de Filologie a Universităţii Babeş–Bolyai din Cluj-Napoca (1967 – 1971).
● 1 septembrie 1971: profesor titular la Şcoala generală nr. 1 din Bucium şi director al Căminului cultural.
● 1974 – 1997: director coordonator al şcolilor de pe raza comunei Bucium.
● 1977: membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, subfiliala Abrud-Câmpeni.
● 1982: invitat la Cenade, judeţul Alba, la sărbătorirea cente-narului scriitorului Ion Agârbiceanu, unde a susţinul co-municarea Activitatea socială depusă de Ion Agârbiceanu la Bucium-Şasa în perioada 1906 – 1910, publicată ulterior



Şcoala veche (1821) Şcoala nouă (1962)

Abrud, clasa a VIII-a (1962) Abrud, clasa a XI-a (1966)



● 1983: la sugestia şi cu sprijinul poetului şi publicistului Ion Mărgineanu a organizat 
prima ediţie a Zilelor Ion Agârbiceanu, la care au participat D. R. Popescu, Negoiţă Irimie, 
Traian Iancu, Titi Cubleşan, Mircea Popa, Ion Mărgineanu, Petru Poantă şi Ion Horea, 
ocazie cu care a publicat în revista clujeană Tribuna articolul „Prototipul uman în opera lui 
Agârbiceanu“.

Cu poetul Ion Mărgineanu (2006)

● 1990 – 1995: a stabilit o relaţie cu Franţa, având ca 
rezultat o dotare de excepţie a Şcolii din Bucium-Şasa, 
cu sprijinul organizaţiei Enfants du monde. În această 
perioadă, au fost organizate două excursii în Franţa, 
ale elevilor de la Bucium. Tot atunci, cu ocazia unor 
congrese sau schimburi de experienţă în domeniul 
educativ, a fost invitat de mai multe ori la Toulouse şi 
la Paris. Împreună cu criticul şi istoricul literar 
Mircea Popa a obţinut, pentru Universitatea 1 Decem-
brie 1918 din Alba Iulia, o donaţie de peste 100 de 
cărţi de literatură franceză.
● 1995: cu sprijinul Societăţii Cultural-Patriotice 
AVRAM IANCU, organizează o amplă manifestare 
pentru atribuirea numelui de Ion Agârbiceanu Şcolii 
din Bucium-Şasa. Au fost prezente personalităţi mar-
cante din Cluj-Napoca, Alba Iulia, Deva, Bistriţa, 
Baia Mare şi Blaj, precum şi din alte localităţi mai 
mari sau mai mici din Ţara Moţilor şi din alte judeţe.



Franţa (1998) Zilele Ion Agârbiceanu, Bucium (2006)
● 1995: revista Universul catedrei din Alba Iulia dedică un număr omagial acordării 
numelui prozatorului Ion Agârbiceanu Şcolii din Bucium-Şasa, în care publică arti-
cole mai multe cadre didactice ale şcolii.
● 1996: organizează la Bucium Colocviile de literatură „Ion Agârbiceanu“, unde pre-
zintă comunicarea „Fragment din vuietul Detunatelor“, precum şi expoziţia documen-
tară „Agârbiceanu şi sufletul locului“.
● 1997: se transferă la Liceul Horia, Cloşca şi Crişan din Abrud, ca profesor de Limba 
română, având satisfacţii deosebite, atât la clasele cu profil tehnic cât, mai ales, la cele 
cu profil pedagogic.



Cu elevii de la Bucium (1987) Cu elevii din Abrud (2001)
● 5–7 mai 2000: co-organizator al manifestărilor prilejuite de Festivalul Lucian Blaga 
de la Alba Iulia, ocazie cu care mai mulţi participanţi s-au deplasat la Bucium-Şasa 
pentru vizitarea expoziţiei „În lumea Arhanghelilor“.
● 2001: responsabil de număr al ziarului Glasul moţilor (serie nouă), în care publică 
patru articole.
● 2002: ca membru al Societăţii Naţionale pentru Învăţătura Poporului Român, este 
numit responsabil al Secţiei Documente. Publică mai multe articole în volumele Cult şi 
cultură şi Pagini din istoria învăţământului din judeţul Alba, editate la Alba Iulia.
● Septembrie 2002: publică volumul Ion Agârbiceanu – biografia Arhanghelilor, la 
Editura ALTIP din Alba Iulia. Lansarea cărţii a fost salutată de scriitorii Ion Buzaşi şi 
Ion Aiudeanu şi de publicista Anca Dinică.



● 2003: publică volumul Aurarii din Buciumănimea Apusenilor în literatură, la Editura 
ALTIP din Alba Iulia, cu recenzii în presă, cea mai recentă fiind semnată de Ioan 
Bembea în ziarul Făclia de la Cluj-Napoca, în 18 martie 2016. Cartea a fost prezentată 
de autor, în noiembrie 2004, la Institutul Cultural Român de la Viena.



● 2004: îi apare volumul Avram Iancu şi anul 1848 în 
memoriile Iuditei Secula n. Truţă, la Editura ALTIP din 
Alba Iulia. Activitatea profesională şi publicistică îi este 
consemnată în Ghidul personalităţilor din judeţul Alba, 
editat la Alba Iulia.
● 2004 – 2005: publică mai multe articole în ziare şi 
reviste locale (Unirea, Iancule Mare, Informaţia de Alba, 
Lumina cărţii).
● 2006: participă la realizarea filmelor documentare 
„Aurul Apusenilor“ (premiat la un festival de filme de 
televiziune din Muntenegru) şi „Ovidiu Bârlea – Un 
destin între două lumi“ , în regia Cristinei Oancea de la 
TVR. 
●15 octombrie 2006: inaugurarea Muzeului de Etnogra-
fie şi Literatură, rezultatul strădaniei sale de peste 40 de 
ani de valorificare a documentelor şi obiectelor referi-
toare la truda oamenilor de la Bucium.
● Ianuarie 2007: Ministerul Educaţiei şi Cercetării îi conferă Diploma „Gheorghe Lazăr, 
clasa I“, pentru rezultatele profesionale obţinute.
● Martie 2007: TVR Cultural începe filmările pentru serialul de televiziune „Dincolo de 
hartă“. Filmul Cristinei Oancea „Dascăl la Buciumani – Ioan-Voicu Macaveiu“ îi pre-



zintă activitatea desfăşurată în comuna natală, cel intervievat manifestându-şi confesi-
unea de credinţă prin sintagma „Sunt buciuman şi trebuie să fac ceva pentru Bucium“.

În muzeul şcolii (2002) Cu Cristina Oancea de la TVR (2007)

Imagini din filmul Cristinei Oancea „Dascăl la Buciumani“



● Octombrie 2007: în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga organizează o 
manifestare dedicată aniversării a 125 de ani de la naşterea lui Ion Agârbiceanu, la 
Alba Iulia, Blaj, Cenade şi Bucium.

Cenade, 12 octombrie 2007 Bucium, 13 octombrie 2007

● 2008 – 2009: a publicat în revista Discobolul mai multe materiale referitoare la ma-
rele folclorist şi scriitor Ovidiu Bârlea, pe care l-a cunoscut personal, precum şi despre 
comuna natală Bucium.
● 2008 – 2011: a scris un dicţionar de termeni minieri, pe care l-a finalizat cu două zile 
înainte de a muri. Dicţionarul este în curs de editare, urmând a fi publicat în curând.
♥ A avut o viaţă de familie reuşită, căsătorindu-se cu Elena Pienar, în 1977, căsătorie
din care au rezultat doi copii frumoşi şi realizaţi – Cipriana-Elena şi Ciprian-Voicu.



Fotografii de familie



Împreună cu cei doi copii, Cipriana-Elena  şi Ciprian-Voicu

„Căci toţi se nasc spre a muri//Şi mor spre a se naşte“
Mihai Eminescu – Luceafărul, 1873–1883

Prof.univ.dr.ing. Ioan-Lucian BOLUNDUŢBucium, 21 mai 2016


