COLECTIA
DIDACTICĂ BRASSAI SAMUEL
,
DIN CLUJ-NAPOCA

Cu ooazia contiroalelor efectuate la instituţiile cultural-educative din
Cluj în vederea depistă1ii unor noi bunUJri susceptibhle de ,a face
parr1;e din patrimoniul cultlllral naţional, în munidpul Cluj-Napoca, în
labor1atorul de fizică al Liceului „Brassai •·, s-a depistat colecţia „Bmssai". Colecţia, în marea sa majori.tarte, este formiată din aparate electrice,
.apwate şi instrumente optice, instrumente de măsuirnt şi de orientare şi
instrumente meoanice, folosite ,la V1remea lor în scopuri didaictiice. Cu
ajutorul conducerii Hceului, al profesoarei de fizică, ca măsură de p1imă
urgenţă, am sepamt toată colecţia de restul materialului didactic din
laborator, aşezind-o in două vitrine separate.
Deoarece majoritatea materialului se leagă în mod di1rect sau indirect de numele şi activitatea didactică a ultimului mare polihistor trn.nsiilvănean, Brass,ai Samuel, •colecţia prezintă o valoare documentară şi
istorică excepţională. Valoarea colecţiei este însă semnificativă şi din
punct· de vedere ~-l'l istoriei culturii şi, nu în ultimul IJ.ind, al istoriei
tehnicii.
Conside1răm însă că nu este lipsită de importanţă prezentarea în
prealabH a cîtorva aspecte esenţiale legate de ,activitatea lui Bi,assai
Samuel şi a uno,r date biografice mai importante.
Literatura de specialitate îl consideră în un animitate ultimul mare
polihistor trnnsiJvănean, nestor al oamenilor de ştiinţă din TransHvnnia
la sfîrşitul secolului ail XIX-lea.
S-a născut, probabH, în anul 1800, pe la mijlocul lunii iunie, în
comurua Colţeşti. Data naşterii nu ,a fost încă pe deplin elucidată de
către litemtura de speciailitate 1• El se trage dintr-o familie modestă de
tîmpliairi originari din Braşov, avînd nrumele de Welhness 2 , fapt caii:e
•explică şi iniţiala „W" pe care o poartă articolele semnate de el. Numele Brass,ai (în limba română însemnînd Braşoveanu) desemna localitatea s,a de baştină. Bunkul se stabileşte l,a Colţeşti, o comună mică,
actualmente în judeţul Alba, la poalele piscu1ui „Colţii Trascăului",
vesti,tă pentru minerit încă din evul mediu .. CUJltrura vastă a lui B:rassai
we Tădăcini fiamhliiare adinci; tatăl lui, preot unitaiian şi dascăl la ş.coala
confesională din comună, avea obiceiul să-şi comande cărţile ,,cu ,căruţa"
din Leipzig 3 • Pînă la vî1rstJa de 13 ani îşi petrece copilăria în satul său
n:atail, unde tatăl său îl introdUiCe în tainele ştiinţei. La vî:rsta de şase
judeţul

1

1

1 Kovari Laszlo, A szaz evet elt dr. Brassai Samuel palyafutasa es munkai,
în Kolozsv6.r, 1897, p. 74.
2 Fitz J6zsef, Brassai Samuel, Budapest, 1913, p. 17.
3 Idem, p. 22.
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ani primeşte un abecedair din oare desluşeşte secretul literelor. Prima
carte pe care o citeşte este Robinson Crusoe; din fragedă copilărie, citeşte cu mui'tă sete 4 •
La vi,rstJa de 13 ani, in 1813, ajunge la Colegiul unitarian din Cluj.
unde este primit în clasa a V-a, aşa-numita „clasă poetică". Via~a din
colegiu, unde era o „lume }a-tină" - folosi1rea limbii latine fiind obligatorie şi în afara şcolii - impune un nou mod de viaţă şi gînd1re tînă·I'll.rlui
Brassai. In anm şco.La.r 1814/15 a fost promovat în clasa „filozofică", devenind elev propriu-zis al colegiului5 • In vara anului 1816 este silit să-şi
întrerupă studiile din cauza foametei cumplite ce se abate asupra Transilvaniei şi se întoarce în satul său natal. Neputirid sta făiră ocupaţie,
aoceptă postul de supraveghetor la construirea drumului Turna-Cluj_
In această perioadă învaţă limbile engleză şi franceză, pe lingă genniana
şi latină, limbi pe care le ştia din familie; în ,acelaşi timp, studiază materiile care erau predate în rolegiu 6 • Tot acum învaţă să cin'te la pian,
dar într-un mod foarte ciudat: în casa părintească neavind pian, şi-a
desenat claviatura pianului pe masa din bucătărie, unde „a învăţat
muzica făiră muzică'n. Tot singuT a învăţat să cinte la vioară: ulterior a
mărturisit, cită plăcere i-a făcut ocazia de •a cinta pentru prima dată la
un pi,an adevărat.
Din anul 1818 pînă în anul 1844 a fost profesor pairticulair •la di.ferite familii de bogătaşi din Transi,lvania, ca, de exemplu, la familia
Makrai, la f amHia contelui Bethlen Karoly şi la familia contelui Bethlen
Janos. La aceste familii se ocupa de educaţi•a tinerilor conţi, învăţîndu-i
limbi străine, literatură şi muzică. In această perioadă, pe lingă germana„
~eaca şi latina ce cunoştea „in classice", mai preda franceza, engueza
şi italiana8 . Dair Brassai constată cu regret că în acea perioadă, în lumea
nobilimii maghiare din TransiJvania, cunoaşterea limbii materne nu elI'a
în concordanţă cu educaţia bună şi înceaTCă să-i înveţe totuşi puţin şi
limba lor maternă 9 • In perioada cit a fost profesor partiC'll'larr, ,a avut
şi marea şansă să citească mult în bibliotecile pairticu1are ale nobiliilo-r
carr-e puteau să-şi permită luxul de--a adun,a multe cărţi în bibliotecilelor. In 1821 are misiunea plăcută de a ireorganiza celebra bibliotecă a
contelui Wesselenyi din Jibou.
Tot în această perioadă, în 1832, scrie prima sa luc:raTe mai amplă,
în domeniul esteticii: ,,A gyonyorusegrol " 10 (Despre plăcere). Ideea debază a lucrării este că marea satisfacţie ,a omului este produsă de munca
bine făcută şi terminată cu succes. Această satisfacţie ,a fost faictorul
determinant în fonnairea sa ca om de ştiinţă. Brassai, ca savant, se aseamănă cu Aristotel sau Leibnitz, căci cunoştinţele sale vaste erau ooordonate şi conduse de o concepţie filozofică. Este adevărat că, la început„
4

5
6

Idem, p. 31.
Idem, p. 45.
Idem, p. 49.

7

Lakatos Istvan, Brassai Samuel es a muzsika, în Kereszteny Magvet5, nr_
37, 1941, p. 3.
8 Fitz J6zsef, op. cit., p. 55.
9
Kovari Laszlo, op. cit., p. 74.
1 Fitz J6zsef, op. cit., p. 60.
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concepţia sa fiilozofică era încă confuză, diarr- pe măsu,ră ce cunoaşte
mai bine pe Kian.t, Hegel, Voltaire şi Diderot, gîndi.irea sa filozofică se
limpezeşte şi el îndeamnă cu muilrt curaj lumea ştiinţifică: ,,ş.tiinţia să nu
mai speou'l.eze, ci să cerceteze caUZJalitatea fenomenelor" 11 • Tot în ace-astă
perioadă încep să apairă primele sale articole în ziairele cluj'ene, critici
de artă, critici literare sa.u articole legate de biologie, botanică, geografie şi multe aLte domenii. Adesea era învinuit ,eă este un om căruia îi
plac mUJlt controversele; da, o recun~tea el, dar controversele consm-uctive, care ajută mersul înainte ei! ştiinţei. Afirma cu mîndrie că a
combate o g.reşeailă este mai mult decit a descoperi adevărul, iiaT p1in
noţiunea „sincerttarte", deja iromanii înţelegeau cele mai nobile tră-<,ă
turi de caracter, ca: puritatea morală, corectitudinea, sinceritatea şi curăten:i..a sufletească 12 •

· In 1834 face o căilătorie în \Vi.irttemberg, iar în 1835 la Veneţia.
Iruainte de aceste călătorii, străbătuse întreaga Transilvanie, pătrunzîn
du-se de o mare dragoste pentru natură. ,,Nenea Brassrai" - cum scri,a
Kanitz de 75 de ani se ocupă de botanică, a stTăbă,tut Retezatul,
Munţii Bihon.vlui, Munţii Rodnei, dar a luorat practic în domeniul botanicii şi lia Pesta, Viena, Triest, în Salzkammerg,ut, lia Berlin şi Pari.s 1:i.
Aş,a se explică, de ce, în străinătate, este cunoscut mai mult ca botanist.
In semn de ,recunoştinţă, în 1839, marele bot·anist Johannes Endlireher,
descopeTind o specie de iederă, o denumeşte „Brassaia actin•phHa", iar
societatea ştiinţifică „Frr-eri.,es Deutsches Hochstift" din F,rankfuirt .am Main,
în 1878, cînd se sărbătareau 100 de ,ani de lia naşterea lui Linne, H alege
membru de onoair,e 14 • In 1839 scrie chis:1r o lucra.Te mai vastă în domeniul
botanicii, intitulată „A fuvesz aromei" (Satisfacţiile botanistu1ui).
In ,anul 1834 scoaite ziarul clujean .. ~asa:rnapi Ujsag", ,cu scopul de
a populrariza cultura în rîndul maselor 1aTgi - chiiau- şi ideile lui David
Ricardo şi Adiam Smith; rămîne lredactor pînă în am.ul 1848, oind este
întreruptă apariţia zi arului.
In anul 1837 are satisfacţia de a fi numit profesor la Colegiul unita;rian din Cluj, unde desfăşoară o activitate didaictică fructuoasă pîn[t
în anul 1848; în această perioadă a fost ales de două ori dirrector al susnumitului colegiu. Intenţiile sale inovatoaTe, de ,a ireforma învăţămintul
conservator şi de tip vechi al colegiului, sînt dovedite şi de faptul că
discw-sul pe rare îl rosteşte cu ooazia investirii siale ca profesOT îl ţine
în limba maghiiarră şi nu în limba latină, cum se obi~nru.ia pînă atunci'"·
Considerăm absolut necesară prezentairea activităţii oole didaiclice
deoarece este în strînsă legă,tuTă cu colecţia pe oaire dorim să o pre1

zentăm.

Ca o metodă foarr,te importantă de a ireforma învăţămîntul, Bnass,ai
introdu.ce materi~:ul didactic, pe care pune un accent mare în oadrul
însuşirii conştiente şi vizuale a materialului predat, combătind astfel
11
12
13
1-1

15

Idem, p. 84.

Farkas Lajos, Brassai Scimuelrol, în Erd. Muz. vol. XXVII, nr. 5, p. 2--19.
Mik6 Imre, Az utols6 erdelyi polihisztor, Bucureşti, 1971, p. 107.
Idem, p. 109.
Fitz J6zsef, op. cit., p. 119.
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metoda veche de memorare mecamca. La început, conf0trm iregulamentului şcolaT, predă în limba latină: geografia, fizica, chimia şi matematica. Scrie o carte cu titlUJl: ,,M6dszerrol" (Despre metodă) în rare încc~rcă să fundamenteze metodele eficiente în predare. După modelul
englez ,,lnteHectual Aiithmetic" scrie o carte de matematiieă cu titlul
.. Szamit6 Szokratesz" (Socrate calculînd) şi pe cheltui-alia sa proplie înfiinţează o editură pentru publicarea de manuale şco1'aTe, caire lipseau
in perioada respectivă 16 • La propune-rea lui Brassai, sinodul din 1841 de
la Corund înlocuieşte limba latină în predare cu cea maghiiară. Tot ca
merit al lui Brassai, amintim introducerea programei şcolme, ca•re fixa
materiile de predare şi numărrul de ore ce ,reveneau săptămînal fiecăreia.
Numărul acestor materii a fost fixat la 7, iar profesorul, pe lingă spedalitatea sa, avea dreptul sfi mai predea încă o singură materie înrudită.
Intre timp fa.ce mari sacrificii materiale pentru dotarea laboratorului
de fizică şi chimie al colegiului -cu apamte şi materiiale didactice din
~tirainătate sau chiar confecţiona'te de el. Oferă 600 de forinţi pentru
această acţiune 17 • Pune bazele unui ierbatr al şcolii şi începe să colecţio
neze roci şi minereUJri din Transilvania, tot pentru colegiu, oo apoi să
intJroducă mineralogia ca materie de studiu. La propunerea dui se moderni:~ează laboratorul de fizică-chimie, sînt puse bănci noi moderne. se
C'Omandă apamte optice, electrice, de chimie şi de măsuTat. In 1846 înfiinţează „Cercul educatorilor din Transilvania", unde, cu multă pasiune,
popularizează importanţa folosirii materialului didactic şi ,a metodei indu,c-tive şi deductive în predare.
Activitratea sa pedagogică este întreruptă de evenimentele din anul
l 848, cînd sentimentele sale patriotice îl înrolează în a1J.,n,ata revoluţio
n,a,ră a lui Kossurth. După înăbuşirea revoluţiei din 1848, este pus pe
lista persoanelor compromise politic şi este silit să se ascundă în munţi,
în Mairamuireş, unde devine cioban.
In 1851 îl întî lnim Ia Pesta, unde se ocupă de jurn.ialistică, iar în
anii 1852-1859 este profesor •l,a un gimnaziu particuliaT din Pes.ta18 .
Pe plan sentimental 1rămine însă legat de T.ransilvrania natală şi de
Clujul unde îşi desfăşurase activitatea. In 1859, cind colegiul unitari•an
î~i Tedeschide porţile, se 1·eîntoarce şi Brassai.
In acelaşi an se înfiinţează Societatea Muzeului Ardelean, în cadrul
căreia este ales bibliotecar şi custode, paralel continuind să deţină func1.ia de profesor la colegiul amintit, pînă în anul 1862, cind este ales director al Societăţii Muzeului Ardelean. Noua sa activitate în cadrul
muzeului este foarte Yastă, începînd cu colecţionarea materialului expoziţio.1al, pînă la obligaţiile de preparator. Redactează şi primele anuare ale muzeului. El afirma cu multă mîndrie _că, dacă la înfiinţarea
rnu:7.eului tot materialul încăpea într-o singură sală, în 1872, cind pă
dt-;ea muzeul, toată clădirea era plină d~ cxponatern.
1

1,;
17

Idem. p. 128.

Laszlo Tihamer, Adatok egy s:::ti::es::tendus fizilcai cszkăz
l\tuzeumi filzetek, Uj sorozat, nr. 2, 1944, p. 46.
IM Fitz Jozsef, op. cit., p. 193.
1
~ Boros Gyorgy, Dr. Brassai Samuel elete, Cluj, 1927, p. 207.
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ln 1872, cînd se înfiinţează Universitatea din Cluj, este numit proieso.r universitar. Cariera sa universitară este plină de satisfacţii şi 'rezultate vailoroase; în anul universitar 1879/80 este ales ·rector al Unive,rsiităţii; triaduce toate ope1reue lui Euclid şi predă elemente,le limbii
s.anscrite şi lingvistică comparată. ln 1879 pune bazele ,,Fundaţiei Bmssaiana", cu 400 de forinţi, pentru pregătirea doctoranzilor. In 1883 primeşte din pa1rtea ministrului instrucţiei publice, T,refort, ordinul de pensionare. ln semn de recunoştinţă însă, este recompensat cu titlul de
,.consilie,r :reg,al", cu o pensie egală cu salariul de profesor uni,versitar şi
cu titlul de „ne,tor al oamenilor de ştiinţă" 20 .
ln ceea ce priveşte activitatea sa în sinul Academiei, timpul şi
munca îi aduc satisfacţii depline şi pe acest tăiim. La început i s-a repro0at activitatea prea multilaterală, explicîndu-se astfel faptul că nu a
fost ales membru al Academiei, la nici o secţie:? 1 . Totuşi, munca sa pe
plan ştiinţific nu rămîne nerăsplătită; estfel, în 1837 este ales memhru
r-orespondent al Academiei la secţia de matematică şi ştiinţele natu,rii,
în 1865 devenind membru ,activ; în 1877 devine membru onorific 22 •
Marele ~avant nu poate 1 rămîne inactiv nici 0a pensionar: învaţc"1
Jimba aTabă, ~arie în rontinua:re studii şi articole, cîntă la violă cu multc"t
pasiune în cvartetul înfiinţat de el însuşi, kl.1· },a vî,rsta înaintată de 84
de ani face o ultimă dilătorie în Italia.
Spirit luminiart. Brass,ai iubeste cu pasiune noul, ceea ce nu-l deteirmină însă să ,renunţe cu nimic la modul său de viaţ[1 obişnuit. Ide:1,lul
său de om a fost Benjamin Fmnklin. Principiul său de viaţă şi de mu n,c.:-1
1-a rezwnat astfel: nu lăsa în seama altora ce poţi face tu însuţi.
Moare l,a Cluj, în vî,rs,tă de 97 de ani, lăsînd în u:r1111a sa o opert1
vastă, 269 de ,artiic-ole şi cărţi în diferi te domenii: ista,ria eul turii. filozofie.
filozofia Teligiei, fi,1ologie, matematică, ştiinţele natU1rii. geogiraJia, ştiin
te economice, teolia pedagogiei. oritică literară, teatrală şi muzicală 0 i
feminism. ln acek1.şi timp, a desfăşurat şi o bogată ac-tivitrlite de traducător.

Brassai este un reprezentant p1in excelenţă al istoriei culturale dujene, întreaga sa viaţă şi operă fiind închinată acestui oraş fransilvăneon.
Este semnificati,v foptul că întotdeauna a refuzat, fă'l·ă ezitare, postu/file
mai avantajoase din punct de vedere mate~·i,al, ofetite k1 Pesta ~au în
alte oraşe din Ung,a.ria. Ne-ar fi foarte greu să ne închipuim viaţa culturală din Cluju1l secolUilui al XIX-le-a fără vasta şi multilatemla s.a ope,rr1.
Colecţia didactică Brass,ai, moşteni-tă de către liceul dujean, poat~ ri
datată în funcţie de trei perioade mari:
I. 1799-1837: ia fiinţă primul nucleu al colecţiei, cu piese reduse
ca

număr;

II. 1837-1862: sub influenta si îndrmnairera dirertă a lui Brassai.
laboratoru1l colegiului este dotat ~:u piese noi;
III. 1862-1900: după plecarea de },a colegiu a lui Hrassai, se continuă dotarea labwatoruJui, completîndu-se colectia didactică a şcolii.
20
21

22

Idem, p. 241.
J6kai Mor, Eletembol, II, 1865, p. 307.
Boros Gyorgy, op. cit., p. 230.
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Tinem

să

subliniem

încă

o

dată că

valoarea acestei

colecţii constă

şi în· faptul că o bună parte din piese sînt confecţionate chiar de către

Brassai.

Insemnătatea

lOT este,

bineinţeles,

nu numai de

natură ştiinţi

fkă, ci şi didactică, sţudierea lor penniţînd valoroase completă1ri şi comparaţii privitoare la istoricul materialelor didactice folosite în secolul al
XIX-iea în şcolile din Transilvania.
Ordonarea şi însuşirea materiailului ce-l prezentăm se face în fw1cţie
de <Ti terii le enunţate în prima parte, materialul fiind împărţit în cinci
capitole: apairate electrice, aparate şi instrumente optice, instrumente

de

măsurat şi

de orientare, instrumente mecanice

şi

diverse.

I. Aparate electrice

l. Aparat electric după Faraday, nr. inv. B. 70; î = 30 cm, 0 =
l 7 cm. Aparatul a fost executat între anii 1860-1880, meşterul
nefiind identifioat. Are formă de potcoavă, avînd manşon de lemn cu
şanţ. Pe celă}a:lt pol al magnetului, un vas de zinc. Se folosea pentrr-u
demonstrar-ea rotaţiei unui conductor în jurr-ul unui magnet. Starea de
con'-.L'rvare a aparatului este satisfăcătoare (pl. I, fig. 1).
2. Element Volta, fără nr. inv.; 23 X 17,5 X 11 cm. Confecţionat
între anii 1880-1890, în fabrică, este format dintr-o cutie de lemn, in
interior izolată cu gutapercă. In cutie sînt aşezate plăcuţe de zinc şi
aramă. Starea de conservare a elementului este bună (pl. II, fig. 8).
3. Brichetă electrică, fără nr. inv.; î = 20 cm, 0 = 9 cm. Confecţionată în 1880, este un produs de fabrică. Este formartă dintr-o sticlă,
în care este pus un element Volta. In partea superioa:ră estie amplasat
dispozitivul de darre a scinteii, sticluţa cu lichidul inflamabil şi fitilul.
Starea de conservarre a brichetei este satisfăcătoa,re {pl. I, fig. 2).
4. Galvanometru, nr. inv. B. 16; î = 30 cm, 0 = 22 cm. Este cu ac,
confecţionat în 1800 de căt,re John M. Ekling; se compune dintr-un magnet mobil şi o bobină de inducţie. Deasupra bobinei este oadr.anul şi
acul arătător suspendat. Starea de conservare a galvanometrului este
bună (pl. I, fig. 3).
5. Modelul unui motor cu curent continuu, M. inv. B. 77; 1 = 12 cm,
0 = 9 cm. A fost confecţionat în anul 1880 de către un meşter necunoscut. FO!r'ffiat dintT-un electiromagnet potcoavă, aire o bobină cu miez
de fier, sub ea fiind modelul de comutator cu contact de mercuT. Starea
de conservare este bună (pl. I, fig. 4).
6. Aparat electric pentru demonstrarea cîmpului electrostatic, nrr.
inv. B. 67; î = 40 cm, 0 -= 18 cm. Aparatul, produs în fabrică, a fost
executat în anul 1880. Este fonna.rt dintr-o sticlă cu o tijă metalică, ce se
leagă în interior cu o plia.că metalică; tija cu plaoa sînt reglabiJ.e. Starea
de conservare a piesei este bună (pl. II, fig. 5).
7. Aparat pentru demonstrarea influenţei electrostatice, nr. inv. B.
75; î = 49 cm, suportul: 47 X 17 cm. A fost cornfecţionat în anul 1880 în
fabrică. Pe un suport de lemn sint trei baire de sticlă; pe cea cen,trală
este un glob din airarnă, iM pe cele două l,a,terale două emisfere tot din
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Bairele latera le sînt regl,abile. Starea de conservare este bună
(pl. II, fig. 6).
8. Aparat pentru producerea scînteii, nr. inv. B. 73; î = 16 cm,
suportul: 18 X 8 cm. Executat în 1840 de către Brassai Samuel, aparatul
se compune dintr-un suport de lemn pe oaire sînt aşezate două bare cu
punctele de contact ce, sub acţiunea cutrentului electric, produc scintei.
Starea de conservare este bună.
9. Element Volta, nr. inv. B. 61; L = 48 cm, 1 = 17 cm, g = 20 cm.
Co1ifecţionat în 1840 de către Brassai Samuel. elementul prezintă un
suport de lemn, pe oare, între trei baire de sticlă, cu şurub, sînt presaite
plăruţele de zinc şi cupru. Intre ele este postav îmbibat cu acid sulfuri c
diluat. Stairea de conservare este siatisfăcătoaire (pl. II, fig. 7).
1

1

II. Aparate

şi

1

instrumente optice

10. Aparat optic pentru demonstrarea interferenţei şi suprapunerii
fascicolului de lumină, nr. inv. B. 60; d = 43 X 28 X ~ cm. A fost confecţionat în anul 18·H, La Paris, de că1rre opticianul Soleil. Aparatul se
compune din 33 bucăţi de piese, ce se montează în funcţie de experienţa
dorită, putîndu-se luora şi cu lumină dispersată. Apaimtul a fost publi,cat
în Mitzeumi Filzetek - uj sorozat, nr. 2, 1944, p. 36-55 (pl. III, fig. 9).
11. Microscop, fărră nir. inv.; î=34 cm, baza: 24 X 14 cm. Este un
pro.dus de fabrică, fiind conf ecţiornat în anul 1880 din ail-amă, cu două
lentile, avînd la mijloc un levier zimţat. Este în stare bună (pl. III,
fig. 10).
12. Microscop cu oglindă, nrr. inv. B.3; î=28 cm, 0=5 cm. Confecţionat în anul 1840 de către un meşte.r neidentificat, din lemn, metal,
sticlă, bachelită şi cairton. Ocularul şi obiectivul sînt legate cu un tub
de oarton. Sub obiectirv este ,amplasată masa şi oglinda mobilă a microscopului. Este într-o staire de conse,rvare satisfăcătoaire (pl. III, fig. 11 ).
13. Microscop cu oglindă, rnr. inv. B.52; î =23 cm, baza: 6 X 6 cm.
Lucrat de către un meşter anonim în anul 1790, se compune dintr-o
cutie de lemn pe carre este amplasat mioroscopul, ocul,a,ru,l şi obiectivul
fiind leg,ate printr-un tub de lemn. Pirezintă o stare de conserv,a1·e s.atiiSJăcătoaire.

14. Caleidoscop cu prismă, nr. inv. B.56; L=13 cm, '0=4 cm. Confect,ionat în anul 1860 de către un meşter neidentificat, caleidoscopul
se compune dintr-un tub de lemn, cu un sis,tem de prisme ce se folosea
la demonstirarea 1refiracţiei luminii. Starea de conservarr-e es•te bună.
15. Caleidoscop, făiră nT. inv.; L=56 cm, 0=12 cm. Face pairte din
instrumentele confecţionate de către Brassiai Samue1, în anul 1840. Co,rpul
cilindric, din oarton, are capete•le fixate în cite un inel de lemn, unul
dintre e•le conţinînd oiOU!lairul de sticlă. La eaipătu11 opus, în inte,rior, sînt
introduse sticlele colo,rate de diferite forme geometrice. Stiairea de con~e,rvaire este bună.
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III. Instrumente de

măsurat şi

de orientare

16. Cîntar, rnr. inv. B.7; i=48 cm, L=42 om, suportul 32X 15 cm.
A fost confecţionat tot de către Ba.-assai Samuel, în anul 1840. Pe un
suport de lemn este amplasat vertical stîlpuil de susţinere al cîntairului
cu braţul orizontal; acesta se sprijină pe un arc metalic, ~ezat în faţ.a
unui carton gradat. Sta.ir-ea de conservaire este bună (pl. V, fig. 16).
17. Balanţă analitică, fără rur. inv.; î = 48 om, L = 52 cm, g =
24 cm. Este confecţionată în anul 1880, ca produs de fabrică. Ea se
compune dintr-o cutie de lemn combinată cu sticlă, în care este amplasat
cintaTul; jos are sertarul pentru greutăţi. Starea de conservare este bună.
18. Balanţă de farmacie, nr. inv. B. 13; î = 64 cm, L = 37 cm.
Execuţie de fabrică, din 1880, balanţa prezintă două talere de metal
suspendabile. Stan-ea de conservare este bună.
19. Etalon de măsurat, fărr·ă nr. inv.; se compune din două vase de
lemn, cu cite un inel met.a'lic la buză, standardizate. Unul este pentru.
măsurare-a unui litru: i = 11 cm, 0 = 11 cm; celă-laH pentru măsurnire,a
unui decilitru: î = 6,5 cm, 0 = 6,5 cm. Piesele au fost confecţionate de
către A. Robertson în anul 1890. Starea de conservare este bună.
20. Greutăţi de cîntar, rur. inv. B. 20; î = 3,8 cm, 0 = 5,4 cm. Sint
cxeeut,ate în anul 1792, de către un meşter neidentifioat din Viena. F...ste
vorba de;p.re opt unităţi, aşe1.ate una intr--alt.a, totalizind împreună 32
lotoni (1 loton = 17,50187 g). Lipseşte capacul.
21. Etalon de măsurat, fără nr. inv.; L = 16,5 cm, 1 = 1,9 cm, g =
0,4 cm. Confecţionat în anul 1795 de către meşterul Butterfield, etalonul
ronţine unităţile pentru lungime
„Demipied Roy" (1 pied Roy =
0,324839 m) şi unităţile penku lungime „Demipied du Rhin" (1 pied
Rhin = 0,31385 m). Starea de conserv,are ,a etalonlll1ui este bună.
2. Etalon pentru calcularea arcului de cerc, fără nr. inv.; L = 16,5 cm,
l = 3,1 cm, g = 0,48 om. Confecţionat în anul 1795 de către acelaşi
meşter Butterfield, etalonul, lUCI,at din alamă, se compune din două
bare, nituite la un capăt; se fixează pe cerc şi cu ajutorul lui se calcula
lungimea a1·cului. Este gravat cu semne-le unor metale folosite de alchimişti. Stairea de conserva,re este bună.
23. Fragment de goniometru, fărr·ă nr. inv.; î = 27 cm, 0 = 23 cm.
Execuţie de fabrică, din anul 1880, din goniometru se mai păstirează suportul de lemn cu trei picioaire mobile, pe rare este ampla::;ată masa 1lui,
cu diopt.Tul şi plăcuţa de sticlă în chenar metalic.
24. Suport sextant, rnr. inv. B. 41; L 1 = 39,5 cm, L 2 = 28 cm. Instrumentul datează din 1840, fiind luomt de meşterul Ebhard. Este foTmia.t
dintr-un suport triunghiular, cu o latw·ă în formă de semke;rc, avind
pe el vizor'lll şi obiectivul. Insbrwnentul s....,a păstrat f,ragmenta,r.
25. Piesă de la o masă de măsurat geodezică, fără nr. inv.; L = 76 cm,
l = 4,5 cm. Provenienţă de fabrică neidentificată, datînd din anuil 1880.
Se compune dintr-un linim cu gradaţie fină, cu diopteir şi cătare, ia,r
cu un alt linim· se fixa pe masă. Starea de conservare este bună (pl. V,
fig. 18).
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26. Ebulioscop, nir. inv. B. 40; i = 23 cm, L = 21 cm. Confecţionat
in fabrică, în anuJ 1890, din metal, ebulioscopul se compune dintr-un
suport pe care este amplasiat cilindrul. avind un termometru în inte1ioc.
Pe suport se găseşte uirmătoairea inscripţie: ,,Ebulioscope perfectionne E.
MaUigand FiJ.s a Paris brevete S.G.D.G.". Se folosea pentru măsurarea
punctului de fierbere al soluţiilor. Starea de conservarre este bună (pl.
V, fig. 17).
27. Termometru, Ilir. inv. B. 4; L = 49 cm. Datează dirr 18-10, fiind
prnducţie de fabrică. Este format dintr-un tub de sticlă, în carre este
amplasată hktfa giradată şi ţeava capilară cu rezervorul de mercur.
St:,111-ea de conservare este sa1.isfăcătoaire.
28. Barometru, fălră rur. inv.; L = 92 cm, 1 = 5 cm. Datînd din anul
1890, barometirul a,re o provenienţă de fabrică\ Se compune dintr-o cutie
de lemn în earre este ,amplasată ţeava carpiJ,airă cu rezeirvoruil de mercur.
ln partea superrioarră aire hîrrti,a gradată şi acul indicator ,reglabiL Starea
de conserva re este satisfăcătoare.
29. Termometru, fără nr. inv.; L = 23 cm, 1 = 8 cm. Produc-ţie de
fabrică, datînd din 1880, termometrul aire o placă de lemn pe c-cN"e emu
montate două ţevi capiila1re ce mă.c;oară temperatuu,a în grade Celsius şi
Hcaumur. Una din ţevile capilare lipseşte.
30. Termometru, rnr. inv. B. :38; L = 31 cm, baza 32 X 12 cm. Autol"ll•l este S. S. T,rappeler. datează din anul 1890. Este vorba despre un
ten,mometru dublu, cu spirt. fixat pe o pl,a,că metalică; poziţiia lui la un
capăt se poate ,regl,a. Starea de conserW11re este satisfăcătoare (pi. V,
fig. 19).
31. Glob terestru. fără nir. inv.; î = 58 cm, ,0 = 45 cm. A fost
confecţionat în 1840 de către meşterul Biller. lntr-un suport de lemn cu
patru picioarre este situat globul terestru. Lateral, suportul este ga-.ad~1t şi
apar .cele 12 zodii ale anului. Starea de conservare este bună (pi. IV,
fig. 12).
32. Busolă, nr. inv. B. 29; î = 2,5 cm, cutia: 8 X 8 cm. Datînrd din
~nul 1890, a fost confecţionată în fabrică, de către \Veidholt, la Viena.
Brnsola este din alamă, cu cadran de stidă, -lipsind acul arătător.
1

IV. Instrwnente mecanice
33. Roc1ta Segner, fără nr. inv., î === 24 cm, 0 = 8 cm. Meşte~·ul
neidentifiooot a confecţionat .roata în anul 1880. Ea se compune dintr-un
cilindru ce se termină în formă conică, peste care este pusă roata. Segner.
Încălzită odată cu formairea aburului, 1roaita se pW1e în mişcare. Starea
de -conservare este bună (pl. IV, fig. 13).
34. Pompă de vid, fără n:r. inv.; î = 57 cm, suportul 52 X 32 cm.
Datează din 1799, ,autorul fiind Josephus Pir~pini. Pe un suport sînt
amp1as-aite două pompe acţionate concomitent de un braţ, la mijloc avînd
robinetul de 1reglaire şi un presiometru. Starea de conserv,are este bună
(pl. IV, fig. 15).
35. Model - pompă hidraulică, nr. inv. M. 6; î = 27 cm, supo1iul
26 X 12 cm. Datează din 1860, meşteruJ fiind neidentifiioa:t. Se compune
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dintr-un suport de lemn, pe rare sînt amplasaţi doi cilindri de sticlă cu
pistoane din metal, acţionate de un braţ. Jos are robinetul de închidere.
Stall"ea de conserva'fe este satisfăcătoare (pl. IV, fig. 14).
36. Pompă aspiratoare, rur. inv. B. 79; î = 36 cm, '0 = 8 cm. Este
executată de către meşterul Liitter în 1860, fiind formată dintr-un suport
metalic, pe care este aşezat cilindrul de sticlă cu piston. J06 aire Tobinetul
de reglaire şi închidere. Starea de conserviarr-e este bună.
37. Pîrghie, rur. inv. B. 11; î = 35 cm, L = 64 cm. Este de producţie
manufacturieră, din 1860, meşte'ful fiind neidentificat. Ea se compune
dintr-un stativ de lemn, pe care este fixat braţul pîrghiei. Braţul este
gradat. Starea de conservare este bună.
38. Monocord, m. inv. B. 46; L = 59 cm, l = 5 cm, g = 3 cm. Este
executat de către Brassai Samuel, în anul 1840. Pe un lemn de formă
dreptunghiulară sînt întinse corrzile monocordului; monocoirdul este gradat. Este în staire de funcţionare.
39. Model - reglator pendul, nr. inv. B. 48; L = 27 cm, I = 5 cm.
Este executat în ,anul 1860 de către un meşter neidentificat; se compune
dintr-un suport de lemn pe care este amplasată o roată zimţată, deasupra
c-ă,reiia este fixat braţul pendulului cu sistemul de piedică. Este în sta.re
de funcţionare.
40. Şurub infinit, nr. inv. B. 22; i = 13 cm, 0 = 15 cm. Este de
producţie manufacturieră, din anul 1860. Este f01·mat dintr-un supod
pe care este pus un şurub în poziţie orizontală, sub el fiind o '.roată.
zimţată. Cu ajutorul unei manivele şurubul se poate invî,rti la infinit.
Este în stare de funcţionaire (pl. VI, fig. 22).
41. Aparat pentru demonstarea radiaţiei termice, nr. inv. B. :n;
î = 20 cm, L = 13 cm, g = 8 cm. Este de producţi,e manufacturr-ieră, din
anul 1860; meşterul neidentificat. Se compune dintr-o cutie de lemn c-u
bazin metalic, în apropierea căreia este fixat tennometrul. Jos se încăl
zea cu lampă de spirt. Stairea de conservare este bună (pl. VI, fig. 20).
42. Captator de gaze Dobereiner, nr. inv. B. 45; î = 52 cm, 0 °---=
6,5 cm. P.roduicţie de fabrică, datînd din anul 1880, instrumentul prezintă
un suport din lemn, pe c-.are este un ci'lindiru tot din lemn, dublat cu unul
din sticlă în inteTioc. Jos are ţeava de ir.acordaj. In partea super:iOO!ră este
amplasat rrobinetul de reglaire a gazelor. Instrumentul se păstrează fragmentar.
43. Gazometru, M. inv. B. 21; î = 32 cm, 0 = 18 cm. Datind din
1880, instrumentul este de fabrică; se compune dintr-n dlindru de sticlă
cu oapac metalic, deasupra căruia este un vas, tot metalic. Cele două
\'ac;e comunică printr-un robinet. In literatU1Ta de specialitate, instrumentul este cunoscut sub numele de „gazometru după Pepys". Se
păstrează foagmentair.
44. Aparat pentru producerea hidrogenului, fără nr. inv.; i = 19 ~m.
0 = 10 cm. Este producţie de fobrică din 1880. Se compune dintr-un
borcan cu capac metalic, în interiorul căruia un cilindru cu plăci de zinc.
Pe capac este amplasat dispozitivul de regliaire şi ardere a hidrogenului.
Starea de conservaa-e este bună (pl. VI, fig. 21).

MUZEOLOGIE · RESTAURARE • PA[RIMONIU

837

45. Tubul Melde, 111r. inv. nu aire, î = 56 cm, L = 67 ,cm. Este prode fabrică din 1890. Se compune dinbr-un suport de lemn pe care
este situat un semicerc gradat cu ac arătător. Orizontal este aşezat
tubul Melde. Instrumentul este fragmentar.
ducţie

V. Diverse
46. Suport de note muzicale, nrr. inv. B. 81. Cutia: 28 X 9 X 10 cm.
Este executat de Brrassa:i Samuel în anul 1860. într-o cutie de ~emn sint
puse patru supo["turi de note muzicale. Supo1J:turile sînt executate ingenios, numai din lemn şi sînt pliabile. A apa,rţinut rvairtetuhti Br.1ssai.
Starea de conse,rva["e este bună (,pl. VII, fig. 26).
47. Curiozitate de epocă, fără nr. inv. î = 29 cm, baza: 10 X 11 C'm.
Confecţionat de către Brassiai Samuel în anul 1840, acest „hobby" de
epocă se compune dintr-o sticlă de formă partriată, în gura ei fiind amplasate bucăţele de pinză şi lemn, reprezentînd figuiri umane întir-un pei·saj
de parc (pl. VII, fig. 24).
48. Gramofon, 111r. inv. A. 26/366; 29 X 19 X 14 cm. Gramofonul
datează din anul 1894, cu role cerate; este un produs de fabric:t. Se
compune dintr-o pîlnie, pe ea fiind montată membrana şi acul de cristal.
Starea de conservare este satisfăcătoare (pl. VII, fig. 2:3).
49. Cilindru pentru lichid, nir. inv. B. 21; î = 21 cm, ·0 = 3,5 ~i
9 cm. Este din alamă de fabrică, din ,anul 1880. Aire un SUip01it cu t1rei
piciooire pe caire este situat cHindru1 de a,pă cu 1robinet. Este în sta.re de
funcţiomu·e.

50. Potcoavă de magnet, nr. inv. B. 5; 12 X 12 X 8 cm. Este execude către Briassa.i Samuel în anul 1840 dintr-un magnetit de fier
prins prin nituiire între plăci de fieir (pl. VII, fig. 25).

tată

Aceste piese, oa.Jre formează astăzi colecţi,a Brassai, iniţial au fost
achiziţionate sau confecţionate cu scopuri didactice, dair cu timpul, pierzîndu-şi roihrl utili.ta[", au ajuns o valoroasă colecţie de instrumente şi
aparate, ce ilustrează şi nivelul tehnic al unei epoci date. Totodată însă,
trebuie să amintim viailoiatre,a lo:r deosebită, din punct de vedere al istoliei
tehnicii, fiind vorba despre piese ce pot fi folosite pentru unele comparaţii interes1ante, cu materriale,le dddadke folosite în zilele noastre. Sîntem
de părere că aoeastă colecţie oc putea fi ma,i temeinic cercetată şi din
acest punct de vedeire - al materi,aluilui didactic - putînd constitui în
acest caz subiectul unei lucrări mult mai ample.
Pentru valo1rificarrea şi punerea lui în circuit, materialul. necesită
următoairele măsuri de pdmă urgenţă: conse["varrea şi rrestauirarrea pieselor
în oadrul 1'aboratoare1orr specia11izate; expune,rea în vitrine confmm tuturor legiilo.r muzeografied. Din punct de vedere ral punerii lorr în ciircuitul
cult'U.Tal-istocic, un prim pas îl constituie stirădani1a noastră de identificare si ordonare a materi-aJurlui din colectie.
O atenţie deosebită merită piese:J.e ~onfecţionate de Brassa,i Samuel
însuşi, ce sînt unicate, pe lingă valoci1le lor enun~ate mai sus avînd ~i o
valoare documentairă deosebită. In al doilea rrînd, subliniem importanţa
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aparatelor de măsurat, ca.re, pe lingă utilitatea lor didactică, ilustrează
dezvoltairea, de-a lungul secolului trecut, a acestui gen de !instrumente şi
aparate. In sfîrşit, dorim să at1iagem în mod deosebit atenţia asupra
pi~elor ,achiziţionate sau confecţionate cu scop exclusiv didactic, ce pot
da o imagine clară asupra dotă!rili de caire se bucura laboratorul unei şcoli
de vază din Clujul secolului trecut.
Astăzi, colecţia nu mai ,reflectă absolut fidel întreg materialul didactic folosit pe vremea lui Brassai şi mai tkziu, în cadrul a:cestl.UÎ colegiu.
In primul deceniu al secolului al XX-lea chia:r, materialul era mult mai
bogat, dair cele două războaie mondiale şi, poate, neglijenţa personalului
şcolii au contribuit la distJrugerea unei părţi.
Acest exemplu este încă un argument convingător că legea ocrotirii
patrimoniului poate şi trebuie să salveze bunmile culturaole de importanţă deosebită, pentru a se împiedka dispariţira sau rărnînerea în anolllimat ştiinţific a loir.
ALEXANDRU A.RDOS

DIE

SAMMLUNG DIDAKTISCHER ANSCHAUUNGSMATERIALIEN
VON BRASSAI SAMUEL AUS KLAUSENBURG
(Zusammenfa"sung)

Das alte bPruhmte klausenburger Brassai Lyzeum beherbergt auch cine rciche
Sarnmlung, diP noch vom Stifter dieser J\nstalt angelegt wurde. Sie besteht aus
<'i1•ktrisclwn und nwchanisclwn Apparaten, Mess- und Orientierungsinstrumentc, die
sc•inf'rzcit fur diclaktische Vorfuhrungen gedient hatten. Die grosse Zahl dieser
Instrumente steht clirekt ocler inclirekt im Zusammenhang mit dem Namen und
dn Tătigkeit des letzten siebenburgischen Polyhistors, Brassai Samuel. Die SammJung ist folgedcssen Yum tcchnischen und kulturhistorischen Standpunkt sehr
W!'rt voll und fur dic Gc>schichte der Schulanschauungsunterlagen sogar einzigartig.
Dic Sammlung kann nach ihrcm Eniwicklungsetappen in ::1 Kathegorien
cingetcilt werden: l. - 1790-18:l7; II. - 1837-1862; III. - 1862-1900. Aul3er dem
hcrvorgchobencn \\iert dieser Sammlung bietet sie auch andere Vergleichsmoglichkeitcn fur die Entwicklung der Lehrunterlagen cler <;iebenbi.irgiscl10::1 Schulen vom
Endc> des XVIII. und bis in clas XIX. Jahrhundert.
Innerhalb der Samrnlung mussen besonders die vun Brassai Samuel selbst
hergcstellten Exemplare hervurgehoben werden, welche Unikate darstcllen und
einPn hcsonders grossen clokumcntăren Wert aufweisen.

