CÎTEV A PIESE INEDITE
DIN COLECTIA DIDACTICA BRASSAI SAMUEL
'

Coleqia didactică Brassai Samuel de la liceul cu acelaşi nume, <lin municipiul Cluj-Napoca, a fost în ansamblul ei publicată în Acta Musei Nclpl)censis, vol. XVI, sub formă de catalog 1 , fapt care a impulsionat cercetare.1 •.·u
o atenţie şi mai mare a materialului vechi din laboratorul ~colii, materi;1I
nesistematizat încă în suficientă măsură. După separareJ. colecţiei de rest ul
materialului din laborator şi aranjarea acestuia În \'itrine separate formî11d
colecţia unui mic, dar interesant muzeu şcolar, s-au mai tăcut unele in veq i ·
gaţii în depozitul laboratorului, cu rezultate bune, care au dus la identilicarea a încă zece piese, ce completează coleqia sm-amintită, publicată ele
noi. Piesele pe care dorim să le prezentăm fac parte, din punct de \"CLkre
cronologic, din perioada a treia de dotare a şcolii, cu aparate nni, la sri,)i,,il
secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX. Din punct de vedere al is1,,riei tehnicii, ele sînt deja obiecte fabricate, dar este foarte important faptul
că sînt dintre primele produse ale unor fahrici ce pun bazele unei industrii
noi, şi anume, de confecţionare a diferite aparate, unele cu scopuri didacti,·c.
Dintre aceste firme ale căror produse le Întîlnim cel mai frecvent în
zona noastră, aş aminti firma „Max-Khol" din Chemnitz (actualmente K,ulMarx-Stadt), ,.Voigtlănder" din Viena şi aparatele optice cxerntate de opticianul Soleil din Paris.
Desigur, aceste aparate sînt semnificative nu numai din punct de vedere
al istoriei tehnicii, ci şi din punct de vedere didactic, permiţînd valor11cl,e
completări şi comparaţii privind istoricul materialelor didactice, folmite de-a
lungul unei perioade date, în liceele mai vechi, cu tradiţie, din Cluj, sau chiar
dintr-o zonă geografică mai Întinsă. Aparatele pe care le prezentăm le putem
grupa în trei categorii mari apaqinînd fizicii: aparate electrice, aparate optiL·e
şi cele din domeniul mecanicii.
Din prima categorie fac parte patru piese. Ele sînt următoarele:
1. Aparat cu disc -~i ax din sticlă, pentru produceTea electricităţii. În literatura de specialitate acest instrument este denumit aparat Winter 2 . Pe un
suport de lemn, de formă neregulată, este amplasat aparatul propriu-zis.
Două bare situate vertical pe postament susţin un ax cu o manivelă. Pe axul
ma.nivelei este prins discul de sticlă, care se pune în mişcare rotativă, cu ajutorul manivelei. Una din barele de susţinere a axului cu disc este din sticlă.
Între cele două bare de susţinere există o altă bară de sticlă ce prinde plăci
le cu pîslă. La mijlocul barei se vede un cilindru din aramă. în faţa barei
cu plăcile de pîslă este o altă tijă de sticlă la al cărei capăt se găseşte c1)1
2

ActaMN, XVI, 1979, p. 826-838.
Einrichtung der Lehrrăume-Physikalische Apparate, Chemnitz, 1909, p. 816.
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let·torul şi un glob, ambele confecţionate din aramă. lmprimînd o mişcare
rotauva discului de sticlă, cu aiutorul manivelei se poata demonstra prezenţa
electricităţii. Aparatul are o înalţime de 75 cm şi a fost confecţionat la începutul secolului XX, probabil de către firma „Max-Khol" din Chemnitz.
Pl. I, fig. 1.
2. Aparat de influenţă-tip „Dubrowsky" 3 • Pe un suport din lemn, de
formă dreptunghiulară, este amplasat vertical un disc din aramă, deasupra
căruia se află lateral, pe ambele părţi cu vîrfurile spre placă, cite opt ace
de fier. Pe partea dreaptă, deasupra discului, este tubul Leyden. Axul plăcii
fiind spiralat, cu şurubul de pe ax se poate pune în mişcare placa. în apropierea tubului Leyden există o bară mică pe care se fixează biluţele de soc
cc atestă prezenţa electrostaticii în urma rotirii discului. Aparatul are o
înălţime de 52 cm, cu o lăţime de 45 cm, şi a fost executat de firma „MaxKhol" la începutul secolului XX. Poartă inscripţia „Max-Khol-Werl<.statten
for Prăzisionsmechanik-Chemnitz".
Pl. I, fig. 2.
3. Modelul unui generator pentru producerea curentului electric. Pe o
pbcă de lemn cu furnir, de formă dreptunghiulară, este amplasat modelul
generatorului. Pe două suporturi din lemn este fixată, orizontal, potcoava de
magnet. În faţa celor doi poli ai magnetului, pe un ax orizontal, se învîrtesc
două bobine de induqie. Capetele bobinei sînt lipite la colector. Două borne
de ieşire fac legătura cu aceasta. Postamentul are 59 X 30 cm, iar modelul are
o înălţime de 36 cm. Aparatul a fost, pare-se, fabricat la începutul secolului
XX, cu firma şi locul neidentificate, dar după felul ~i maniera execuţiei presupunem că provine dintr-un atelier local.
Pl. I, fig. 3.
4. Aparat pentru demonstrarea difuzării şi influenţei electrostaticii, tip
,,Riess" 4 • Pe un suport metalic este amplasată vertical o bară de sticlă. Oriwn tal, cu şuruburi de fixare, sînt trei bare, tot din sticlă, reglabile, pe care,
de jos în sus, sînt fixate: o sferă din aramă, o placă de sticlă de formă rotundă şi un cilindru din aramă. Pe partea superioară a cilindrului ~e vede
un cîrlig mic pe care se leagă biluţe de soc. Cu bagheta de ebonit electrizat
se poate demonstra influenţa şi difuzarea elctrostaticii. Apararul are o înăl
ţime de 44 cm, iar barele laterale, din partea inferioară spre partea superioară, au o lungime de 12 cm-10 cm, respectiv 17 cm. Aparatul a fost
cxcl utat la Începutul secolului nostru, de firma „Max-Khol" din Chemnitz.
PI. I, fig. 4.
Din a doua categorie de piese, prima pe care o prezentăm e~te ():
1. Lampă cu gaz - pentru laborator - pe stativ, cu reflector, cilindru
de sticlă şi cu sită de iluminat, tip ciorap 5 • Pe o placă metalică, de formă
dreptunghiulară, este situat vertical braţul de susţinere a reflectorului, iar
orizontal braţul de susţinere a lămpii. Prin acest braţ orizontal trece şi conducta de gaze. La un capăt se fixează lampa, iar la capătul celălah robinetul
de Închidere şi deschidere a gazului cu capătul de racordaj. Reflectorul este
reglabil, avînd şurub de fixare. Lampa propriu-zisă este alcătuită din dispo3
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zitivul de fixare a sitei de iluminat, sita de iluminat (tip ciorap) şi cilindrul
de sticlă, avînd pe partea inferioară opt găuri. Lampa se folosea În laboratnr
pentru demonstraţii optice. Ea are o înălţime de 26 cm, fiind fabricată în
Germania la sfîrşitul secolului al XIX-lea, după patentul
Dr. Auer din
Weisbach. Inscripţia de pe lampă glăsuieşte: ,,Gasgluhlicht-Patent Dr. Auer
v Weisbach" Pe cilindrul de sticlă apare textul: ,,Normal D.R.G.M".
Pl. II, fig. 5.
2. Lampă de petrol cu trei fitile, lampă necesară pentru laboratoarele
de fizică cu folosinţă privind demonstraţiile optice. Pe partea inferioară a
lămpii există rezervorul cu trei dispozitive de reglare a fitilelor. Deasupra
rezervorului este sistemul de iluminat. Pe o parte se observă o uşiţă cu sticlă
albă, în centru cu gradaţiune de la O pînă la 7-în cm. Pe partea opusă
se află un mic geam de sticlă albă ce este acoperit cu un capac metalic mobil, avînd în mijloc o sticlă rotundă, de culoare albastră. Pe partea superioară, în formă de horn acoperit, este plasat orificiul de eliminare a gazelnr
arse şi, totodată, de asigurare a funcţionării normale a lămpii. Piesa a fost
făcută la Paris, la începutul secolului nostru. Are o înălţime de 34 cm, cu
o bază de 15 X 11 cm. Pe rezervor inscripţia: ,,Paris B w S.G.D.-Trade
Mark-London patent, Berlin patent".
Pl. II, fig. 6.
3. Aparat şcolar de proiecţie 6 • Pe o masă de fier cu pa.tru picioare reglabile se amplasează camera de lumină şi măsuţa cu o sanie mobilă. In camera de lumină se înşurubează becul, lentila-condensator şi în partea superioară a camerei este orificiul de răcire. Pe sania mobilă se găseşte pîlnia de
captare a luminii şi obiectivul acromatic. Lipseşte rama de fixare pentru fot0grame, diapozitive sau filme, deci aparatul este incomplet. El are o înăl
ţime de 65 cm şi este executat de firma „Max-Khol" din Chemnitz, la începutul secolului XX. Inscripţia de pe aparat: ,,Max-Khol Werkstătten for
Prăzisionsmechanik Chemnitz".
Pl. II, fig. 7.
Din a treia categorie de piese ne opnm asupra a două de laborator şi a
uneia pentru măsurăwri topografice.
1. Aparat pentru măsurarea densităţii aburului - Gay-Lussac. Aparatul
este compus dintr-un vas metalic în centrul căruia este amplasat un cilindru
de stidă. Vasul lateral are o tijă me-talică ce susţine un inel, de asemenea
metalic, aşezat În exteriorul cilindrului de sticlă. Inelul este reglabil. Tija
exterioară mai susţine o altă tijă metalică În interiorul cilindrului, care la capătul inferior se termină tot În formă de inel. Vasul metalic lateral m,1i
are o tijă metalică mică, tot reglabilă. Capacul vasului metalic este demontabil. Aparatul este incomplet. El are o înălţime totală de 66 cm, iar circumferinţa cilindrului de stidă este de 22 cm. Executat la Berlin la sfîrşitul
secolului al XIX-le.a, de firma „Ferdinand Erneoke" - furnizor al curţii imperiale. Inscripţia: ,,Ferdinand Ernecke Hoflifer.ant Sr. Majestăt des Kaisers
Berlin S. W."
Pl. II, fig. 8.
2. Macheta unei maşini cu aburi. Macheta este aşezată pe o măsuţă
de lemn, cu placă dublă. Pe placa superioară se găseşte amplasat cazanul de
6
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presiune cu supapa de siguranţă, conducta de aburi care se racordează la
cilindrul cu pistonul maşinii de aburi. La capătul pistonului este legat braţul
de transmisie al maşinii, cu ajutorul căruia se pune în mişcare roata de forţă.
Pe placa inferioară se obsen·ă un orificiu în care se introducea sursa de încăl
zire a cazanului de presiune. Macheta are o înălţime de 25 cm, iar masa ei
e\l::: de 49 X 22 cm. A fmt confecţionată probabil de un meşter local, la
începutul secolului no~tru.
PI. III, fig. 9.
3. Nivelă. Pe un trepied din lemn, reglabil, se fixează nivela. Ea este
L, mpusă
din două bare orizontale reglabile pe verticală şi orizontală, cu
punctul de fixare pe trepied. Pe baza superioară, tot orizontal, este amplasat
tubul de ,·izare. Acesta are un dispozitiv pe carr. se fixa o nivelă cu bulă
de aer, astăzi lipsă. Din tubul de vizare s-au mai pierdut lentilele, iar de la
di\poziti ml de reglare a nivelei şuruburile de fixare. Aparatul este fragmentar.
El se folosea pentru măsurători de nivelment. Aparatul montat pe trepied
are o înălţime de 170 an, iar tubul de vizare are o lungime de 63 cm. A
fost executat la începutul secolului XX la Viena de către firma \'oigtlănder.
Poartă inscripţia: ,.Briider Voigtlănder in \X'ien".
PI. III, fig. 10.
Aceste p:e~e. care completează coleqia didactică Brassai Samtie!, ca ş1
m.uea majoritate a obiectelor ce o alcătuiesc, au fost confecţionate şi âchiziţionate cu scopuri didactice, dar cu timpul, pierzîndu-şi rolul utilitar, au
ajuns Yaloroase piese de muzeu, ilustrînd totodată nivelul tehnic al unei
epoci date. De asemenea este de remarcat şi faptul că aceste piese, ca şi restul
cnleqiei permit comparatii utile cu materialul didactic folosit în zilele noastre,
dind curs unor concluzii şi În acest sens. Şi, nu în ultimul rînd, este de subliniat faptul că „legea ucrotirii patrimoniului" poate şi trebuie să· salveze
bunurile culturale, de importanţă, pentru a se Împiedica eventuala lor dispariiic, sau rămînerea în anonimat ştiinţific. În sfîrşit, şi pe această cale ne
exprimăm încă o dată com·ingerea că în liceele mai vechi, cu tradiţie, dacă
ar exista o preocupare mai susţinută de depista.re a unor bunuri analoage, cu
siguranţă s-ar mai putea identifica piese valoroase, care ar completa util
patrimoniul nostru cultural-naţional.

ALEXANDRU ARDOS

QUELQUES PltCES INEDITES DE LA COLLECTION BRASSAI
(Resume)
Commc suite d'un articll' precedent, l'autcur prescntc dix p1cces nouvcllcs, ,c'est-a-dirc,
.J·apparcils ancicns cmplo~<·, d:rn, l~s cxp~ricnccs du laboratoirc de physiquc .'i J'aui:ien
gymnase „Brassai Samuel" de Cluj.
Les app.areils publics vicnnc.nt itlustrcr Ic nivcau tcchniquc de l'cnscigncment
,du XIXe siecle.
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