DIMITRIE LEONIDA, INTEl\lEIETORUL MUZEULUI TEHNIC DIN
BUCUREŞTI

de ALEXANDRU CEBUC

Inginerul Dimitrie Leonida, s-a născut la 23 mai 1883 în localitatea Fălticeni, fiind fiul ofiţerului de cavalerie Anastase Leonida. După
absolvirea cursurilor primare în diverse localităţi, vine la Bucureşti
unde îşi continuă cursurile la liceul Sfîntu Sava, apoi la Constanţa şi în
sfîrşit tot la Bucureşti la liceul Mihai Viteazul, pe care-l absolveşte în
anui 1903.
Avînd în vedere aptitudînile sale spre tehnică, părinţii îl trimit
în intervalul dintre anii 1903-1908 pentru a-şi continua studiile în
Germania, la „Şcoala Politehnică din Charlottenburg", unde s-a înscri~;
la secţia de electrotehnică.
La această şcoală a trăit o atmosferă plină de însufleţire şi entuziasm, prilejuită printre altele şi de înfiinţarea renumitului Muzeu
tehnic din localitatea Milnchen_
In acest muzeu, spre marea încîntare a studentului român, printre exponatele de seamă, de Q mare valoare istorică şi tehnică, era
expusă încă de la început şi „Moara Românească cu făcaie", 1 străbuna
turbinelor de apă Pelton.
Mult mai tîrziu, Dimitrie Leonida îşi amintea cu plăcere de acest
lucru : „Eram rrindru de recunoaşterea în străinătate a geniului creator
tehnic al poporului român, mai ales că la Muzeul transporturilor din
Berlin, înfiinţat în acelaşi timp, cel dintîi exponat de mare însemnătate
istorico-tehnică era un vagonet de mină, din lemn, prevăzut cu un ac
(macaz) ; se arăta acolo că invenţia acului de cale ferată a fost făcută
pe la anul 1600, de muncitorii valahii de la minele de aur din munţii
Apuseni" 1.
Aceasta a fost epoca în care Dimitrie Leonida şi-a schiţat toate
planurile de viitor, planuri ce avea să şi l<:> pună in aplicare imediat
ce avea să se întoarcă în patrie.
Absolvind cursurile Şcolii Politehnice din Charlottenburg cu merite excepţionale, el obţine titlul de inginer electrician. !n anul 1908,
1 Dimitrie Leonid a „Din istoria formării
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1 Dimitrie Leonida, op. cit., pag. 2.
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ce şi-a prezentat lucrarea de diplomă despre Centrala de la Bica7.1,
fapt ce a făcut mare senzaţie în cercurile de specialitate prin îndrăz
neala prin care era tratată problema - s~ întoarce în patrie pentru
a-şi pune în aplicare toate visele ce şi le făurise în anii studenţiei.
Ţinînd seama de faptul că la începutul secolului al XX-lea, România prezenta trăsăturile statelor ce păşeau mai tîrziu pe făgaşul dezvoltării capitaliste, în care fenomenul de dezvoltare a maşinismului era
încă la început, iar cunoaşterea tehnicii moderne era totuşi o problemă
destul de complexă, pentru proletariatul industrial român în faza ~a
de formare, Dimitrie Leonida, încadrat ca inginer electrician la Primă
ria Muncipiului Bucureşti, ia hotărîrea - cu toate că nu avea un sprijin
oficial - şi înfiinţează chiar din anul 1908 prima şcoală românească
de electricieni şi mecanici. Preocupat încă din perioada studenţiei pentru
trecutul tehnicii româneşti şi universale, Dimitrie Leonida şi-a consacrat întreaga s-a activitate acestui frumos ideal, ocupînd în acest sens
diverse funcţii pe linie de specialitate. Astfel înfiinţează Societatea
,.Energia", unde îşi desfăşoară activitatea pînă în anul 1930, intră apoi
ca Director tehnic la „Societatea de gaz şi electricitate" cu care prilr>J
modernizează „Uzinele electrice din Bucureşti". In aceeaşi perioadă
ţine cursuri de centrale electrice la Şcoala Politehnică din Timişoara
şi tot acum face proiectul canalului Argeş-Bucureşti-Dunăre. Incepînd
din anul 1940 ocupă tot la societatea de gaz şi electricitate funcţia de
director general. Apoi, din anul 1942 trece la căile ferate în cadru)
direcţiei electrificării. Din anul 1950 pînă în 1955 lucrează în funcţia de
Consilier la Departamentul Energiei Electrice, iar din 1955 pînă in
J 957 lucrează ca membru în cadrul comisiei guvernamentale pentru
irigaţii şi amenajare a apelor.
In lunga s-a activitate în domeniul tehnicii, Dimitrie Leonida a
acumulat atît prin natura preocupărilor profesionale cît şi prin pasiunea
de cercetător istoric, un bogat material documentar. Aceste rezultate
au fost prezentate în mai multe lucrări ştiinţifice publicate în diverse
lucrări de specialitate 2.
Pentru oraşul Bucureşti descrierea primelor mari uzine bucureş
tene ca 'de pildă „Uzina de gaz de la Filaret, vechiul Stabiliment a·l
fîntînilor de la Mihai Vodă, Uzina de la Grozăyeşti, primele centrale
electrice" etc„. :i, reprezintă contribuţii aduse de profesorul Dimitrie
Leonida.
Lucrarea de seamă a lui Dimitrie Leonida, desi~ur că o reprezintă
problema electrificării ţării, prin elaborarea proiectului de construcţii a
barajului de la Izvorul Muntelui, pe Bistriţa, de străpungere printr-un
tunel a muntelui Botoşanu.l, şi a construcţiei unei centrale hidroelectrice
la Stejarul.
Dar, opera sa de căpetenie rămîne pentru poporul nostru, realizarea Muzeului tehnic din Bucureşti.
1 Studiul unei Uzine hidroelectrice !a Stejar (lingă Bicaz), vezi
Muzeelor, Anul II Nr. 3, 1965, pag. 278.
2 Revista muzeelor, Anul II, Nr. 3, 1965, pag. 278.
3 Informaţii puse la dispoziţie de 01'. ing. !. Bosgan,
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Prin munca desfăşurată de adunare a exponatelor actualului Muzeu
tehnic începînd încă din anul 1908, Dimitrie Leonida poate fi socotit
pe drept cuvînt ca unul din cei mai străluciţi reprezentanţi şi pionieri
ai muzeografiei româneşti.
Primele începuturi ale Muzeului le aflăm încă din anul 1909,

Dimitrie Leonida în ultimul an de

viaţă

(1965)

<!reat de către Dimitrie Leonida pe lîngă Şcoala de electricieni şi mecanici pe care o înfiinţase cu un an mai înainte.
In acelaşi local unde funcţiona şi Şcoala de electricieni şi mecanici, din str. Primăverii, aduce Dimitrie Leonida primele piese destinate
muzeului său.
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Şcolii
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mecanici,

înfiinţată

de proi. Dimitrie Leonida

Astfel, împreună cu elevii de la această şcoală, el aduce piesele
rezultate de la vechile instalaţii tehnice cu valoare istorică.
Muzeul a fost instalat la parterul şi subsolul clădiri din strada
Primăverii, lîngă Piaţa Amzei (Mendeleev) lăsat prin testament de in~.
Chiru pentru a folosi învăţămîntului muncitoresc.
Organizat în'că de la început pe principii didactice, avea secţiile
de „Electrostatică, curenţii electrici, inducţia, electromagnetismul, undele electrice, maşinile electrice, maşini de forţă şi tehnologia mecanică".
În acest prim stadiu, împreună cu elevii săi, Dimitrie Leonida iace
experienţe interesante cu descărcările electric~ prin gaze, rarefiate,
razele x, şi alte experienţe deosebit de spectaculoas ~ cu rezonanţă
electrică.

După o perioadă de timp, atît şcoala cit şi muzeul său au fost
mutate într-un alt sediu de pe actualul Bulevard General Magheru.
Datorită faptului că această clădire era deosebit de neîncăpătoare, muzeul nu a putut fi mărit. Chiar o seric de piese de valoare cum erau
spre exemplu, vechea pompă de la prima uzină hidroelectrică de la
Grozăveşti, precum şi prima turbină cu aburi de la Uzina Termoelectrică
tot de la Grozăveşti, au fost instalate în curtea clădirii.
Cu prilejul serbării a 20 de ani de la înfiinţarea Şcolii de electricieni şi mecanici, în anul 1928, s-a înfiinţat în Parcul Libertătii din
Bucureşti şi prima Expoziţie a electricităţ.ii din România.
~H2
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Intr-unul din pavilioanele care au fost destinate acestei expoprofesorul Dimitrie Leonida a mutat întregul inventar al muzeului, creînd în acelaşi timp şi „Muzeul românesc" ', care a fost adăpos
tit în această clădire pînă în anul 1935.
ln anul 1935, cu prilejul „Lunii Bucureştilor", Primăria Muncipiului,
avînd nevoie de un spaţiu mai mare în care s2 includea şi suprafaţa
ocupată de pavilionul cu muzeul, a dispus în această situaţie mutarea
muzeului din vechiul local, in localul pe care-l deţine şi astăzi cu o serie
de modificări şi restructurări realizate pe parcursul timpului.
Cu toate greutăţile prin care a trecut în ceea ce priveşte sediul
său, muzeul la început fiind afiliat Şcolii d2 electricieni şi mecanici,
prin strădaniile profesorului Dimitrie Leonida, a reuşit să înfiinţeze şi
să-şi îmbogăţească colecţiile sale de la un an la altul.
ziţii,

Dinamul ce a alimentat pentru prima

dată

cu c-urent electric „Teatrul

Naţional"

„ln tot intervalul dintre anii 1909 şi 1944, a trebuit să duc o luptă
aproape continuă pentru menţinerea muzeului, spunea prof. Leonida.
Primeam mereu ordine de evacuare, am fost dat. în judecată şi procesele
au ajuns pînă la Curtea de Casaţie. Totul s-a schimbat, însă fondamental, odată cu venirea regimului de democraţie populară. Mulţi dintre
foştii mei elevi, muncitori care cunoscuseră şcoala şi muzeul, erau
comunişti. Conducătorii partidului au şi vizitat muzeul şi fără să cer
sau să mi se făgăduiască ceva, m-am pomenit la muzeu cu arhitecţi
şi constructori : a început reparaţia clădirii în care pătrundea ploaia,
mi s-a restituit macheta cu relieful ţării, care, reîntoarsă de la Paris,
era păstrată în lăzi la un depozit în rele condiţiuni.
Muzeul, refăcut şi mărit, a devenit „Muzeul tehnic", îndeplinindu-şi astăzi din plin menirea lui de şcoală a ştiinţei şi tehnicii pentru
toţi, de conservator al obiectelor de însemni=itate istorică, tehnică din
1

Dimit1 ie Leonida, cp. cit., p. 8.
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ţara noastră, şi de panteon pentru slăvirea oamenilor mari ai ştiinţei şi
tehnicii de pretutindeni, dar mai ales de la noi" 1•
Astăzi Muzeul Tehnic conţine atît obiectele fostului Muzeu tehnic
cit şi pe cele ale Muzeului românesc". (Peste 6000 exponate).
In anul 1950 profesoru] Dimitrie Leonida donează statului acest
muzeu, fapt acceptat prin actul de donaţie Nr. 4230 din 11 august
1951 2•
Muzeul tehnic „Dimitrie Leonida" prezintă în colecţiile sale aspecte
ale evoluţiei tehnicii din cele mai vechi timpuri şi pînă în zilele noastre.
Printre exponatele cu valoare istorică, adunate şi expuse în Muzeul tehnic de către Dimitrie Leonida, amintim prima maşină cu aburi
folosită în ţara noastră, de către Gheorghe Assan în anul 1853, la
„Moara cu foc" :1.
Alte piese cu o valoare deosebită - maşina cu aburi care a
funcţionat la Banca Na.ţională, Maşnia cu aburi verticală de le Centrala
'Teatrului Naţional, maşina cu distribuţie Rieder care a acţionat dinamurile ce alimentau lămpile cu arc de pe bulevardele Cotroceni-Obor,
maşina Sulzer de la Azuga, maşina Hartman cu doi cilindri de 100 C.P.
care a funcţionat la Manutanţa armatei şi altele - sînt exponate care
ridică muzeul la o valoare deosebită.
Cazanul de la prima instalaţie a centralei termoelectrice de la
Grozăveşti cu 400 m 2 suprafaţă de încălzire, care producea aburi la
15 atmosfere, montată în 1912 după planurile profesorului Dimitrie
Leonida, reprezintă unul din exponatele de seamă ale muzeului"·
O piesă de valoare deosebită o reprezintă un motor cu ardere
internă cumpărat pentru Şcoala de electricieni şi m=canici de către
Dimitrie Leonida, din primul său salariu, aşa cum notla în memoriile
sale.
Alte piese importante sînt două motoare Diesel unul de 180 C.P.
vertical, care a funcţionat la centrala electrică de la Filaret, iar ce]
de-al doilea orizontal, de 1000 C.P., ce a funcţionat la fabrica de berc
Bragadiru. O piesă rară este şi electromotorul primului tramvai electric
din Bucureşti, cunoscut fiind faptul că oraşul Bucureşti a pus în funcţiune un asemenea mijloc de locomoţie înaintea Parisului, Vienei şi a
altor oraşe din apusul Europei.
1 Dimitrie Leonida „Din istoria formării şi dezvoltării Muzeului tehnic. in
Hevista Muzeelor nr. 4, Anul I, 1964, pag. 8.
2 Date puse la dispoziţie de Dr. ing. I. Bosgan.
3 Această maşină a fost adusă de la Viena în anul 1853, odată cu cazanul ei,
în scopul de a pune în mişcare prese de ulei şi pietre pentru măcinatul grînelor.
Transportul de la Viena la Giurgiu cu şlepul pe Dunăre, a durat două săptămîni,
~i apoi patru săptămîni, cu carele, de la Giurgiu la Bucureşti, după ce s-au întărit
mai întîi toate podurile de pe acest drum. Populaţia oraşului a refuzat la început
să mc:cine la moara lui Assan, şi numai graţie unei ierni foarte g-eroase, cînd a
îni:;heţat apa Dîmboviţei şi morile de apă numai funcţionau, oamenii au început
să macine la „Moara cu foc", constatînd cu mira1·e că făina nu se ardea.
" Inform:iţii puse la dispoziţie de d1·. ing. I. Bo!>gan.
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Tot aici se află şi cel dintîi tablou de distribuţie electrică întrede Abatorul comunal din Bucureşti, c1 şi dinamul dare a
alimentat cu lumină electrică Teatrul Naţional db Bucureşti pentru
prima dată.
Cu ocazia marilor serbări din grădina Cişmigiu, din 1881, s-au
folosit efecte frumoase produse de jocurile de apă şi lumină. De la
instalaţia „Fîntînilor luminoase" se păstrează în muzeu prima maşină
cu ardere internă adusă în ţara noastră, ca şi două proiectoare electrice.
In sfirşit printre multe alte obiecte muzeistice, de mare însemnă
tate istorică-tehnică sînt şi primele automobile din ţara noastră, ca autocamionul Serpolet, dotat cu o maşină de aburi cu o foarte mare
presiune (80 atm). Scos din circulaţie pentru zgomotul prea mare pe
care-l făcea, autocamionul a fost vîndut la licitatie unui mecanic, care
apOi. l-a donat muzeului. In muzeu se află şi primul automobil de
buinţat
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Lurism care a fost adus în ţară în anul 1900, aparţinînd industriaşului
Gh. Assan. De asemenea şi resturile primului automobil electric al lui
Furnarache.
In total, muzeul posedă peste 6000 de obiecte, în marea lor majoritate originale, rod al strădaniei profesorului ing. Dimitrie Leonida. In
vizita sa făcută la muzeu în mai 1954, Dr. Petru Groza scria următoarele
în cartea de aur a muzeului :
„Realizarea oamenilor noştri din acest sector al muncii unui
popor - ne obligă la recunoştinţă şi încurajare a muncii lor.

Unul din ultimele exponate aduse la muzeu, „Moara cu

iăcae"

Expoziţia aceasta constituie un simbol măreţ al puterii de creaţie
a fiilor geniali ai poporului nostru - ducînd faima noastră dincolo de
graniţele ţării, şi scriind pagini glorioase în istoria tehnicii universale" 1.
O altă mare personalitate a tehnicii mondiale, savantul român
George Constantinescu, întemeietorul noii ştiinţe „Sonicitatea", însoţit
de colaboratorii săi, prof. Matei Marinescu şi dr. ing. I. Bosgan, au
făcut o vizită profesorului inginer Dimitrie Leonida în anul 1961 la
muzeu.
Cu acest prilej, George Constantinescu, scria următoarele în
cartea de aur a muzeului, încîntat fiind de cele văzute în acest muzeu:
1
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Din cartea de aur a Muzeului tehnic.
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„Cuvintele nu pot exprima emoţia, admiraţia şi respectul ce am
constatarea, ce am avut prilejul să am după fenomenalele
geniului tehnic român.
Cu deosebită mulţumire d-lui ing. Leonida pentru explicaţiile
date, cu deosebită admiraţie pentru vizionarea, curajul şi împlinirea
visurilor sale din tinereţe, atît de bine ilustrate în Muzeul tehnic din
Parcul Libertăţii.
Urez succes îndelungat pentru acest Muzeu - expoziţiei - care
ar ,putea face onoare oricărei ţări ca un instrument pentru cultura
tehnică a tinerimii din tară" 1.
Insfîrşit, o altă mare personalitate occidentală, Walker Cisler,
preşedintele lui TH. Detroit Edison Compagny, a făcut la 30 noiembrie
1964 o vizi1f\ la mm:eu, cu care prilej a scos încă o dată în evidentă
rolul muzeului tehnic : „Sînt fericit că am vizitat acest minunat muzeu,
unde atît de mulţi au învăţat din marile realizări tehnice ale istoriei.
Aici aţi marcat pentru toate timpurile unele fapte mari ale istoriei
omenirii" 2•
Dimitrie Leonida, va rămîne prin opera sa, prin aportul adus la
înfiinţarea Muzeului tehnic, una din personalităţile de seamă în dezvoltarea muzeografiei şi tehnicii în patria noastră.
Atribuirea numelui său muzeului tehnic. este o mărturie în plns
a stimei şi consideraţiei pe care partidul şi poporul nostru o acordă
acestui înaintaş al muzeografiei româneşti.
simţit prin
realizări ale

1 şi 2
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