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Editorial

IN MEMORIAM INGINER EUGENIA URSESCU

,.._ ncercarea noastră de a prezenta viaţa şi activitatea culturală a inginerei Eugenia Ursescu, în

I

afară de dorinţa de a nu uita şi de a nu se da uitării, are la bază şi profundele sentimente
ce i-am purtat,

stimă, preţuire, afecţiune respectuoasă,

precum

şi

încrederea în valorile

morale pe care s-a bazat viaţa sa.
dotată

Eugenia Ursescu a fost
native deosebite, a crescut
dreptăţii,

şi

a fost

dorinţa

s-a instruit cu

educată

de a

vieţii. Ştiinţa,

ingineria

şi

în spiritul

cunoaşte

mult, de a cuprinde fenomene, de a

calităţi

cu

cât mai

înţelege

sensul

plămădit

muzeografia au

un suflet nobil, o personalitate care a slujit cu
desăvârşire

A

cultura ieşeană între anii 1960-1993.

văzut

lumina zilei la 6 ianuarie 1935, în

comuna Popeşti, judeţul Iaşi. În perioada 1949-1953,
a urmat Liceul „Oltea Doamna" din
1953,

Facultatea

„Electromecanică"

Iaşi,

de

Iaşi şi

Electrotehnică

-

apoi în
secţia

din cadrul Institutului Politehnic

pe care a absolvit-o în 1958, an în care s-a

căsătorit cu inginerul Dan Dumitru Ursescu, pe atunci asistent la Institutul Politehnic Iaşi. În

anul 1959, s-a încadrat pentru scurt timp la Întreprinderea de Gospodărire a Locuinţelor şi
Localurilor
astăzi

Iaşi

(I.G.C.L. ), iar în 1960, a fost

secţie, funcţie

fost

prin transfer, la Muzeul Regional

Iaşi,

Complexul Muzeal Naţional „Moldova".
A parcurs

de

angajată,

pensionată,

Muzeal

Iaşi,

etapă

cu

etapă

toate treptele profesionale de la muzeograf până la cea de

şef

pe care a onorat-o cu responsabilitate din 1970 până în februarie 1993, când a
la limita de

vârstă.

A îndeplinit

alături

calitate care i-a permis organizarea,

profesorul Ion Arhip, a

nouă

muzee

şi

funcţia

de director adjunct al Complexului

de directorul Complexului Muzeal

case memoriale

ieşene

contribuind cu

Iaşi,

desăvârşire

la

dezvoltarea muzeografiei ieşene. În octombrie 1989, a fost destituită din funcţia de director
adjunct,

reproşându-i-se că

a tergiversat

,,Epoca Ceauşescu", dar şi pentru faptul
profesorul Arhip

ieşise

lucrările
că

de organizare a

secţiei

de istorie

contemporană

a refuzat funcţia de director al Complexului Muzeal -

la pensie în ianuarie 1989.

Ca muzeograf şi

şef

de

secţie

a pus bazele

ştiinţifice

ale

colecţiilor

viitorului muzeu cu

profil politehnic. În anul 1960, muzeul deţinea un patrimoniu format din câteva piese de valoare
9
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muzeală,

avea

concepută

publicul vizitator.

După

în linii mari tematica,
un an de activitate,

rară însă

împreună

amenajată

a fi

nici o

sală

pentru

Iţicovici,

cu domnul inginer Marcel

inginera Eugenia Ursescu a contribuit la definitivarea tematicii, la realizarea textelor pentru
grafică,

şi

la selectarea patrimoniului

la

pregătirea documentaţiei

pentru proiectarea

secţiei

„Energetica", de către Întreprinderea „Decorativa" Bucureşti. Astfel, la 1 martie 1961 a avut loc
inaugurarea Muzeului Politehnic Iaşi cu prima sa secţie - ,,Energetica".
creşterea colecţiilor,

Pe parcursul anilor a contribuit la
achiziţii,

Astfel,

transfer

dacă

şi donaţii,

care au permis organizarea celorlalte

aducând mii de piese prin

expoziţii

de bază ale muzeului.

la finalul anului 1955, patrimoniul era format din 101 piese, în 1966, anul

inaugurării secţiei de Înregistrarea - redarea sunetului numărul pieselor de patrimoniu cuprindea
aceleiaşi secţii să crească

1383 obiecte, urmând ca în 1972, anul extinderii

1980, la a 25 - aniversare a muzeului, patrimoniul

să

la 2690, respectiv în

însumeze 4948 piese de referinţă din acest

domeniu.
Istoria înregistrării-redării sunetului
special prin contribuţia

adusă

şi-a găsit

un loc binemeritat în inima publicului, în

de doamna inginer Eugenia Ursescu, la deschiderea, în anul 1966,

a celei de a doua secţii a muzeului ,,Înregistrarea - redarea sunetului" (în formă restrânsă).
Expoziţia, unică

în

ţară şi

printre

puţinele

publicului, ceea ce a impus reorganizarea
mai generos.

Datorită

şi

actualizarea

de refacere a deteriorărilor

unanimă

a

extinderea acesteia în anul 1972, într-un spaţiu mult

ritmului alert de dezvoltare a tehnicii, a coordonat

cu anul 1982, la reorganizarea
lucrărilor

şi

din Europa, s-a bucurat de aprecierea

clădirii,

secţiei

şi

participat, începând

„Energetica, care s-a impus ca urmare a

în urma cutremurului din 1977.

În noiembrie 1984 a finalizat organizarea şi inaugurarea celei de-a treia secţii a
muzeului - ,,Telecomunicaţii".
Împreună cu inginera !Maria Nic~ a executat grafica (desene şi texte) şi a contribuit la

toate

lucrările

de

caşerare şi

montare a panourilor de

grafică,

economisind atunci o

sumă

de

aproximativ un milion de lei, care ar fi reprezentat costurile percepute de Întreprinderea
Decorativa-Bucureşti.

intermediul

donaţiilor

A urmat în 1991 inaugurarea Muzeului „Poni conferite în anul 1971 Complexului Muzeal

emerit Margareta Poni
Petru Poni.

Donaţiile

apoi în anul 1974, de

către

au cuprins casa propriu-zisă, dar

de specialitate, diplome
Tot pe linia

şi

şi

medalii

valorificării

aparţinând

Iaşi,

Cemătescu",

de

către

prin

prof. univ.

prof. Florica Mageru, nepoata savantului
şi

o colecţie

importantă

de mobilier,

cărţi

profesorului Petru Poni.

patrimoniului sunt important de amintit

pe care le-a organizat, atât la sediul muzeului, cât

şi

în alte

spaţii

expoziţiile

temporare

conexe; dintre care amintesc:

,,Centenarul telefoniei", ,,Radioul la a 80-a aniversare", ,,150 de ani de

tehnică fotografică",

,,Din istoria tehnicii fotografice

şi

„Două

( organizată în colaborare cu Muzeul Tehnic „Prof. Dimitrie

decenii de

eră cosmică"

Leonida" Bucureşti),

cinematografice", ,,Istoria tehnicii prin ilustrate de

,,Tehnică şi artă

- Phillips în

evoluţie".

10
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Vernisajul expoziţiei temporare
,.Două

Activitatea

ştiinţifică

decenii de era cosmică"(1978)

lucrări

s-a concretizat în realizarea a 36

26 au fost publicate în diverse reviste, anuare

şi broşuri.

Rezultatele cercetărilor efectuate asupra

patrimoniului muzeal au fost valorificate prin elaborarea fişelor de
prin

lucrări

anumite teme, sub

formă

oraşe

ţară.

din

A elaborat cinci

de ghiduri pentru muzeu

urma unor studii aprofundate în arhive
cărţi

evidenţă ştiinţifică

de istoria tehnicii sau de muzeologie, prezentate la diferite sesiuni

sediul muzeului sau în alte

trei

de specialitate, dintre care

de specialitate: Din istoria

şi

lucrări

şi broşuri

ştiinţifice

la

care au fost publicate, pe

independente. De asemenea, în

în biblioteci a colaborat la publicarea unui

utilizării

precum şi

curentului electric la

Iaşi

transportului public de călători din Municipiul Iaşi (1898 - 1998) şi Aviatori

număr

de

( 1979), Monografia
ieşeni

(2000).

În anul 1981, a participat la cel de al XVI-lea Congres Internaţional de Istoria Ştiinţei,
organizat la
colecţiile

Bucureşti,

cu lucrarea: ,,Aspecte din istoria automatelor muzicale reflectate în

muzeelor din România".

O activitate deosebit de

importantă,

pe care a

desfăşurat-o

activitate la Muzeul Politehnic, a constituit-o elaborarea
expoziţiilor

de bază

şi

Preocupările

ale

majorităţii expoziţiilor

şi

în cei peste 32 de ani de

actualizarea planurilor tematice ale

temporare.

privind organizarea activităţilor cultural -

ştiinţifice

ale muzeului s-au axat

pe studiul psiho--sociologic al publicului. În acest context, a participat, alături de alţi colegi din
ţară,

la sondajul sociologic organizat la nivel

Politehnic din

Iaşi

naţional

între anii 1972 - 1974. De altfel, Muzeul

a fost ales unul, dintre cele opt muzee „pilot" selectate pentru

această

cercetare, ce a avut ca finalitate publicarea unor interesante rezultate privind genul de
manifestări şi

teme cultural -

ştiinţifice

agreate de viitorii beneficiari. Ca urmare, a organizat de-

11
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audiţii

a lungul anilor o serie de simpozioane, seri muzeale,
teme diverse, la care au
şi

din

ţară.

conferenţiat

distinse personalităţi ale

Dintre temele prezentate se pot

relativitatea", ,,Problema
civilizaţiei",

muzicale, medalioane

civilizaţiilor

vieţii

cultural -

menţiona următoarele:

ştiinţifice

ştiinţifice

din

cu

oraş
şi

,,Albert Einstein

extraterestre", ,,Rolul energeticii în dezvoltarea

,,Probleme ale zborurilor cosmice", ,,Maserul

şi

laserul în

telecomunicaţii",

,,Noi

date despre planetele sistemului solar" etc.
Referitor la serile muzeale

şi audiţiile

muzicale organizate,

desfăşurate

Secţia

în

„Înregistrarea - redarea sunetului", se poate menţiona rolul deosebit pe care acestea le-au avut
în educaţia estetică a tineretului. În afară de medalioanele dedicate muzicienilor Johannes
Brahrns, Edward Grieg, Ludwig van Beethoven etc., dar
lunară,

organizat un ciclu, cu periodicitate

şi

a serilor muzeale cu diferite teme, a

intitulat „Istoria şi legendele popoarelor în muzica de

operă".

Între anii 1988 - 1994 a desfăşurat lunar, în colaborare cu fosta I.RE. Iaşi, o activitate
remarcabilă intitulată

public

şi

Tehnică

„Dialog

care a beneficiat de

- Umanism", care s-a bucurat de un mare succes la

prezenţa

unor

invitaţi

de prestigiu, precum: acad. Cristofor

Simionescu, acad. Dimitrie Mangeron, acad. Constantin Ciopraga, pictorul Dan Hatmanu,
scriitorul Ion Hobana, profesorii universitari Solomon Marcu, Cezar Buda, Alexandru
Vitalie Belousov, Dan Ursescu, Paula
Gheorghiţă, ş.a.

vedere

dorinţa

Temele acestor

Bălan, Dragoş Blănariu,

manifestări

au fost interesante şi de multe ori incitante, având în

care o reprezenta, ajungând în cele din urmă la concluzia că

personalităţii

Gabriela Ocneanu, ing. Florin

celor care intrau în dialog de a aduce fiecare argumente în favoarea

nu se exclud, ci se

completează,

Poeată,

ştiinţele

fiind la fel de necesare atât

grupării

pe

tehnice cât şi cele umaniste
dezvoltării societăţii

şi

cât

umane.

În paralel cu organizarea şi modernizarea secţiilor de muzeu şi a activităţilor culturale

amintite, a contribuit, în perioada 1978 - 1982, la organizarea
principiul

tipodimensionării.

colecţiilor

în vederea

Deosebit de

alcătuirii fişelor

dificilă

ştiinţifică

a depozitelor pe

s-a dovedit a fi cercetarea
evidenţă

analitice de

ştiinţifică

a

a patrimoniului, din cauza lipsei

materialelor documentare referitoare la datarea obiectelor.
Atât aceste activităţi cât şi perfecţionarea
impuse

după

activităţilor

şi

atestarea personalului de specialitate au fost

1974, prin vechea lege a patrimoniului

naţional,

care a pus bazele

ştiinţifice

ale

din muzee. Referitor la perfecţionarea în specialitate, a efectuat de-a lungul timpului

trei cicluri de

perfecţionare şi,

în

acelaşi

timp, a fost lector

şi

membru în comisia de atestare a

muzeografilor cu specialitatea ISTORIA TEHNICII.
După

pensionare a păstrat

Tehnicii „Ştefan Procopiu"
cât

şi

şi

legătura

cu Muzeul Politehnic, actualmente Muzeul

a participat cu

lucrări

Ştiinţei şi

la sesiunile ştiinţifice organizate atât în Iaşi,

în ţară.
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Participarea doamnei inginer Ursescu la Sesiunea muzeelor tehnice, (2001)

Participarea doamnei inginer Ursescu la Festivalul Muzicii Mecanice,

ediţia

a III-a (2000)

Tot ce a realizat inginera Eugenia Ursescu, în aproximativ 32 de ani de activitate
neîntreruptă

filon

roşu şi

în

anume aceea a

monumentelor
niciodată
înţelegere

la

această instituţie, reprezintă

şi

desăvârşirii

de fapt

chintesenţa

unui muzeu care

unei idei care a condus-o, ca un

să facă

cinste oraşului culturii -

Iaşiul

muzeelor - despre care Nicolae Iorga scria: ,,Sunt români care n-au fost

Iaşi deşi

n-ar trebui

să

fie nici unul,

căci

cine n-a fost aici, nu poate

foile celor mai frumoase cronici, nu se poate

să străbată

pătrunde după cuviinţă

cu

de spiritul

trecutului nostru care trăieşte în acest loc mai viu şi mai bogat decât oriunde aiurea ... În

13
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conştiinţa

lui

naţională

ar fi o

lipsă dacă

n-ar fi

văzut oraşul

care a fost

şi-şi

zice

încă astăzi

cu

mândrie «Capitala Moldovei»."
În legătură cu modul de organizare a colecţiilor Muzeului Politehnic, merită menţionate
câteva puncte de vedere
ciberneticii

(celălalt

aparţinând

fiind

Ştefan

savantului Paul Postelnicu, unul din cei doi precursori ai
Odobleja), care în anul 1981 remarca: ,,Despre

Secţia

«Înregistrarea - redarea sunetului» nu aş putea spune ceva mai bun, decât că este desăvârşită.
M-a impresionat mult
şi

de plastic,

această colecţie excepţională

strădania

oamenilor de a crea

asemenea, am admirat organizarea
«Energetica», ce prezintă
muzeu, prin
invenţii şi

lecţiile

evoluţia

ce se

perfectă

maşini

de aparate muzicale, care
care

să păstreze şi să

evocă

atât de viu

redea sunetele ... De

a exponatelor, deosebit de interesante, din

Secţia

unui domeniu atât de important al tehnicii. Prin vizita la acest

desfăşoară

aici, publicul

descoperiri de-a lungul timpului, cât

şi

şi

cu

tinerii în special, iau contact cu marile

realizări

moderne,

formându-şi

o imagine

completă asupra energeticii pe plan naţional şi mondial. În legătură cu tematica secţiei de
telecomunicaţii

cuprinzătoare,

telefonie,

(atunci, în organizare - n.a.) consider
atât în ceea ce

radiotehnică,

priveşte

istoria

că

este foarte bine

dezvoltării

televiziune, transmisii prin

sateliţi)

Coandă

cât

şi

prin prezentarea

la secţia Energetica (1967)

14
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foarte

tehnicilor respective (telegrafie,

moderne ... "

Vizita lui Henry

întocmită,

realizărilor

Editorial
altă

O

personalitate cultural -

ştiinţifică

de renume, care a vizitat în anul 1984 Muzeul

Politehnic, academicianul Mircea Maliţa, a făcut unnătoarea apreciere: ,,Secţia «Înregistrarea redarea sunetului» de la Iaşi îşi depăşeşte cu mult numele. În afara colecţiei bogate,
surprinzătoare, neobişnuite,

este o
sunt

lecţie

perfecţiune

organizării

dezvoltării civilizaţiei

asupra

mărturii

si a

caracteristică

remarcabile,

industriale, ilustrate pe sunet. Melodiile romantice

ale vechii progresiuni umane spre automatizare,

greoaie şi

inutilizabilă.

a întregului muzeu, ea

dusă

Este o meditaţie pe muzică, asupra

mecanică

în era

cunoaşterii şi

la

progresului,

care merită o largă preţuire, ca piesă unică a patrimoniului nostru de cultură".
activităţi

Ca o încununare a întregii
distinsă,

2004 a fost

de

către Preşedintele

cultural - ştiinţifice, prin Decretul 37 din 7 februarie

României, cu Meritul Cultural clasa I, Categoria E -

"Patrimoniul cultural naţional".
La 28 iunie 201 O s-a stins din

viaţă

un om ales, al

cărui

suflet a vibrat pentru cultura

tehnică ieşeană în general şi pentru muzeografie în special. În minte ne revin mulţumirile pe

care unii le-am purtat în suflet pentru tot ceea ce ne-a
spiritual, dar mai ales pentru acel echilibru

desăvârşit

dăruit

inginera Eugenia Ursescu pe plan

pe care 1-a realizat în colectivul Muzeului

Politehnic.
În concluzie, am apreciat că prezentarea vieţii şi realizărilor Eugeniei Ursescu - ca
personalizată

expresie

a

vibraţiei
faţă

XX - este o datorie atât

intelectuale tehnice

actuală

şi faţă

de prezent, cât

reprezentând un mijloc prin care se

româneşti

concretizează

din a doua jumătate a secolului

de trecut, cinstirea memoriei sale

redefinirea ei

emblematică

în

percepţia

a generaţiilor mai tinere.
Să

moştenire:

nu

uităm,
şi

suflet

mai ales cei care am avut onoarea

să

cunoaştem,

o

lăsat

ceea ce ne-a

ca

pasiune pentru muzeografie.
Monica Nănescu

Gânduri...
„Câtă luptă

biserică. Şi câtă

are sufletul la

întristare ne

despărţirea

apasă şi copleşeşte

Gândurile îmi

alunecă uşor

rememorează

amintirile legate de rudele, prietenii,

de-a lungul

şi

a

fizic pe acest

spiritualităţii

ocazionale, intensitatea lor devine
regret se

adună

său" răsună

în momentele

glasul preotului în

despărţirii

de cineva drag!

spre cea care a fost doamna muzeograf Eugenia Ursescu. Fiecare om

vieţii. Trecători

faptelor noastre

de trupul

în suflet pentru

cunoştinţele şi toţi

pământ, lăsăm moştenire

acumulate de-a lungul
copleşitoare

că niciodată

vieţii.

atunci când ne

nu

15
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cei care i-au fost

Chiar

inundă

veşnicie

pentru
dacă

spiritul

şi

alături

zestrea

amintirile sunt
mintea.

de a cere iertare pentru

Şi

cât

greşelile

Editorial
făcute

sau de a

mulţumi

pentru ceea ce am învăţat

şi

apreciat de la cel de care te desparţi pentru

totdeauna!
Era o zi

frumoasă

toamnă

de

biroului doamnei Ursescu,

şefa

ajutorul lui Dumnezeu care

lucrează

Ursescu. O

persoană micuţă

de

să

prin oameni, urma
Ieşene

fiu

încadrată,

statură, plăcută, delicată,

păşit

pragul
cu

prin transfer, la muzeu
Cemătescu",

„Petru Poni-Radu

respectivă. Făceam cunoştinţă

am

împrejurări şi

Muzeului Politehnic. Printr-un concurs de

pe post de muzeograf pentru Muzeul Chimiei
curs de amenajare la vremea

multă emoţie

a anului 1990, când cu

dată

pentru prima
gravă

care cu voce

muzeu în

cu doamna

mi-a conturat în

linii marii munca în domeniul muzeografiei, insistând asupra a ceea ce însemnă pasiune pentru a
înţelege şi

a

obţine satisfacţii

profesionale peste un

după

ce ai acumulat

Lenuţa Chiriţă,

doamna Monica

de ani,

experienţă.

M-am alăturat celorlalţi colegi noi

Nănescu şi

domnul Emanoil Costoaie. Deoarece Muzeul „ Petru Poni - Radu

să

se

deschidă

anul

următor, adică

angajaţi,

număr

doamna

Cemătescu"

urma

în 1991, doamna inginer Ursescu, cu mult tact, m-a introdus

în lumea muzeografiei.
Ca tânăr debutant la un loc de
cunoşti

ce au

pentru

muncă

înfăptuit înaintaşii.

muncă

cu

cerinţe

Treptat mi s-a
bună

a doamnei Ursescu. O

multiple

şi

riguroase este obligatoriu

să

dezvăluit vocaţia, erudiţia şi dăruirea totală

către noutăţile

organizatoare, spirit deschis

muzeotehnicii, a valorificat continuu patrimoniul muzeal prin amenajarea de noi

expoziţii

bază şi

publicaţiile,

studiile

temporare, considerate a fi obiective de
şi cercetările

întreprinse în timpul

perfecţionistă, lucrările

muzeologiei. Implicarea sa
de-a lungul celor

două

deschiderea de noi
manifestări

rămânând

sale

referinţă

activităţii,

la vremea

Prin

doamna Ursescu s-a dovedit a fi o

emblematice pentru dezvoltarea muzeului

totală şi perseverenţa şi-au

pus amprenta asupra

decenii cât a fost la conducere.

secţii

respectivă.

Achiziţia

perfecţionarea specialiştilor

evoluţiei

şi

muzeului

şi

organizarea de

au constituit

direcţii şi

strategii ce au conturat cariera doamnei Eugenia Ursescu. A fost un model profesional
pentru toate generaţiile, o personalitate complexă,

istoria

patrimoniului pentru

muzeale, întocmirea tematicilor, cercetarea

culturale, preocuparea pentru

de

şi

uman

modestă, generoasă şi bună creştină.

Anii pensiei au însemnat revederi ocazionale în cadrul activităţilor organizate de muzeu,
dar mai ales vizita

anuală,

pe 6 ianuarie, cu ocazia zilei aniversare. Ospitalitatea, bucatele alese,

vinul casei, dar, mai ales, amintirile
umpleau sufletul de bucurie şi
Personalitatea sa va

şi

mulţumire

rămâne

povestirile

depănate împreună

cu

toţi

cei

prezenţi

ne

şi

au

pentru clipele petrecute.

vie în amintirea celor care au iubit-o, au admirat-o

respectat-o.

Camelia Teodora Cristofor
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PERSPECTIVE ISTORICE ŞI MUZICOLOGICE DESPRE
SEMNIFICAŢIA INSTRUMENTELOR DE MUZICĂ MECANICĂ:
CEASURI CU ORGĂ CU MUZICĂ DE JOSEPH HAYDN
Helmut Kowar
Academia de Ştiinţe, Viena
Abstract: 2009 was the year commemorating the 200 anniversary of the death of Joseph Haydn. This

was the occasion to focus a/so on a very specific topic: Haydn wrote severa/ compositions for flute c/ock
and five historica/ instruments which bear this music on their barrels are stil/ in existence. Mast
important in this respect is, that faur of the existing flute c/ock were made by the friend and pupil of
Haydn, Primitivus Niemecz, who served as a librarian and as a priest at the court of Count Esterhazy in
Esterhaza and in Eisenstadt. The other instrument was made by a Viennese maker Johann Joseph Wiest
which sha/1 he presented of this work.

aflat în expunere publică, şi a fost vândut în
1804, an în care când Deym a murit.
Lucrarea de cercetare aduce în atenţie cinci
ceasuri cu orgă şi anume:
Ceasul cu orgă din 1792:

"n 2009 s-au comemorat 200 de ani
de la moartea lui Joseph Haydn,
eveniment care mi-a oferit
posibilitatea să mă axez pe un subiect foarte
specific: Haydn a scris câteva compoziţii
pentru ceasuri cu orgă. Astăzi există doar
cinci instrumente istorice pe ai căror cilindri
se păstrează această muzică. Referitor la
acest aspect este faptul că, patru din
ceasurile cu orgă existente au fost realizate
de prietenul şi învăţăcelul lui Haydn,
Primitivus Niemecz, care a lucrat ca
bibliotecar şi preot la curtea Contelui
Esterhazy, în Esterhaza şi în Eisenstadt. Al
cincilea instrument a fost realizat de
fabricantul vienez Johann Joseph Wiest.
Este interesant de evidenţiat faptul că
cele patru instrumente realizate de Niemecz
erau destinate utilizării lor în mediul privat:
două au fost dăruite unor familii nobile,
unul a aparţinut familiei de Liechtenstein,
altul a fost oferit în dar de către Niemecz
contelui Esterhazy, iar celelalte instrumente
- din câte se cunoaşte - au fost la rândul lor
privată.
permanent
în
proprietate
Instrumentul, realizat de Wiest, a fost
conceput în mod evident pentru o galerie de
artă a contelui Deym din Viena, unde s-a

I
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Acest
instrument prezintă o
semnătură mare pe cilindru „Primitivus
cmi
Principis
Esterhazy
Niemecz
Bibliothecarius fecit in Esterhas Armo
1793." Prin această semnătură, aflăm că
Niemecz
era
bibliotecarul
Contelui
Esterhazy, căruia i-a fost dăruit ceasul.
Acest instrument este mult mai mare decât
celălalt, fiind acţionat de două resorturi.
Construcţia per ansamblu
este foarte
asemănătoare celei specifice ceasului din
1792. Ceasul cu orgă conţine 29 tuburi,
cilindrul are diametrul de 124 mm şi redă
12 piese. Până în luna august a anului
trecut, când această piesă a fost expusă în
cadrul Expoziţiei Haydn de la Eisenstadt,
nu se cunoştea deloc cărei carcase sau cărui
cabinet îi aparţinea acest instrument.
Urmând un indiciu al unui curator al
expoziţiei, s-a putut descoperi un cabinet
care avea un ceas în partea superioară şi
care iniţial conţinuse orga. Cabinetul se află
încă în posesia familiei Esterhazy, iar
ceasul cu orgă se află la Muzeul de Muzică
Mecanică de la Utrecht, de câţiva ani.
Aparent cele două piese au fost separate,
ceasul cu orgă fiind vândut sau oferit în dar.
Există alte două ceasuri care nu
sunt semnate, dar care prezintă o
construcţie suficient de asemănătoare, ceea
le face să fie atribuite tot lui Niemecz.
Aşa-zisul ceas Teubner:

Instrumentul este conţinut în partea
a unui ceas de masă. Semnătura
este marcată pe suprafaţa cilindrului „P.
Primitivus Nemetz Ordinis S. Joan de Dea
Sacerdos fecit in Esterhas Armo 1792".
După cum se poate observa, Niemecz
confirmă prin semnătura sa, că face parte
din
ordinul
călugărilor
minoriţi.
Instrumentul constă în 17 tuburi de lemn,
care produc note din gama diatonică de la
Do major la Do minor, cu două note
suplimentare Fa diez. Tuburile sunt dispuse
orizontal sub panoul de bază care susţine
mecanismul de acţionare, cilindrul şi
foalele. Instrumentul este acţionat de un
resort şi suflul este asigurat de două foale
active şi foale rezervor. Cilindrul are
diametrul de 108 mm şi conţine 12 piese
înregistrate cu ajutorul ştifturilor distribuite
pe suprafaţa sa. Ceasul declanşează muzica
atât din oră în oră, cât şi în orice moment.
Ceasul cu orgă din 1793:
inferioară

Numele provine de la familia căreia
1-a aparţinut timp de multe decenii.
Instrumentul prezintă aproape aceleaşi
dimensiuni cu ceasul din 1793, dar în mod
20
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Maniera de construcţie este complet
diferită de cea a ceasurilor lui Niemecz.
Panoul de bază susţine carcasa foalelor,
două resorturi şi mecanismul, foalele şi
cilindrul. În spatele cilindrului, tuburile sunt
montate în poziţie verticală. Sunt 23 de
tuburi, iar pe cilindru sunt înregistrate 8
piese.

surprinzător

este acţionat de un motor cu un
singur resort. Are 25 tuburi, iar pe cilindru
sunt înregistrate 16 piese. Ţinând cont de
data piesei nr. 4 ("Dansul rusesc" de G.
Giomovichi, pe care Wranitzky 1-a folosit
în baletul său "das Waldmădchen" susţinut
în Viena în 1796) este foarte probabil ca
instrumentul să fi fost făcut în 1796.
Ceasul

numărul
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Acest instrument a apărut în Elveţia
în 1998. Este foarte asemănător ceasului din
1792, deoarece are doar 17 tuburi care
redau o gamă uşor diferită. Este acţionat de
un resort, iar cilindrul este mai mare,
diametrul acestuia fiind de 130 mm. Acesta
ar putea fi un indiciu că ceasul cu orgă a
fost realizat mai târziu, poate 1796 sau chiar
ulterior, deoarece cilindrul are o suprafaţă
mai mare care permite o înregistrare mai
precisa şi mai elaborată cu ajutorul
ştifturilor, permiţând o articulare subtilă şi
delicată a muzicii. Cilindrul conţine 12

Se pune întrebarea: De ce aceste
instrumente sunt atât de importante în
categoria automatelor muzicale? În primul
rând, faptul că Haydn a scris această muzică
special pentru ele, şi în al doilea rând, din
surse scrise, partituri muzicale, rezultă clar
că Haydn şi Niemecz au cooperat în
ajustarea muzicii pentru aceste instrumente.
Haydn nu a scris toată muzica pentru
ceasuri. A fumizat doar 19 piese originale şi
cel mai probabil, Niemecz a fost cel care a
adăugat aranjamentele sau propriile sale
compoziţii pentru a umple spaţiul liber
rămas pe cilindri.
Ceasul din 1792 redă 5 piese
originale ale lui Haydn (Hoboken XIX: 17,

compoziţii.

Cel de-al cincilea ceas cu orgă a
fost realizat de Wiest, care a lucrat ca
producător de instrumente mecanice în
Vienna din 1789, închizându-şi afacerea în
1834. Instrumentul este încă păstrat în
partea inferioară a ceasului de masă
original, iar producătorul a lipit o făşie de
hârtie pe panoul de bază cu numele şi
adresa sa. De aici rezultă că ceasul cu orgă
a fost realizat în 1796 sau mai târziu (dar
desigur înainte de 1804, când a fost
vândut).
21
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10, 18, 9, 24) şi alte 7 piese: 3 piese
necunoscute şi 4 aranjamente: Melodia lui
Haydn „Jeder meint", a 3-a parte din
simfonia lui Haydn Nr. 85, o arie din opera
Sartis „I finti eredi" (Esterhaza 1788) şi
ultima parte dintr-o simfonie de Dittersdorf.
Ceasul din 1793 redă 1O lucrări
originale de Haydn (Hoboken XIX: 11-16,
27-30) şi 2 aranjamente, unul dintre acestea
fiind un marş de Haydn, iar celălalt un Pas
de deux-Polonez cu origine necunoscută.
Ceasul Teubner redă 1O compoziţii
originale de Haydn (Hoboken XIX: 1, 2, 916) şi alte 6 piese. Două sunt necunoscute,
probabil compuse de Niemecz, 4 sunt
aranjamente: a doua parte din simfonia lui
Haydn Nr. 53, "Dansul rusesc" de G.
Giomovichi din baletul lui Wranitzky „das
Waldmădchen", care a fost pus în scenă în
Vienna în 1796, apoi cea de-a treia parte
din Trio-ul pentru baritoni 82 al lui Haydn,
şi a treia parte din Trio-ul pentru baritoni 76
al aceluiaşi compozitor.
Ceasul "nr. patru" conţine pe
cilindrul său 4 piese originale Haydn
(Hoboken XIX: 9, 10, 17, 18), celelalte opt
fiind compoziţii sau aranjamente cu origine
necunoscută (posibil Niemecz). Una a fost
identificată ca partea de mijloc a marşului
grenadierului de Beethoven (WoO 26).
Ceasul construit de Wiest redă 7
piese de Haydn (Hoboken XIX: 11-16, 31 ),
printre ele regăsindu-se şi numărul 31 (aşa
cum este enumerată de Hoboken) care nu se
regăseşte pe niciunul din ceasurile Niemecz
existente. Conform unui manuscris, foarte
probabil această piesă a fost înregistrată,
printre altele, într-un ceas cu orgă pe care
Niemecz l-a construit în 1789. Piesa
numărul 8, de pe ceasul lui Wiest este de
interes, deoarece ne fumizează patru bare
din andante K 616 de Mozart, urmată de un
material tematic nou tratat în stil variaţiune.
Niemecz a folosit multe din piesele
lui Haydn pe două sau chiar trei din
ceasurile sale cu orgă. A trebuit să ajusteze
muzica la gama tonală şi tonurile

disponibile. Haydn a scris diferite variante,
sugestii pentru pasaje, iar Niemecz a
adăugat propria sa versiune la manuscrisul
lui Haydn, pe care a înregistrat-o cu ajutorul
ştifturilor pe cilindru, folosind diferite
variante, sau o variantă nouă.
Pentru a da un exemplu: putem
observa un număr destul de mare de
posibilităţi şi variante în piesa Hoboken
XIX: 11. Este redată de ceasul din 1793, de
ceasul Teubner şi de ceasul construit de
Wiest. Fiecare ceas redă o frazare diferită a
melodiei, iar când pasajele se repetă - la
unele ceasuri articularea este încă o dată
modificată.

Hoboken XIX: 11, barele 2-4:
1793
Tcubncr

·

.------

Hoboken XIX: 11, barele 28, 29:
1793
Teubner

'

Wiest

----·
---------

.

,--.._

,--.,,_

,;J~.J

,,,,........_

~

!1T PYW
1

Articulările scrise de Haydn - cele
din imaginile date ca exemplu - par să fie
simple sugestii care nu au fost urmate de
Niemecz sau de cel care a înregistrat
muzica pe cilindri cu ajutorul ştifturilor!
Atragem atenţia asupra faptului că
aceste ceasuri cu orgă pot fi considerate o
paradigmă
a semnificaţiei istorice şi
muzicale a unor automate muzicale. Putem
afla din muzica scrisă despre modul în care
Haydn şi Niemecz au lucrat împreună şi
despre felul în care au dezvoltat muzica
pentru instrumente. Dar, sursele scrise nu
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ne informează cu pnvrre la rezultatul
acestei munci - vezi exemplul de mai sus.
Ceasurile cu orgi sunt cele care ne
furnizează această concluzie şi anume că
muzică înregistrată pe acestea sună conform
ideilor lui Haydn şi Niemecz.
Ca muzicieni ai zilelor noastre,
putem încerca să redăm muzica în
conformitate cu educaţia noastră şi cu
gustul nostru muzical şi este posibil ca
interpretarea să se apropie de contextul
istoric. Publicul se va bucura sau nu de
interpretare, în funcţie de aşteptările sale, de
ceea ce sunt obişnuiţi să audă, de educaţia
lor muzicală. Acesta este modul în care ne
putem apropia de muzica timpurilor trecute.
Automatele muzicale ne permit o
abordare complet diferită a muzicii istorice.
Acestea au păstrat înregistrarea de-a lungul
deceniilor şi ne confruntă cu muzica, aşa
cum era ea interpretată şi redată, exact în
acelaşi fel, publicului de astăzi. Putem auzi
la ce se gândea Haydn, nu trebuie să citim
explicaţii şi să interpretăm scrieri şi
partituri, avem şansa unică de a asculta o
interpretare autentică. Aceasta înseamnă că
trebuie să restaurăm automatele muzicale
exact la nivelul şi calitatea de redare pe care
o aveau în momentul în care au fost
produse. Doar astfel vom obţine o
perspectivă corectă din punct de vedere
istoric asupra sunetului şi interpretării
muzicale. Există două cazuri extreme care
trebuie evitate: mai întâi, instrumentele cu
redare proastă care strică reputaţia
automatelor muzicale, ca sursă serioasă de
muzică; în al doilea rând, instrumentele
suprarestaurate ŞI îmbunătăţite, care
reprezintă gustul unui restaurator ambiţios
şi nu adevărul istoric. În ambele cazuri,
mesajul muzical este distorsionat şi inutil.
O restaurare perfectă necesită cunoştinţe
vaste, cercetare şi abţinerea, din partea
restauratorului de a lua în considerare doar
ŞI
limitările
standardele
tehnice
producătorului instrumentului mecanic de
200 de ani. Rezultatul care va fi obţinut
atunci va furniza o imagine adevărată

asupra muzicn auzite ş1 interpretate de
automatele istorice.
Ceasurile cu orgă realizate de
Niemecz şi Wiest pot servi ca exemple de
restaurări foarte bine gândite, scopul lor
fiind restabilirea stării originale. Din
înregistrările audio se poate observa o
calitate uşor diferită a sunetului pe cele
patru instrumente. Aceasta se datorează
faptului că al "patrulea" ceas Niemecz a
fost supus unei restaurări extinse' care a
inclus refacerea tonalităţii tuburilor.
Restauratorul a dorit ca aceste tuburi să
redea un sunet mai clar fără ca zgomotul de
suflare să fie mai proeminent. Dimpotrivă,
ceasul din 1793 redă un sunet foarte delicat
şi fin, la fel şi ceasul realizat de Wiest.
Cu aceste detalii se poate
demonstra că este important să avem o
atitudine critică în faţa fiecărei restaurări, că
restaurarea poate fi pusă la îndoială dintr-o
perspectivă sau din alta, şi că recuperarea
calităţii iniţiale a sunetului poate fi una din
cele mai dificile sarcini care trebuie
îndeplinite. Investigaţiile muzicologice şi
rezultatele acestora se bazează pe
observarea critică a stării automatului
muzical, a statutului acestuia, a lucrărilor de
restaurare anterioare, precum şi a tuturor
consideraţiilor
care au dus la orice
manipulare a instrumentului muzical. O
importanţă
egală
revine documentării
detaliate a tuturor motivelor şi acţiunilor.

1

Naeschke, Matthias: Eine neu entdeckte
Flotenuhr von Niemecz mit Werken von Joseph
Haydn". Das mechanische Musikinstrument 88
(2003): 15-18.
2
Toate fotografiile prezentate au fost realizate
de autorul textului, în anul 2009.
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CONSIDERAŢII PRIVIND DOUĂ AUTOMATE MUZICALE DE LA
ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA PREZENTE ÎN COLECŢII

PARTICULARE
Tatiana Ristea, Elisabeta Savu
Muzeul Ceasului "Nicolae Simache" Ploieşti
Abstract: In Mr Dorn Farcus' personal col/ection, /rom Baicoi city, Prahova County there are two

musical juke-boxes, representative for the mechanical music history /rom the begining of the XXth
century. Both juke - boxes. An upright piano-pianola and a free pianola are produced by The Aeolian
Company New York in the begining of the XXth century, the name of this company could have been
associated with the pianola's appearance. These musical juke-boxes were used as a recording base, the
idler ofperforated paper. The variety of the mus ic recorded on these paper idlers could cover al/ musical
tastes at that time.

perforată, de grosime normală (brevetată în
Anglia).
În
anul
1863
francezul
FOURNEAUX, a patentat un pian mecanic
denumit „PIANISTA". Această denumire a
devenit un termen generic folosit mai târziu
în Franţa pentru a denumi alte tipuri de
instrumente mecanice. Spre deosebire de
alte încercări similare, acest pian a fost
făcut în cantităţi comerciale şi vândut cu
succes, după expunerea lui în cadrul
Centenarului Expoziţiei din Philadelphia, în
anul 1876, unde a provocat numeroase
comentarii la momentul respectiv. Deşi
invenţia pianolei nu a aparţinut unei singure
persoane, istoria pianolei este asociată la
sfărşitul secolului al XIX-lea, cu emblema
Companiei „AEOLIAN". În anul 1891,
Edwin Votey, considerat inventatorul
pianolei (1856-1931 ), distribuia tuburi de
orgă produse la firma sa „Aeolian". În
1895, Votey construieşte în atelierul său din
Detroit un instrument numit Player-pian.
Acest instrument este denumit mai apoi
pianolă şi este . fabricat de Compania
Aeolian în producţie de serie din anul 1898,
după ce Votey a construit alte două
prototipuri în anul 1896 şi 1897. Edwin
Votey a devenit director tehnic al
Holdingului „Aeolian, Weber, Piano şi

"- n epoca „de aur" a muzicii
mecanice de la începutul
secolului al XX-lea, cele mai
cunoscute aparate cu benzi perforate au fost
pianele
pneumatice,
orizontale
sau
verticale, respectiv pianolele.
Pianola este o pianină acţionată de
un mecanism care execută automat melodii
înregistrate în prealabil pe role speciale de
hârtie, introduse în aparat. Secvenţele de
note se obţin de la rola de hârtie cu
perforaţii care trece printr-un cititor, fiecare
perforaţie reprezentând o notă muzicală.
Sistemul pneumatic de citire a rolei
de hârtie este bazat pe principiul aspiraţiei
aerului. Motorul pneumatic este alcătuit
dintr-o serie de foale care comunică prin
tuburi de plumb cu piesa principală de citit,
flautul lui Pann. În interiorul aparatului se
găsesc pârghiile ce folosesc diferitelor
comenzi, iar în spate sunt ciocănelele care
acţionează clapele pianului. Prima idee de a
construi un dispozitiv de control, o
tastatură, folosind o hârtie perforată, este
documentată cu un brevet al inventatorului
'francez CLAUDE SEYTRE, în anul 1842.
Acest dispozitiv funcţiona cu foi
din carton rigid, perforate. În anul 1848
începe să fie utilizată rola de hârtie

!
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În colecţia domnului Doru Fărcuş,
cunoscut colecţionar din oraşul Băicoi,
judeţul Prahova, se găsesc două piese
reprezentative pentru istoricul pianolei şi al
firmei Aeolian Company.
Prima piesă este o pianină-pianolă,
având ca provenienţă din oraşul Braşov şi
realizată de Aeolian Company, în anul
1908.
Pianina are inscripţionată pe placa
de rezonanţă marca STECK şi seria
nr.36673. Pe placa de lemn din interior,
situată deasupra corzilor, se află inscripţia
THE AEOLIAN COMPANY NEW
YORK. În partea de jos a pianolei sunt
inscripţionate serii, ani şi numele unor ţări,
posibil anii de activitate ai filialelor din
S.U.A. şi Europa.
Astfel, martie 1892 - noiembrie
1907, S.U.A; mai 1897 - ianuarie 1906,
Marea Britanie; noiembrie 1901 - aprilie
1906, Germania; iulie 1901 - februarie 1906
Franţa. Dimensiunile pianinei-pianola sunt:
L=l49
cm,
H=130
cm,
A=74
cm.(Fig.1,2,3,4.)

Pianola Company" în anul 1903 şi are ca
realizări importante PIANOLA, PIANOLAPIANO, MAREA PIANOLĂ-PIANO,
DUO-ART şi AEOLIAN ORGAN PIPE.
Pianola este un automat ce se prezintă sub
forma unui dispozitiv exterior ataşat
pianului sau montat în interiorul pianului.
La început, pianolele au fost
concepute ca instrumente interactive care
facilitau învăţatul cântatului la pian.
Numărul pianelor care puteau avea în
componenţă o pianolă era redus la sfărşitul
secolului XX, deoarece dispozitivele
pianelor au fost produse individual şi costul
unui pian a fost destul de mare, ceea ce a
făcut ca doar familiile bogate să îşi permită
achiziţionarea unui astfel de instrument.
După
producerea în serie ş1
comercializarea pianelor de către firma
Aeolian Company, numărul pianolelor
creşte rapid, atingând apogeul în jurul
anului 1920, când jumătate dintre pianele
din America aveau încorporate şi o astfel de
,,maşinărie automată".

În 1923 spre exemplu, se estimează
că au fost construite în America 170.500 de
piane pneumatice; cineva a remarcat faptul
că acest număr este mai mare decât numărul
de copii născuţi în acel an. Începând cu anii
1930, odată cu apariţia şi extinderea
patefonului, vânzările de pianole scad
substanţial. În 193 7 se estimează a fi fost
construite doar 250 de piane pneumatice.
În scurt timp de la inventare,
pianola pătrunde şi pe piaţa europeană.
Compania AEOLIAN comercializează încă
din 1897 pianole în Marea Britanie, iar din
1901 în Germania şi Franţa.
Aceste automate muzicale au
pătruns
şi în ţara noastră,
fie prin
achiziţionare directă, fie probabil ca obiecte
aduse din S.U.A., de către descendenţii
emigranţilor în America, din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. O altă
modalitate ar putea fi Societăţile Petroliere
Americane care construiau case în România
şi le predau cu toate dotările, astfel încât au
fost aduse şi pianole.

Fig. 1

Fig. 2
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Cea de a doua piesă este o pianolă
independentă, de montat la un pian şi
achiziţionată din oraşul Târgovişte. Numele
firmei producătoare THE AEOLIAN
COMP ANY NEW YORK se regăseşte pe
placa de lemn din interiorul pianolei, iar pe
capacul ce acoperă rola de hârtie se află
inscripţionat:

METROSTYLE/PIANOLNTHEMODIST.
Dimensiuni: L=l 11 cm; H= 100 cm; A=43
cm. (Fig.5,6.). Ambele piese sunt din lemn
furniruit de culoare maron.
Cwn
majoritatea
pianelor
pneumatice sau a pianolelor au o vechime
de peste 70-80 de ani, entuziaşti şi pasionaţi
ai acestor automate din întreaga lume,
dedică timp şi efort pentru conservarea şi
restaurarea acestor instrumente.
Muzica imprimată pe role de hârtie
acoperea, la începutul secolului XX,
aproape toate gusturile muzicale. Faimoşi
pianişti au dorit ca piesele lor să fie
imprimate pe astfel de suporturi. Rulourile
înregistrate de George Gershwin de
exemplu sunt populare şi astăzi. Deşi
exemplarele originale sunt în număr limitat
în prezent, există specialişti care pot
satisface
cererea
colecţionarilor
de
producere a acestor tipuri de mijloace de
imprimare, rolele de hârtie perforată.

Fig.3

Fig. 4

Bibliografie:
Fig. 5

1. David Bowers, Encyclopedia ofAutomatic
Musical Instruments, Vesta! press, New York,
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2. Monica Nănescu, Buletinul Muzeului Ştiinţei
şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi, an III, nr.3
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Fig. 6

.Q.
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NOSTALGII INTERBELICE PE DISCURI DE GRAMOFON 1
Artişti români şi mari companii de discuri. Colecţiile Muzeului Brăilei
Ghena Pricop
Muzeul Brăilei
Abstract: The paper approaches the atmosphere of the city of Bucharest during the between the two-

world-wars, the attraction the capital city of Romania exercised at the moment - being back then referred
to as "the little Paris" - on those wishing to fu/fiii an artistic career. The music of the I 930s, Romanian
artists and recordings hereof in great music companies - His Master's Voice, Columbia, Odeon, raises in
the souls of those who, teenagers in those limes and nowadays at an honorable age, the nostalgia of the
Joy of living.

L

a începutul noului secol, perioada dintre cele două războaie mondiale, cu deosebire
deceniul al patrulea, este
de vârsta

frumoase, cu o
parte a
oraş

încă

vie în amintirea

adolescenţei. Păstrează

într-un

capitală europeană, numită

comparaţiei,

colţ

generaţiilor

care, la acea vreme, trecea

de suflet doar imaginile unei Românii

micul Paris - s-au

încăpăţânat să reţină

cea de-a doua parte, a satului ceva mai mare, a fost

ştearsă

doar prima

din memorie -

plin de atracţii, cu oferte pentru toate categoriile şi pentru toate domeniile. Oricine îşi dorea

o apreciere, pe
destinului. Pe
artistică:

măsură,

a propriilor aptitudini, lua drumul

lângă valenţele

mărturiilor,

muzică uşoară,

zori de zi. Aici puteai

te

berării şi

de

expoziţii,

Bucureştii

în

speranţa

posibilităţi

împlinirii

de exprimare

de teatru şi de cinematograf.

erau capitala din sudul Europei cu cele

baruri, cu orchestre, tarafuri,

formaţii

de jazz

şi

de

care cântau nu numai în localurile de lux ca Man Jardin, Continental, Lido, Cafe

de la Paix, Kiseleff, Zissu, ci

să

sălile

în acea vreme,

mai multe restaurante, bodegi,

puteai

economice, capitala oferea infinite

Conservatorul, Ateneul, muzeele,

Potrivit

Bucureştilor,

laşi

şi

în bodegi sau restaurante modeste ca La berbec,

să-i asculţi

sedus de virtuozitatea tarafurilor de

albastră

sau La

pe Jean Moscopol, pe Titi Botez, pe Zavaidoc sau pe Gion, sau
lăutari,

care

mahalalei, venind spre centru, supunând gusturile rafinate prin
muzica de inimă

Cireşica

la uverturi

şi

spărseseră

uşurinţa

de mult

graniţa

cu care treceau de la

pasaje din opere celebre.

Intervenţia noastră în cadrul Festivalului Internaţional al Muzicii Mecanice, Iaşi, 2010, a fost sub forma
unui film documentar pe suport DVD. Tema principală a fost perioada tangou-ului şi câţiva dintre artiştii
români, activi în anii 30 ai secolului al XX-lea, care aveau contracte cu marile companii de discuri.
Înregistrările audio şi filmările au fost efectuate în Muzeul Brăilei, pe baza colecţiilor de discuri deţinute
de instituţia noastră. Faţă de textul iniţial al filmului, am schimbat doar partea introductivă. Imaginea şi
montajul filmului au fost realizate de Gabriel Stoica.
Fotografiile artiştilor români au fost preluate de pe Wikipedia. Fotografiile lui Jean Moscopol sunt din
arhiva personală a nepoatei acestuia, artistul plastic Jana Andreescu, din Galaţi - vezi Un grec, doi greci,
trei greci ... Brăila, editori Camelia Hristian, Ghena Pricop, Editura lstros, Muzeul Brăilei, 2009.
1
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Radioul, dar mai ales industria discului,

ajutată

de multitudinea de magazine specializate în

difuzarea muzicii, au lansat o serie de compozitori, textieri
apreciaţi şi iubiţi

şi interpreţi, valoroşi deopotrivă,

de public.

Magazinele de muzică, Jean Feder, La Harpa, alături de La Barbu Lăutaru, erau printre cele
mai cunoscute din Bucureşti.

Marile companii de
artişti,

înregistrări

încheiau contracte de exclusivitate cu cei mai populari

impunând, într-un fel, agenda patronilor de hoteluri

concurenţă necruţătoare

şi

restaurante, între ei

născându-se

o

pentru a-şi asigura angajamentul celui mai bun.

Piane. Nolt, laslrumeale Mazleila
.,U Ulll.i LĂllUII,;

(l ramofoanr.

Placi ti Ace

NATII

VIORI
COBZE

Grigoraş

Erau
muzician de

căutate

. Ateneu, pleca
ale muzicii

ARMONICI

Hora staccato

formaţii
făcuse,

Grigoraş

conduse de Ionel Cristea sau
demult, înconjurul lumii.

onoreze contractele de la restaurante,

vrăjindu-şi

Dinicu.

Grigoraş

După

Dinicu, un

spectacolele de la

auditoriul cu vechile piese

lăutăreşti.

Fănică

stăpânul

să-şi

ŢAMBALE

MANDOLINE

Dinicu, Sârba pompierilor executată de Orchestra
Disc produs de compania Odeon.

restaurantele cu

excepţie,

FLAUTE
CLARINETE
CHITARI

Luca, laureatul Academiei Franceze, era considerat de

absolut al naiului.

După

cel de-al doilea

război

mondial, a
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Conservatorului din

Bucureşti,

catedra de nai, printre elevii

săi numărându-se şi

Gheorghe

Zamfir. Se spunea despre el că avea la picioare pe toţi mai marii lumii. Înregistra pe discuri His
Master 's Voice.

Mă

Numele
dintre cei mai

muncesc puică de-un an, cântat de Fănică Luca, acompaniat de
piteşteanului

vestiţi lăutari

Marin Theodorescu nu ne spune nimic,
din perioada

interbelică,

timbrul inconfundabil se auzea la restaurantele
la bodegile
concurenţa

pitoreşti,

La cotitura

şi

Marica

Vişoiu,

îl adorau

însă

pe Zavaidoc, unul

bucureştenii.

Glasul

său

cu

Roata Lumii, Parcul Trandafirilor, dar

borţoasa.

între patronii de restaurante devenise

orchestră.

acerbă

şi

Avea contracte de sute de mii de lei,
în dorinţa de a-i oferi un angajament.

VIORI
COBZE

FLAUTE
ARINETE

ŢAMBALE

Ci.TARI

MANDOLINE

ARMONICI

JA BARBU LAUTAIU"
...

I ATEI

Zavaidoc (Marin) Theodorescu, Ţiganca, muzica de I. Fernic, edit. T.I. Eşanu,
cântat de Zavaidoc Theodorescu, acompaniat de pian şi vioară

Cine nu a fredonat
muzicii

noastre

uşoare,

contemporaneitatea

măcar

unul dintre cântecele lui Cristian Vasile, regele neîncoronat al

răsfăţatul

noastră şi

Bucureşti,

publicului,

măcar

Zaraza,

nume transformat de

de pana unui scriitor într-un personaj desprins

parcă

din piesele

lui George Mihail Zamfirescu sau Mihail Sorbu. Împătimit de muzică, plecase din Brăila natală,
la Bucureşti, să ia lecţii de canto la Conservator, însă muzica uşoară i-a adus glorie şi bani. În
jurul lui se crease o atmosferă

magică,

ultimul trubadur,

aşa

cum i se spunea, avea exclusivitate

pentru Columbia.
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Cristian Vasile Nu vă jucaţi doamne şi domni, tangou (Nello Manzatti).
Cântat de Cristian Vasile, Orchestra Honigsberg-Albahary, chitară hawaiană S.D.Tombuli.
Jean Moscopol, tot brăilean, a renunţat la mânecuţa de funcţionar de bancă pentru o
carieră muzicală, lansată

la restaurantul Zissu

şi

la radio.

Jean Moscopol Puişor, Tangou, (Ne!. Martini & C. Jones, Ne! Martini & De, Dubai), cântat de
Jean Moscopol acompaniat de orchestra James Kok.

r - - - - - - - - --

IIRB!""_ _ _ ___,,

Jean Moscopol
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A cântat la bomboneria La Fayette
radio de la Berlin

şi

şi

la cazinoul din Sinaia, a cântat în studiourile de

a realizat peste 300 de înregistrări la Columbia

şi

la His Master 's Voice.

Îşi mai aminteşte cineva de actorul Teatrului Baraşeum, Dorel Livianu? Fostul magaziner al

unui magazin de stofe, transformat în diseurul preferat al Bomboneriei Zamfirescu
cazinoului din Sinaia, cânta exclusiv pentru His Master 's Voice. Spun

lui

emană şi

cunoscătorii că

şi

al

discurile

acum un parfum romantic, amintind de pitorescul Bucureştilor de odinioară.

Dorel Livianu, Dă-mi o fotografie, tangou, (I. Vasilescu - N. Constantinescu & N.
Cântat de Dorel Livianu, acompaniat de Orchestra Gaston Rolland.

Vlădoianu).

Dar de fosta starletă Leny Caler ? A fost iubită de doi mari dramaturgi, Camil Petrescu
Mihail Sebastian, alt brăilean. Primul a educat-o, i-a cizelat arta actoricească, cel de-al doilea
a scris pentru ea Jocul de-a vacanţa. Imprima doar la His Master 's Voice.
şi

Mihail Sebastian, Vis nebun şi drag, English vals.
(Noel Cawward-Petre Andreescu).
Cântat de Leny Caler, acompaniată de Orchestra Elly Roman.
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Cu aceeaşi companie avea contract şi Jean Marcu. În schimb, Viorica Vrioni încheiase
un contract de exclusivitate pentru Compania Columbia.

Plânge marea, tangou.
(Max Halm - Puiu Maximilian)
Cântat de Viorica Vrioni,
acompaniatăde Orchestra Honigsberg.

Broboada
Cântec popular interpretat de Jean Marcu,
acompaniat de Orchestra Jean Marcu.

Gheorghe Ionescu, cu numele de scenă Gion, cel mai bun diseur al bomboneriei
Zamfirescu, înregistra în Germania şi Suedia numai pe cele maj bune plăci, care nu puteau fi
produse decât de Odeon, fireşte. Aşa suna reclama.

Gheorghe Ionescu - Gion, vecina mea de vizavi, cântat de Gion, acompaniat de Orchestra Levici.
Disc produs de Odeon.

Ion Luican, cu vocea ca un clopot
astăzi

ca interpret de

muzică populară,

inspirate din folclorul românesc.

care-ţi răscoleşte

inima, cunoscut

generaţiilor

cânta pe ritmuri de vals, tango, foxtrot, dar

Apariţiile

scenice

şi ţinuta
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repertoriul. Primele înregistrări le-a

făcut

în studiourile de radio din Berlin

şi

avea exclusivitate

cu Odeon.
Patriarhul muzicii
ebonită,

uşoare româneşti, Gică

la cele de vinil, la banda

Petrescu, a fost cel care a trecut de la discurile de

magnetică şi

apoi la CD.

Să

vie pompierii. Melodie în stil popular.
românesc.
(I. Vasilescu- Constantinescu - Vlădoianu).
Cântată de Ion Luican, acompaniat de orchestră .

Tot ce-i românesc nu piere, cântec
(Mişu

Constantinescu - N. Kiriţescu).
Cântat de Gică Petrescu. Orchestra de
Salon Electrecord. Cond. G. Villnow.
Disc produs de Electrecord. Coperta
Odeon.

Maria Tănase, imprima doar pentru Columbia. Nici un epitet nu a fost considerat
exagerat în încercarea de a exprima în cuvinte forţa fără seamăn a talentului ei: neîntrecută,
mierla unui popor întreg, doamna cântecului românesc. Mulţi au asemuit-o cu Edith Piaf,
onorantă apropiere, însă marile valori nu suportă comparaţie. Au fost şi rămân unice. Cel mai
bine i s-ar potrivi cuvintele scrise de Nicolae Iorga despre capitala noastră : Bucureştii sunt o
crea/ie a nafiunii noastre, sunt originalitatea noastră, sunt tot ce am fost în stare să facem mai
bine ...

Maria Tănase, Mărioară de la Gorj, sârbă. cântată de Maria Tănase
cu Taraful Ilie Rădulescu - Piteşti
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• I

Imagini din

expoziţia

de

bază

a Sec/iei Istorie, Muzeul Brăilei, august 201 O.
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COLECŢIA

DE DISCURI DIN PATRIMONIUL
MUZEULUI BRĂILEI
Ghena Pricop
Muzeul Brăilei

Abstract: The paper describes the most important manufacturers of disks which are illustrated in the

co/lections of the Museum of Brăila. Their presentation was made according to the year of their re/ease
on the market and a/so according to the prestige in the fie Id of sound recording and playback.

"'-nceputurile înregistrărilor sonore datează
din a doua jumătate a secolului al XIXlea, deşi generarea mecanică a unei serii
de sunete a fost posibilă încă din antichitate.
Prima înregistrare a sunetului a avut
loc, în luna iulie 1877, când marele
inventator american Thomas Alva Edison,
obţinea
la Londra un brevet pentru
construirea unui "fonograf' mecanic,
rudimentar, compus dintr-un receptor, un
înregistrator şi un reproducător al vocii.
Înregistrarea vocii se făcea pe o peliculă
fină de ceară pură, solidificată, foarte
maleabilă, care acoperea un cilindru de oţel.
Fonograful lui Chichester A. Bell şi Charles
Tainter permitea, în 1885, utilizarea unui
suport de înregistrare pe cilindrul din ceară,
înlocuind cilindrul de cositor folosit de
Edison, în 18 77.
Berliner produce, în 1888, prin
galvanoplastie, multiplicarea discurilor din
ebonită, de pe matriţele ce conţineau prima
înregistrare. Diametrul discului, în epocă,
avea dimensiuni de 30, 25 sau 17 cm şi
turaţia era de 78 (standard), 45, 33 1/3 sau
16 2/3 (microsion) rotaţii pe minut, iar
durata înregistrării era direct proporţională
cu diametrul şi invers proporţională cu

Gramophone Company, Pathe, Odeon,
RCA Victor ş.a. Aceste firme au construit
pe lângă aparate şi discurile de imprimare,
care au înregistrat progrese remarcabile în
ceea ce priveşte calitatea sunetului şi durata
de folosire a materialului pe care este
păstrat. Astfel, în anul 1924, Emil Berliner
împreună cu inginerul, Eldrige Reeves
Johnson, a pus bazele unei noi companii
"Victor Talking Machine Company", _care a
produs gramofoane record (aparate pentru
înregistrarea sunetului şi producerii de
matriţe metalice pentru multiplicarea pe
discuri de ebonită, apoi de vinil) şi
gramofoane
(numai
pentru
redarea
sunetului după discurile de ebonită sau
vinil).
Discurile de ebonită au continuat să
fie fabricate până în 1948, când apariţia
policlorurii de vinil şi a egalizatorului au
permis cercetătorilor de la Columbia să
perfecţioneze discurile cu 78 de turaţii pe
minut şi să pună la punct discul LP (Long
Playing), care se roteşte cu 33 de turaţii pe
minut şi are o durată de 20 de minute.
În colecţiile Muzeului Brăilei sunt
păstrate un număr considerabil de discuri,
care aduc în atenţie cele mai importante
companii, care au activat în epocă, dintre
care se disting: Gramophone, His Master's
Voice, Odeon, Columbia, Parlophon,
Polydor ş.a, care vor fi prezentate în
continuare.

I

turaţia.

La începutul secolului XX, apar o
serie de companii care produc aparate de
redare directă a sunetului, dintre care se
disting: Victor Talking Machine, The
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COMPANIA GRAMOPHONE HIS MASTER'S VOICE

Gramophone Company, Anglia - fondată în 1897.
- 1898, Gramophone Company realizează primele înregistrări în Anglia;
- 1912, Gramophone Company avea fabrici care operau în Austria, Anglia, Franţa, Germania,
India, Polonia, Spania, Rusia; avea filiale de vânzare în alte 11 ţări;
-1925, Gramophone Company începe să utilizeze şi sistemul de înregistrare electric;
-1931 , Gramophone Company şi Columbia Gramophone fuzionează; i-a naştere Electric and
Musical Industries (EMI).
Pe lista artiştilor companiei se aflau Adelina Patti, Nellie Melba, Enrico Caruso (Muzeul Brăilei
deţine 3 înregistrări), Jascha Heifetz (muzeul deţine o înregistrare), Theodor Şaliapin.
Discuri realizate de Gramophone Co. Cehoslovacia

Aida de G. Ver.di, actul 4, înregistrare
discuri realizată de Gramophone Co Ltd,
Hayes, Middlesex, Anglia

Arie din Faust de Gounod,
interpret Theodor Şaliapin
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Discuri realizate de Gramophone Co Ltd
Arderni-te-ai codru des, doină de Tiberiu
Brediceanu, interpret Alexandru GrozuJă

Arie din Manon de Massenet cu
soprana Gerladine Farrar

Carmen de Bizet, orchestra simfonică din
Philadelphia, dirijor L. Stokowski
Disc realizat în Italia la Societatea Anonimă
Naţională de Gramofon din Milano

COMPANIA ODEON

Companie germană, creaţie a International
Talking Machine Company din Berlin
-1903,- marca Odeon este introdusă pe piaţa
germană;

-1911, - compania se extinde în Europa prin
cumpărarea şi eliminarea unor mărci mai
rmc1;
-1916,- Carl Lindstrom semnează un
contract de distribuţie cu Phonograph
Supply Company: discurile Odeon erau
distribuite în SUA, Hawai, Porto Rico,
Canada, Mexic, Cuba iar produsele
Phonograph
Supply
Company
erau
distribuite în Europa; 1923, marca Odeon introduce albume complete de muzică clasică.
Pe lista Odeon se aflau orchestrele Dajos Bela şi Marek Weber.
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Disc realizat de International Talking Machine
Co. cu marca Odeon
Corul marinarilor din Gioconda,
interpretează corul Scala din Milano

Foxtrot Cer albastru cu Josephine Baker

Înregistrările artiştilor români sub marca Odeon

Prim baritonul Operei Române Jean Athanasiu

COMPANIA COLUMBIA

Marca datează din 1888. Iniţial
distribuia şi vindea fonografele
Edison şi cilindri de fonograf.
- 1893, începe vânzarea propriilor
şi
înregistrări;
fonografe
- 1912, renunţă total la înregistrările
pe cilindri.
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Carmen de Bizet, act 1, solist Raymonde Visconti,
orchestra simfonică din Paris dirijată de Elie Cohen ,
dirijorul Operei Comice

Discuri realizate de
Columbia Graphophone Comp.
SA: Maria Tănase

Română

Zavaidoc, Fata de general

COMPANIA BRUNSWICK BALKE COLENDER

Fondată

de Moses Brunswick în 1845 împreună cu
Julius Balke formează JM Brunswick & Balke
Company;
-.1879, li se alătură Hugh W. Collender;
- 1884, Brunswick - Balke-Collender Company;
- 1916, intră în afacerea cu fonografe devenind, în
scurt timp, cel de-al doilea producător american de
fonografe;
- 1930, divizia de fonografe şi radio a companiei
este vândută către W amer Brothers Pictures

39
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

Disc realizat la Hanovra, Germania

COMPANIA PARLOPHON

Marcă

germană

fondată

de Carl

Lindstrăm

Company în 1896.

- 1923, se înfiinţează sucursala britanică care,
printr-o înţelegere cu Okch Records (Odeon) din
SUA, devine lider al mărcii de jazz în Marea
Britanie- 1927, Compania Columbia Gramophone din
Marea Britanie obţine controlul asupra mărcii
Parlophone

Donna Mia, tango interpretat de Jean Moscopol
orchestra Dobbri din Berlin
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COMPANIA BEKA

Marcă fondată

în Germania, activă
între 1903-1925. Înainte de primul
război mondial, sub marca BekaGrand
Records,
a
realizat
înregistrări pentru piaţa britanică.
În 1926 Carl Lindstrom a vândut
Beka Records companiei Columbia
Gramophone

Înregistrare la Berlin cu orchestra Dobbri

COMPANIA POLYDOR

Ramură independentă

germane
Deutsche
Gesellschaft (DGG);

a comparue1
Gramophon

- 1924, numele Parlophon este
folosit pentru prima dată ca marcă de
export; Polydor a devenit o marcă a
muzicii de mare popularitate.
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Disc realizat în Germania

COMPANIA VOX RECORDS

este fondată ş1
înregistrată
marca
Vox
Schallplatten und Spremaschinen
Aktiengesellschaft,
Berlin
Prima companie care a introdus
în Germania, la sfârşitul anului
1924 şi începutul lui 1925,
înregistrarea electrică.
În

1921

Disc produs de compania Vox Records
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COMPANIA HOMOCORD,

Marcă germană introdusă

Disc realizat de compania
Homocord

de concernul lui Carl Lindstrăm.

COMPANIA PATHE RECORDS

Marcă
fondată

activă

între 1890-1930,
de fraţii Charles şi Emile

Pathe;
- 1896, fraţii Pathe îşi deschid
propriile studiouri de înregistrare nu
numai la Paris dar şi la Londra,
Milano sau Moscova;
1928,

Pathe

a

fost

companiei Columbia

Suită

de valsuri cu orchestra Pathe Freres
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COMPANIA TELEFUNKEN

Disc realizat de compania Perfection
Concert Record
Serenada de Toselli
Interpretează Alberto Delia Pergola

Disc realizat de compania Telefunken
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SOCIETATEA PATHE FRERES - O AFACERE DE PRESTIGIU
ÎN DOMENIUL DIVERTISMENTULUI

Muzeul

Ştiinţei şi

Camelia Teodora Cristofor
Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract: Famous personages until the present times, brothers Charles and Emile Pathe built by work

and perseverance an empire in the world of entertainment of the beginning of the 2(/h century. Passionate
of a series of new devices introduced on the market at the end of the 19 th century, such as the phonograph
and the cinematographic camera, Emile would direct his innovations and business to the branch of
phonograpy, and Charles was responsible of the field of cinematography. The two brothers founded
companies and factories for the mass production of phonographic and cinema devices, cylinders, disks
and fi/ms, thus reaching the houses of people throughout the world. The present paper deals especially
with the development of the phonographic industry coordinated by Emile Pathe and the presentation of
the Pathe devices existing in the collections of "Ştefan Procopiu" Science and Technique Museum.

Principalele personaje cu
şi

în afacerile familiei

cu renume

zilele noastre au fost Emile
Pathe. Contrar

aşteptărilor

cu un caracter conservator

I

Charles

storia celebrei familii Pathe începe cu
soţii

Jacques (n.1831)

şi

Charles

Theophile (1866)
decedată

şi

Theophile,

a deveni preot. Se

Emilie care au

Sabouret în 1884

avut 5 copii: Jacques (1858), Emile

(1860-1937),

şi

patronul unei

(1863-1957),

în

Josephine (n.1871-

comerţ

îşi

datorează

Alsaciei, a fost militar în anii 1850 în garda
După căsătoria

Emilie Kech în anul 1862,
şi

părăseşte

cu

armata

începe o afacere cu un mic magazin de

mezelărie

la Chevry-Cossigny, o localitate

mică aflată la 30 de km de Paris. În 1966
părăsesc

acest sat

situat în partea
cumpără

şi

se

estică

mută

la Vincennes,

a Parisului, unde

tot un magazin de

Emile Pathe

măcelărie.
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faţă

de

fraţii săi

cu Laurentine

Implicarea lui Emile

Capul familiei, Jacques Pathe, din regiunea

lui Napoleon al III-lea.

Charles

face studiile pentru

Theophile.

în 1892 în urma unui accident).

în

tot în acelaşi an, devine

cafetării.

se

şi

până

familiei, Emile,

căsătoreşte

şi,

implicaţii

fratelui

său,

Patrimoniu

Charles, al treilea
Jacques

şi

dorinţă

de

la 14 ani

băiat

dinamică,

Emilie Pathe, o fire
reuşită
şi îşi

în

accesoriile, devine posesorul unui asemenea

al familiei

începe

să

dea

demonstraţii

aparat

studiile

târgul

măcelar

departamentul Seine-et-Mame.

viaţă, părăseşte

face ucenicia la un

şi

cu

de

la

Monthety,

cu el în

situat

în

Într-o singură zi câştiga şi 200 de

din Paris.

franci, ceea ce reprezenta pentru el o
faţă

avere
alţii

de

câştigurile

mică

anterioare. Cum

şi

erau doritori în a avea o asemenea

maşină cântătoare,

de la Londra 3

Charles Pathe

bucăţi

cumpără

pe care le revinde,

aducându-i un beneficiu. Încrezător în
afacerea ce se profila,

închiriază

un

spaţiu

pe Calea Vincennes, nr. 72 din Paris. La
Londra

descoperă

altă

o

invenţie

spectaculoasă a lui Edison, kinetoscopul

(1894). Atras de noua descoperire,

1

cumpără

de la Londra kinetoscoape piratate de
Robert William Paui2 pe care le revindea în
iarmaroace. Dar, clientela se plictisea

Charles Pathe

de a vedea
După

ani

îşi

Având

şi jumătate,

începe munca ca
ambiţia

de a

măcelar

reuşi

la 25 de

pentru scurt timp cu Henri Joly3, care se

ambulant.

oferă să-i construiască

pleacă

în afaceri,

mai multe

vremii.

încercări şi eşecuri

comerţului,

căsătoreşte
perioadă

imigranţii

revine în 1891 în
în 1893 cu

Pathe, Joly

După

obţine

daţi

de filmat

de Charles

brevet în august 1895

cât

Franţa şi

obţine

se

şi

ca kinetoscop, iar în septembrie 1895
brevet pentru un aparat cu patru

Foy. O

a lucrat la un avocat, pentru un

salariu mediocru.
întâmplător

În

1894,

1

descoperă

Primul aparat care putea reda imagini în
de pe banda de celuloid, cu o frecvenţă
de 46 imagini/sec., inventat de Tu.A.Edison
(1847-1931) în laboratorul său de la West
Orange. Acest aparat permitea vizionarea
filmului numai de ·o singură persoană;
2
R.W.Paul (1869-1943), inventator britanic,
pionier în lumea filmului din Marea Britanie;
Henri Joly (1866-1945), inventator francez,
autor a mai multor brevete în domeniul
cinematografiei;
mişcare

într-un târg din Vincennes,

fonograful lui Edison, senzaţia vremii. În
epocă toate aparatele de redarea a sunetului
şi

cameră

pentru un aparat ce servea atât ca proiector

în domeniul

domnişoara

o

pentru kinetoscop. Cu banii

la Buenos Aires, Argentina, un loc deosebit
de atractiv pentru

filme care se uzau

repede. În august 1895 Charles se asociază

efectuarea serviciilor militare

ce au durat patru ani

aceleaşi

uşor

cilindrii erau produşi de firma lui Edison

din SUA. Pentru suma de 1800 de franci,
însemnând 1OOO de franci aparatul

şi

800
46

https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu
oculare,

Photozootrope4 .

denumit

Paris cunoscut ca „salon du phonographe".

Înţelegând importanţa aparatelor construite

Pathe Freres

de Joly, Charles Pathe rupe asocierea cu
acesta, dar

păstrează

drepturile asupra
nouă etapă

camerei, începând astfel o
viaţa

în

adoptă

celebra

marcă

cocoşului

„Le Coq"

(fig.1 ),

ce purta

menţiunea

„ Je chante haut et clair" (Cânt

tare

sa, în lumea filmului, reportând un

şi

marcă aplicată

clar),

pe aparate

a

şi

cilindri.

succes cunoscut de toată lumea.

Plini de încredere, cei doi
şi

încep înregistrarea
ceară.

cilindri din

fraţi

producerea propriilor

La vremea

respectivă

acest lucru a fost realizat cu ajutorul mai
multor

maşini

simplă

pâlnie. Ei au tocmit

de gravat cuplate acustic la o

celebri ai vremii, dar
înregistrau

şi

şi mulţi

anonimi care

de 40 de ori pe zi

aceeaşi

bucată muzicală. Aşa

apare

masă

de cilindri. Cu un

înregistrărilor

a

bagaj consistent al
piaţă

scoate pe

producţia

înregistrărilor,

de

societatea

primul catalog ce

conţinea

aprox. 800 de titluri. În 1897 fraţii Pathe se

Fig. 1

asociază

La 28 septembrie 1896, Charles,
Emile,

câţiva cântăreţi

Jacques

şi

Theophile

cu

lionezul

Claude

îndrăzneţ,

(1855-1938), un investitor

fondează

înfiinţează

o

nouă

Grivolas
şi

societate „Compagnie

societatea „Pathe Freres", cu un capital de

Generale

40 OOO de franci. Din afacere se retrag

Pnonographes et Pellicules" (Compania

repede Jacques
Charles

şi

pasiunea

şi

şi

Theophile,

Emile
noutatea

apărute pe piaţă.

rămânând

animaţi
oferită

de

doar

Generală

energia,

de noile aparate

responsabilităţile

în

branşa

Emile
fonografiei

la moartea sa. Primul magazin al

de Cinematografe, Fonografe

Claude Grivolas

În cadrul societăţii,

iar

Cinematographes,

şi

Filme) cu un capital de un milion de franci.
cumpără

un teren

în comuna Chatou (departamentul Yvelines,

Charles devine responsabil în domeniul
cinematografiei,

de

regiunea He-de-France)

şi

construiesc prima

I

preia

fabrică

până

fonografe, discuri şi aparate cinema. În

societăţii

este închiriat pe strada Richelieu, nr.98 din

(fig.2)

Fotozootropul permitea vizionarea simultană
de către patru persoane a aceeaşi fotografie; în
plus acesta conţinea patru scene care puteau fi
examinate succesiv, prin manevrarea unui
simplu levier şi apăsarea unui buton;

producţia

de

cadrul companiei, Charles

şi

făceau

administraţie,

parte din Consiliul de

ei ocupând doar
4

pentru

şi

comercial.
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fabricarea discurilor. Emile Pathe

apelează

în 1899 la un inventator spaniol, numit
Casares 7, de la care cumpără procedeul de
multiplicare

a

cilindrilor

pe

baza

principiului utilizat la pantograf. Societatea
încheie un angajament cu Casares
ianuarie 1900 începe
maşini

la

Fig. 2

administraţie

Deoarece cilindrii
deja

cunoscuţi
şi

doi ani
renunţat

fiind

concurenţa

însoţite

de

severă,

s-a

Pathe

Freres

fost

vertiginos,
creşte,

înregistraţi

cilindri

numărul angajaţilor

neînregistraţi/zi.

cilindri

şi

ţinut

a fost

ce în

sub secret o

fabricaţi şi livraţi

această perioadă

piaţă

pe

milioane de cilindri. Erau

Anciens

tip Standard (fig.3) cu o

(vechea

de 2 min.
audiţie

întreprindere Pathe Freres). Cum cererea
pentru

de

încetează, după

noile produse

menţiunea

de

Etablissements

producţie

era

marcă,

la vechea

o

6000

perioadă . În 1902, contractul cu Casares

de societate erau

piaţă după

pe

cum

produşi

cu 100 de

de acest tip care asigurau de la 4000

restul uzinii

societăţii.

a

în

Atelierul ce multiplica cilindrii era izolat de

Abia în 1911 ei vor ajunge membri
în Consiliul de

producţia

şi

şi

au

aprox. 20 de

produşi

durată

tip Celeste cu o

cilindri
audiţie

de

durată

de

de 4 min.

creştea

din

fabrică

iar biroul din strada Richelieu este

transformat în studio de

înregistrări.

Aici,

multe stele ale muzicii franceze, dar
internaţionale, îşi înregistrează

pe cilindri din

ceară.

şi

repertoriul

La vremea

respectivă

erau două moduri pentru producerea în serie
Fig. 3
bază

principiul

doilea

fiind

a cilindrilor: unul ce avea la
pantografului 5,

al

galvanoplastia6,

metodă

utilizată

ş1

Multiplicarea

utilizarea pantografului a permis

la

de vânzare
cererea

scăzut

pieţii

pentru o

consiliul de

un

preţ

cântăreţii

era foarte mare,

slabă

şi

a acestora. Dar, în 1902

renume nu mai acceptau

Aparat care serveşte la reproducerea unui
desen, gravuri, plan etc. de aceeaşi mărime sau
la p scară diferită;
6
Galvanoplastia este procedeul tehnic de
reproducere în relief a obiectelor, ce constă în
acoperirea lor sau a tiparului lor cu un strat de
metal depus prin electroliză; pentru multiplicare
se folosesc de regulă matriţe (negativul
obiectului), acoperite cu un strat de unsoare
5

pnn

cilindrilor

să

cânte

recompensă,

administraţie

pentru a se detaşa uşor de copie

al
şi

toată
aşa

de

ziua
încât

societăţii

acoperite cu

f raf de grafit, în cazul materialelor nemetalice;
Literatura de specialitate nu conţine
referitor la biografia acestuia;
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consideră că

trebuie adoptat un nou sistem

de înregistrare
ceară.

şi producţie

a cilindrilor din

nouă

instalaţie

producţie

de

a

numărului

angajaţi

de

societăţii

a înlesnit sporirea

ai uzinei, care în anul

1905 erau între 2000-3000 de persoane

Astfel, în fabrica de la Chatou se

introduce o

considerabilă

vânzări

deschiderea unor birouri de

şi

în

pentru multiplicarea cilindrilor, prin metoda

Belgia, Germania, Austria, Rusia ( 1903 ),

galvanoplastiei. Prin noua tehnologie erau

China.

fabricaţi

anul 191 O, locul acestora fiind luat rapid de

între 10000-12000 de cilindri/zi.
şi

Uzina producea
puteau

cilindri

folosiţi

fi

înregistrări

de

neînregistraţi,

public

Producţia

apariţia

ce

cilindrilor

durează până

discurilor ce aveau o

compoziţie

societăţii

particulare.

Zecca

Pathe Freres a fost Ferdinand

10

căruia

(1864-1947)

numitul „sistem Veri te", care permitea

încredinţează

organizarea

citirea cilindrilor indiferent de diametrul

expoziţional

al firmei în cadrul

şi

suprimarea

nazale care
redarea
fi

până

totală

atunci erau

înregistrărilor.

Succesul

la

fraţilor

Cu acest sistem vor

şi

gustul

că

select

tot mai complex

societăţii, alături

că

începutul sec.

muzică mecanică,

şi

variat

mari compozitori celebri
diverşi suporţi

militară

cartele
acerbă

etc.
înregistrări

amintim

în 1907 ca

şi

domeniul

publicul exigent

Emile Pathe a

numeroşi

şi

Competiţia

divertismentului,

constructorii din ce în ce
supravieţuirea şi

dirijată

dezvoltarea companiilor din branşă.

îşi

creează

Gabriel Pares, iar în 1905

propria

orchestră8

compunea din 25 de angajaţi ai

ce

îngreunau

se

societăţii.

Răşină naturală sau produsă sintetic folosită la
prepararea unor lacuri, a cerii roşii etc; acest
material a fost folosit până la apariţia discurilor
microssilon în anul 1948;
10
În 1903 este co-director al primului film
despre viaţa lui Iisus Hristos, La Vie et la
passion de Jesus Christ film mut cu o durată de
44 minute;
9

Capitalul companiei ajunge în 1899
la 2 milioane de franci.

pe

(cilindri metalici cu pini,

benzi perforate).

în

unor

şi înregistrată

mai

către

a

tot mai

aparţinând

angajat în 1902 La Garda Republicaine,
de

piaţă

atractive pentru societate, cu un repertoriu

şi pretenţios, conţinând muzică lirică,

Pentru

Marele Premiu.

lucrează până

instrumentelor de

unui public tot mai

cafe-concert,

Să

aşteptările

XX a coincis cu o invazie pe

era foarte variat, pentru

simfonică, şansonete,

câştigând

Pathe,

de Charles.

a cilindrilor marca Pathe în

exigenţele

a întrecut toate

director de film în cadrul

pe alte continente. Repertoriul

înregistrărilor

obţinut

Ferdinand Zecea

perioada 1900-1905 a fost epoca de glorie,

şi

Expoziţiei

obişnuite

Concluzionând, se poate spune

Europa

pavilionului

Universale de la Paris, din anul 1900.

echipate toate tipurile de fonograf

supremaţie

se

a sunetelor

fabricate la uzina din Chatou.

de

pe

bază de şelac 9 • Un alt angajat preţios al

pentru

În 1903 este pus la punct aşa

acestora

în

Expansiunea

Patrimoniul MST „Ştefan Procopiu" conţine
discuri cu muzică în interpretarea orchestrelor
Pathe Freres şi La Garda Republicaine;
8
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Iniţial,

societatea Pathe nu a produs

cristale metalizate, primul catalog fiind scos

aparate de fonograf, ci _doar comercializa

în anul 1900 (fig. 4).

şi

Modelele fabricate purtau numele

Edison. Producerea primelor fonografe sub

de Coq, Royal, Celeste, Gaulois, Coquet,

aparate americane, marca Graphophone

marca
acestora

debutează

Pathe

către

de

cu
Casa

Stentor,

fabricarea
Bunzli-

„Standard"

Constinsouza 11 • Primele fonografe nu erau
în totalitate originale, ci . copii
americane. Dar, cu timpul
aspectul

acestora

se

după

şi

carton,

alamă

culoare

albă

nichelată,

din

Dezvoltarea

creşterea producţiei

Primele decizii ale

de

societăţii

privind

fabricarea discurilor se iau în anul 1905,

tablă,

aluminiu,

„Inter" 12 .

sau

cilindri

importul celor americane încetând.

îmbunătăţeşte,

confecţionate

utilizau

fonografe, ajungând la 60 OOO de piese/an,

modelele sunt din ce în ce mai variate, cu
pavilioane acustice

care

companiei a permis

cele

concepţia

aparate

până

de

la finele anului

apărând

primele pentru

societăţii

vânzare. Inginerii

au studiat

posibilitatea de a transfera pe discuri

sau aurie sau decorate cu

înregistrările

existente pe cilindri. Pentru

aceasta au apelat tot la sistemul pantograf, a
cărui piesă principală
datorită

formei sale,

verticală

a discului

numită

„poisson",

făcea posibilă
după

înregistrat. Alte companii
discuri foloseau metoda

gravarea

un cilindru deja
producătoare
gravării

de

laterale.

Discul era fabricat dintr-un strat foarte fin
de

ceară,

având o grosime de

câţiva

cm.

Apoi era acoperit cu un strat conductor de
ş1

vopsea

introdus

în

baia

pentru

galvanoplastie.

Fig. 4

Discurile produse astfel au fost un
11

eşec,

Fondată în 1896 de către Rene Bunzli (1876-

clienţii

sonoră

?) şi Pierre-Victor Constinsouza (1872-1944)
pentru fabricarea de camere şi proiectoare de
cinematografie, precum şi a fonografelor. În
ianuarie 1898 Casa Bunzli-Continsouza îşi
schimbă denumirea în ,,Manufacture Fran9aise
d' Appareils de Precision", a cărui birou şi
ateliere erau situate pe Bulevardul Belleville, nr25.-27, din Paris; în 1900 societatea fuzioneză cu
Pathe Freres şi s-a numit „Compagnie des
Phonographes, Cinematographes et Appareils de
Precision". Între 1901-1909 toate inventiile lui
Continsouza au fost brevetate în numeîe
societătii Pathe,.fabricând şi toate aparatele
destinate comercializării.

nemulţumiţi

de

calitatea

a acestora returnându-le firmei

şi

cerând rambursarea banilor.
În 1906 se produc discuri după o
noua

reţetă

şelac şi

ce avea la

bază

pulbere de ardezie,

compoziţie exactă

a

un amestec de
reţetă

rămas secretă.

a

cărei

Aceste

Cilindrii ,,Inter" cu un diametru de 9,5 cm şi
lungime de 11 cm au fost o inventie a societătii
Pathe;
12
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discuri au fost

iniţial

faţă,

faţă dublă

apoi cu

instalaţie

montată

singură

Diametrul era variat, de 17, 21, 24, 29, 35,

din 1907, noua

40 şi 50 14 cm. Acest mod de confecţionare a

uzină

discurilor se

fabricate cu o

în

permitea

producerea a mii de discuri/zi. Caracteristic
înregistrării

pentru Pathe era redarea

când se recurge la redarea

safir

menţiunea

două

ţări

au

clasică

de la

hârtie colorată (fig.7), diametrul era de 27

şi

29 cm, redare la viteza de 80 turaţii/min.

(fig.5). Discurile astfel fabricate

purtau

în anul 1916,

margine spre centru, etichetarea se face cu

de pe

discuri prin folosirea diafragmelor cu ac din
13

păstrează până

de discuri cu safir. Doar
adoptat

metoda

redării

discurilor cu ac de safir, Franţa şi SUA.
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Fig. 5 - Imagine din catalogul anului 1914
Până

în 1925 discurile cu diametru de 27
cm aveau etichete în culoarea albastru şi
negru pentru ediţiile princeps, iar cele cu
diametru de 29 cm erau de culoare maro,
verde, gri, albă, purpurie, galbenă şi neagră
pentru ediţiile princeps. După 1925
etichetele au fost de culoare violet, negru,
maro, roşie, bleu, galbenă, gri şi argintii
pentru discurile Pathe-Art. O modernizare a
atelierului pentru galvanoplastie are loc în
1924, când Emile Pathe construieşte o nouă
clădire la Chatou, vechiul atelier devenind
impropriu pentru producţia din ce în ce mai
mare.
În 1929, producţia discurilor cu
gravare verticală încetează, continuându-se
producţia celor cu gravare laterală ce
utilizau la redare ace metalice obişnuite, la
viteza de 78 turaţii/min. Aceste discuri s-au
numit „needle cut" (fig.8).

Aceste discuri (fig. 6) erau cu redare de la
centru cu o
turaţii/min şi

viteză variabilă

de 90 - 100

aveau gravate direct, central,

datele privind numele piesei, compozitorul,
interpretarea, nr. catalog etc.

Fig.6
13

Diafragmele cu ace din safir aveau avantajul
ca nu se uzau, ofereau o calitate bună a audiţiei
şi nu se înlocuiau.

14

Discurile cu diametru mare erau destinate
în spaţiile publice;

audiţiei

51
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

Fig. 9
Câţiva

ani mai târziu, aceste aparate
se vor numi Pathephone, purtând şi un
număr corespunzător modelului. După 191 O
sunt construite aparate cu pavilioane
interioare ce au avut numele de Pathe Salon, Pathe - Concert, Pathe - Jeunesse
etc. Dintre aparatele originale produse de
Casa Pathe, ce utilizau diafragma cu safir,
trebuie menţionate modelele Pathepost şi
Reneophone.
Pathepost era destinat
înregistrării mesajelor pe discuri mici din
ceară şi erau transmise prin curier la
destinatar. Acesta era prevăzut cu două
diafragme, una pentru înregistrare şi
cealaltă pentru audiţia discului. Modelul nu
a avut succesul scontat în epocă. Modelul
Reneophone apare în 1913, urmare a
colaborării dintre Casa Pathe şi Reneo
Company 15 . Aparatul era destinat muncii de
birou, mesajul fiind înregistrat pe un disc
gros din ceară, iar după ascultare
înregistrarea se ştergea prin acoperirea cu
un strat subţire de ceară. Aparatul a
cunoscut două versiuni, una electrică şi una
mecanică, mai rară. Un aparat uluitor este
construit în premieră în 1912, Pathegraphe
(fig. l O), destinat învăţării limbilor străine
printr-o metodă audio-vizuală 16•

Fig. 8

În perioada
1911-1923
sunt
înregistrate şi comercializate o serie albume
cu opere complete, din care menţionăm:
Carmen (1911), Faust (1911/1912),
Galateea (1912), Favorita (1912), Rigoleto
(1912), Traviata (1912), Romeo şi Julieta
(1913), Nunta lui Jeannette (1922), Manon
(1923).
Între timp, toţi concurenţii făceau
îmbunătăţiri privind calitatea tehnică a
înregistrărilor, iar în 1925 Laboratoarele
Bell din SUA fac prima demonstraţie
publică
privind metoda electrică de
înregistrare a sunetului. Emile Pathe va
folosi metoda electrică în uzina sa începând
cu anul 192 7, în paralel cu vechea linie
tehnologică de producţie.
Anul 1951
înseamnă apariţia primelor discuri din vinil,
cu viteza de 45 tur/min. fabricate la Chatou,
producţie care merge în paralel cu cea
discurilor de 78 turaţii/min., iar din 1957
întreaga producţie va fi pe suport de vinil.
Producţia primelor aparate Pathe cu
disc şi cu pavilion acustic exterior
(gramofoane) începe în anul 1906 cu
modelul A (fig.9), urmat de B etc.

Firmă specializată în fabricarea maşinilor de
multiplicat;
16 F
.
uncp.onarea
acestui. aparat era spectaculoasă,
în timp ce se asculta lecţia înregistrată pe disc, o
bandă de hârtie se derula vizualizându-se
cuvintele auzite cât şi traducerea lor;
15

52
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu
Separarea celor două ramuri ale
are loc în 1918, departamentul
fonografic fiind cedat grupului financiar
Bernheim şi numindu-se „Societe des
Machines Parlantes Pathe Freres". In 1928
renumitele firme engleze „Columbia" şi
„The Gramophone Company" cumpără 40
% din totalul acţiunilor deţinute de Charles
Pathe în industria „maşinilor vorbitoare"
deţinute de către Emile.
Urmare a acestei fuziuni, între
1929-1931 se construieşte o nouă fabrică
botezată "Societe Generale de Disques",
fabrică aşezată în vecinătatea vechii fabrici
de la Chatou, care, din nefericire, este
demolată . Noul edificiu a fost construit în
stil Art Deco, din beton armat şi sticlă.
Aceasta producea circa 20 de milioane de
discuri/an. La 12 decembrie 1936, Pathe,
Columbia, şi The Gramophone Company
fondează « Les Industries Musicale et
Electrique Pathe-Marconi », ale cărui prim
preşedinte a fost Emile Pathe până la
moartea sa, 14 aprilie 193 7.
Noua companie adoptă ca
17
emblemă unică pe celebrul câine Nipper ,
în locul celei cu cocoş ce rămâne simbolul
pentru ramura cinematografiei. În perioada
anilor 1957-1991, uzina produce casete
audio, iar în 1991 uzina este închisă,
producţia fiind mutată în Germania. Uzina
construită
de către Columbia este
dezafectată în
1993 şi vândută unui
investitor privat.
Patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi
Tehnicii „Ştefan Procopiu" conţine un
număr de aprox. 90 discuri marca Pathe, cu
diametrul de 30 şi 24 cm, înregistrate cu
muzică diversă şi 5 aparate, prezentate în
continuare.
societăţii

Fig.10

O altă particularitate a unor
aparate marca Pathe a constituit-o pâlnia
acustică cu rol de amplificare a sunetului.
Aceasta era din carton, de formă conică, iar
diafragma cu safir era legată direct de
vârful pâlniei şi depusă pe disc pentru
audiţie (fig.11 ). La unele aparate echipate
cu astfel de pâlnii sunt montate în lemn
obloane care permit reglarea intensităţii
sunetului.

Fig. 11 Patefon Pathe cu pâlnie conică din
colecţia dlui Viorel Moise, Brăila
Până în 1907 beneficiile obţinute
din industria fonografică au întrecut pe cele
obţinute din cinematografie, astfel fiind
salvată industria de cinema, de care era
responsabil Charles Pathe, graţie acţiunilor
deţinute
de către acesta în sectorul
fonografiei.

Imaginea câinelui Nipper devine marcă
în anul 1910 pentru "the
Gramophone Company'' din Londra.
17

înregistrată
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APARATE PATHE DIN COLECŢIA
MUZEULUI ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII
,,ŞTEFAN PROCOPIU"
FONOGRAF „COQ",

Franţa,

Model PATHEPOST, Franţa, c.1908
Producător: Pathe Freres
Achiziţie de la larea Constantin, Bucureşti,
1966
Nr. Inventar : 2587
Metal, pânză cauciucată, piele, cauciuc,
lemn

c.1900

L= 28 cm; 1= 27cm; h=18 cm;
L. pâlnie = 24,5 cm
Diam. pâlnie = 7 cm

PATEFON PORTABIL
Model: OLOTONAL

Producător:

Pathe Freres
de la Mihălcescu Armand,
Bucureşti, 1977
Achiziţie

Nr. Inventar: 4529
Lemn de nuc, oţel, aluminiu
L= 38cm;l= 25cm;h= 20cm;
L cilindru = 11 cm ;
Diam. cilindru = 4cm
L pâlnie = 40 cm;
Diam. pâlnie = 26 cm
APARAT PENTRU ÎNREGISTRAREA ŞI
REDAREA DISCURILOR

Franţa,

c.1929
Pathe Freres
Achiziţie de la Opincă Ştefan,
Nr. Inv. 5694
Producător:

Lemn,

pânză

Galaţi,

impermeabilă,

postav,alamă nichelată

;
L = 41 cm· 1 = 33 cm· Î= 16 cm
'
'
D. platan=25 cm.
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piele,

Patrimoniu
Model de masă nr. 36
Franţa, c. 1914 - 1920
Producător: Pathe Freres
Achiziţie de la Farcus Gh.Doru, Baicoi,
Prahova, 2006;
Nr. inv. 8902
Lemn de nuc şi mahon, metal, pâslă;
L= 53 cm 1 = 48 cm Î = 35 cm
'
'
'
Diam. platan= 28 cm

PATEFON
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Model de masă
Franţa, c. 1920
Producător: Pathe Freres
Achiziţie de la Sirnionescu Constantin,
Constanţa, 1962
Nr. inv.1996
Lemn de nuc şi mahon, metal, pâslă;
L= 53 cm 1 = 48 cm Î = 35 cm
'
'
'
Diam. platan= 28 cm
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Filă

din catalogul anului 1914 ce conţine
reclama cu patefonul model nr.36

PATEFON

Bibliografie:
l .Les Phonographes, Editura Trois Continents,
1999;
2.Pascal Roman, Musique Mecanique en Pays
de Savoaie, Edition de I' Astronome, 201 O;
3.Henri Bousquet, Who s Who of Victorian
Cinema,
4 .http://www.victorian-cinema.net/pathe.htm
5. Thomas Edison, Colecţia Micul Geniu,
Editura Ere Oress, Bucureşti , 201 O;
6.Enciclopedia Universală Britannica, vol.12.,
Editura Litera, Bucureşti, 2010
7.http://en.wikipedia.org
8 .http://www. chatounotreville.hautetfort. corn/ar
chive/2007 /05/24/les-usines-de-brigues.html

55
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

CEASURI DIN PATRIMONIUL MUZEULUI ŞTIINŢEI
TEHNICII "ŞTEFAN PROCOPIU "

Monica Nănescu, Camelia Teodora Cristofor, Ioana

ŞI

Coşereanu

Abstract: ,,Stefan Procopiu" Science and Technology Museum has of its heritage numerous examples

clocks, whether they belonged to important personalities (Stephen Procopius, Petru Pani, Radu
Cernatescu, C. V Gheorghiu, Petru Bogdan), whether the museum col/ection objects, each marked with
the amount e/ements in the development industry and aesthetic taste watchmaker, bringing currently
performing companies, famous, related to this industry.

P

rin muzeu, trecutul devine

de vedere tehnic,

p~ezent, cont:mplab~l pri:

străbătând

sme,

coexistenta

dezvoltarea

în viitor. Muzeele

umane, de

prezenţa

deopotrivă şi

în trecut,

ştiinţă

că

sau de

e vorba de scris, de artă, de

tehnică.

Consistenţa
dată

acestor simboluri, este
încărcătura emoţională

o

poartă

reprezintă

de locul pe care îl
căruia

domeniului
dată

muzeul

aparţine.

îi

invită

la o

acel trecut pe care îl
faţă

lor, a

tehnologică
simţul

civilizaţiei

a

estetic, de bunul gust

urmă întâlnită

evrei, chinezi, indieni, greci
mai

şi

sofisticată clepsidră

de califul Harun al

apă,

De fiecare

la babilonieni,
şi

romani. Cea

a fost aceea

dăruită

Raşid împăratului

cel Mare - anul 809.

în cadrul

călătorie

marcăm

aceasta din

siguranţă

cu sine exponatul de muzeu, ci

firesc mai multe etape legate de

ceasul solar, urmat de clepsidra cu

nu doar de

pe care cu

lor

deopotrivă. Începutul a fost marcat de

lumii au misiunea de a transmite publicului
simboluri, fie

remarcăm evoluţia

Carol

Celălalt strămoş

al

orologiului, ceasul solar, este cunoscut în

în trecut,

Egipt, începând cu anul 3500 î.Hr.

în lucrarea de

Primul ceas public din Europa a

printr-o incursiune în patrimoniul

fost instalat la Milano în 1333, primul

Muzeului

Ştiinţei

Procopiu" din

şi

Iaşi

importantă colecţie

"Ştefan

Tehnicii

, muzeu care
de ceasuri fie

deţine

că

orologiu, opera unui chinez
anul 725. Primul ceas cu

o

datează

alarmă,

din

suna doar

la ora patru a.m., îl întâlnim la 1787, iar

e vorba

apărut

de ceasuri de buzunar, pendule, orologii sau

ceasul de brâu sau de buzunar a

ceasuri solare.

sec. XVI. Seria modelelor existente în

Dacă

ne gândim la o ierarhizare a

acestor instrumente de
cum de fapt trebuie

să

măsurare

patrimoniul muzeului se

opreşte

în

la primul

ceas electronic cu baterie apărut în 1953. Ar

a timpului,

le privim din punct

mai fi de semnalat
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ceasul atomic,

apărut

Patrimoniu
în 1949, pe care îl întâlnim frecvent cu

dinţate

funcţia

şi

de ceas public. Facem aici o

paranteză

de

pentru a ilustra sumar principiile

funcţionare

celor

atomice,

ilustrativ nu

cuarţ şi

a ceasurilor cu
deoarece

există

în

datorează precizia şi

Efectul

şi

cuarţul)

de Standarde,

între

şi,

de Fizică din Teddington, Anglia, în 1955.
Cu toate

nu era prima

proprietăţile

folosea
măsura

că

timpul, era

performanţe

maşină

superioare

care

reciproc, de a se extinde sau contracta

responsabilă

cu

surprinzător

este, oricât de

ar

zahăr
şi

un

sării

sau

potasiu).

majorităţii

oscilatorul

piezoelectrice.

la momentul

cristalului de

corespunzător

este reglat
fabricaţiei,

mai

dar

frecvenţa

este verificată

frecvenţa

variază

influenţând

în

sa de

oscilaţie

ulterior.

uşor,

mod

mică

cuarţ

dar neunifonn,
precizia

necesară funcţionării

aceasta
fie

sunt alimentate de o

baterie, cantitatea de energie

rezistă

înlocuită

este

ani buni

electrică

a fi nevoie

Aşadar,
cuarţ,

prin deformarea

cristal, îl va determina

să

schimba forma) cu o

anumită

această

din

folosită

în

că, tăindu-le
cuarţ

să

prea des. Aceste modele sunt

urmă

vibreze

(îşi

va

frecvenţă,

proprietate fiind cea

cadrul

mecanismelor
cuarţ.

din

S-a observat

sub diferite forme, cristalele de

pot vibra la aproape orice

frecvenţă.

În 1927, Warren Marrison a produs primul

mână

ceas care

funcţiona

clasice sau decât cele cu pendul. Sunt

şi

vibraţiilor

unei

în interior cu angrenaje cu

caracteristici

electric, iar la aplicarea unei

mult mai precise decât ceasurile de

prevăzute

cu

este generat un mic

interiorul ceasurilor cu

infimă, aşadar,

fără

evidenţă

tensiuni electrice asupra unui asemenea

ceasului.
Ceasurile cu

În afara

sarea Rochelle posedă

puternice

mai

potenţial

nu

În timp,

negativ

către

Rochelle (tartratul de sodiu

Cuarţul şi

cele

cuarţ,

efectului

în 1880, de

efectul poate fi pus în

oscilator cu cristal de cuarţ. În cazul
ceasurilor cu

făcută

a

ajutorul turmalinei, topazului, trestiei de

timpului

părea,

tensiuni

fraţii Pierre şi Jacques Curie.

a unui ceas

măsurarea

demonstraţie

piezoelectric a fost

cuarţului,

atomic

electric

opuse, atunci când sunt supuse

Prima

de ceasurile cu

componentă

potenţial

electromotoare.

cuarţ.

Partea

descrie

atunci când sunt supuse unei

prima care atingea
faţă

piezoelectric

de a genera un

feţele

atomilor pentru a

însă

ritmul.

stresului mecanic (întindere sau compresie)

Louis

Naţional

construit în Laboratorul

i se

proprietatea unor cristale (spre exemplu

dar nu a atins perforrnanţe deosebite. A

Essen

cuarţ căruia

este micul cristal de

materialul

către

şi

nu al ecranelor de tip LED, dar noutatea

a

construit în 1949, în Statele Unite ale

urmat Caesium I, proiectat de

minutele

secundele, indicând timpul în continuare

Ceasul atomic. Primul ceas atomic a fost

Naţional

cărora numără

în mod clasic cunoscut, cu ajutorul acelor

asemenea exemplare.

Americii, la Biroul

cu ajutorul

ele
roţi
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Muzeul

Ştiinţei şi

deţine

Tehnicii

numeroase exemplare de ceasuri care, fie
au

aparţinut

(Ştefan

personalităţi

unor

Procopiu,

Cernătescu,

C.V.
că

Bogdan), fie
muzeală,

Petru

ele

elementelor

Poni,

colecţie

împreună

dezvoltarea

la

ceasurile

mecamce.

ceasornicelor

inventate pe rând,

după

au

fost

semnalăm

cum

în

paragraful ce urmează:

Radu

sunt obiecte de

orei

Componentele

însemnate

Petru

în

ceasornicăriei şi

că

Gheorghiu,

marchează

redării

Pendulul - aplicat pentru pnma
oară

de

către

Christian Huygens în 1656,

fenomenul fusese studiat de

suma

către

Galilei, 15 83 ( descoperă teoria

industriei

deci

a gustului estetic, aducând

sfărşitul

Galileo

oscilaţiei),

secolului al XV-lea.

în prezent firme performante, renumite,

Resortul

legate de această industrie.

inventat tot de Huygens în jurul anului

Inventarea ceasului a reprezentat
una dintre acele mari

creaţii

deşi rămase

(născocirea

îi

aparţine

anonime,

probabil unui

să aibă

apărut

o

variaţie

două arătătoare

genial,

italian sau francez, de la finele anilor 1200

sociale. Primul orologiu a

balansier

de 10-15 minute/zi

şi

deci

se putea trece în era minutelor - ceasul cu

ceasului

d.Hr.) a schimbat cursul istoriei, al

pentru

1675. Astfel, ceasurile de buzunar ajungeau

umane care,

meşteşugar

spiral

devenise standard. William

Clement la Londra, prin anul 1671 dezvolta

vieţii

pentru prima

oară

un

eşapament

cu ancora,

superior celui tip „verge". În aceste condiţii

în secolul

al XIII-lea, dar abia un secol mai târziu au

ceasurile cu pendul

reuşeau

să

aibă

o

devenit ceasornicele ornamente

obişnuite

acurateţe

oraşele

germane

Thomas Tompion,

părintele

orologeriei

engleze s-a impus la

sfărşitul

secolului al

ale edificiilor publice din

mişcare

îndeosebi. Puse în

de

greutăţi,

de câteva zeci de secunde pe zi.

aceste ceasuri nu erau foarte precise,

XVII-lea, producând ceasuri de foarte

secolul

calitate cu spiral la balansier

al

XVl-lea

înregistrează

măsurare

fusese

un

fiind

acela

reviriment.

a timpului în minute

gândită

Ideea
şi

care
de

Tompion, a

secunde

îmbunătăţit

eşapamentul

tip

cilindru, iar la pendule a creat ancora ce-i

secolului al XIV-lea, dar ceasurile au

poartă

devenit suficient de performante pentru a

ceasornicar

şi,

frumos

decorate. George Graham, ginerele lui

deja de matematicienii

permite indicarea minutelor

şi

bună

mai târziu

numele. John Harrison, tâmplar
autodidact

a

şi

îmbunătăţit

metodele de compensare ale pendulului lui
şi

să

câştige

Graham

după

Longitudinii, în 1761, cu un ceas de

inventarea pendulului, în 1657.

două

mari

că

performanţă

de cca. 0.2s/zi, în primul voiaj spre „Indiile

acesta a înregistrat cele

invenţii

care au dus la o

tehnică,

creşterea

premiul

buzunar -H4- care înregistra o eroare doar

Revenind la secolul al XVII-lea
putem spune

a

reuşit

(în secolul al XVIII-lea), a secundelor abia

nouă

de Vest".

acurateţii
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Breguet,

motivele realizate în metale

mgemos

ajutorul

ceasornicar din toate timpurile a adus

gravare

nenumărate îmbunătăţiri

lea

Abrahams

Louis
ş1

considerat cel mai faimos

în domeniu. De la

banalul spiral ce-i

poartă

protecţia

mecanismul automatic,

şocuri,

la

numele

până

şi

limită

şi

că,

de

măsurare

să

creează

informaţii

numelui

completează

şi

"Vacheron

necesară

poate

persoana nu este
neglijentă şi,

despre faptul

pretenţioasă,

probabil,

Odată

că,

reputaţia

şi

este

a succeselor
această

apariţiei

acestei

numele Vacheron a fost sinonim cu

cel al ceasurilor de mare performanţă pentru

poate fi

neatentă.

cu

renumele lor.

dobândite de-a lungul timpului de

mărci,

şi

şi

cercetarea istoriei

ceasurile ieftine vorbesc nu numai despre
dar

Bulle Clock

Constantin"

companie. De la începutul

financiară,

şi

înţelege

spune multe despre proprietar. De exemplu,

starea

în patrimoniul

privind istoricul

De exemplu pentru a

a timpului, ele

un anumit tip

preţioase,

vom insista succint asupra lor, aducând

fie numai

sunt deja un accesoriu, care

că deţinem

nostru ceasuri Vacheron

în secolul al XXI-

lea ceasurile au încetat

din secolele al XV-

diferite nuanţe.

de niciun cadru. Putem

afirma cu certitudine

instrumente de

restrânsă

guilloche,

perle, emailuri colorate sau cu aur de

Pentru

Alegerea ceasurilor nu este

încă

cizelare,

cu

al XVII-lea, bijutierii subliniau

Antoaneta.

1magmea,

şi

repousse,

ornamentele realizate cu pietre

la

ceasul cu tourbillon sau ceasul Mariei

nicio

tehnicilor

preţioase

acea

perioadă,

era

privit

iar numele

aproape

cunoscători.

dezvoltarea

cu

producătorului
veneraţie

Originile

de

"Vacheron

mecanismelor, sunt înregistrate performanţe

Constantin" sunt localizate în jurul anului

privind precizia, de asemenea creatorii s-au

1755, când Jean-Marc Vacheron se

putut gândi astfel
Referitor

la

şi

variate

aspect,

carcasele

timp,
de

de un deosebit rafinament.
englezeşti

întotdeauna recunoscute pentru
tehnice. Piesele de
sau

germană

lor

clopoţei, pară

sau

fără

a

ceasurilor de pe întregul
şi

Jean-Marc

care îi va

să-şi deschidă

Vacheron începe

să

producă

a mai fi nevoie de

intervenţie periodică

pentru a funcţiona.

aşa-zisele

sticlă. Alături

puternică

o

primele ceasuri cu mecanism complicat,

Anul 1819

reprezintă

anul în care

Jaques-Barthelemy, nepotul lui Jean-Marc

„ceasuri fantezie", cu forme geometrice
variate:

piaţa

tânărului

înfiinţare,

dus la crearea unor carcase cu forme extrem
de ingenioase, adesea excentrice,

produc

primul atelier. În 1770, la 15 ani de la

şi decoraţiunilor.
şi elveţieni

complexitate,

permite

excelau la capitolul

bijutierilor francezi

sale, de un spectaculos grad

continent, lucru încurajator

au fost

calităţile

lucrările

impresie pe

provenienţă franceză,

spectaculozitate a formei
Imaginaţia

breslei ceasornicarilor din Geneva. În scurt

forme din ce în ce mai

Ceasurile de buzunar

elveţiană

estetică.

la latura

acest

căpătat

ceasurilor au

şi

alătură

Vacheron,

de
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bazele

pun

compame1

înglobat în perete, ducând seriile lui de

"Vacheron

Constantin". În acelaşi an, la 5 iulie 1891 ,

fabricaţie până

Constantin îi transmitea lui Barthelemy o
specifică: "Să

scrisoare în care

dacă

ce în ce mai bine,

Principiul lor de
asemănător

lucrezi din

este posibil,

în anii '70.

şi să

excepţia

funcţionare

este

cu acela al lui Brillie, cu

că

aici magnetul este fix, iar

mobilă urcă

Această

faci ceea ce este întotdeauna posibil!". Mai

bobina

târziu, aceste cuvinte vor constitui motto-ul

dispunere a

companiei "Vacheron Constantin". Angajat

cinci decenii. Însă ea marchează cert un

în cadrul companiei în 183 9, Georges-

stadiu superior de

Auguste Leschot,

este

mecanizării producţiei

geniali ai
deveni

unul dintre p1omeru

una

dintre

de serie, va

figurile

pe balansier.

dăinuit şi

concepută

mai

a

funcţionat

evoluţie

timp de

prin faptul

complicată

că

decât Brillie.

Ceas „Bulle Clock"
( 1925-1930, Franţa)

marcante

"Vacheron Constantin".
Eforturile

şi

proiectele sale inedite

au transformat compania într-una dintre
cele mai mari firme

producătoare

de ceasuri

şi componente din lume. În 1887, când

ultimul descendent al familiei Vacheron a
încetat din
de

către

viaţă,

o

succesului

preluată

compania a fost

compame
"Vacheron

bursieră.

Cheia

Constantin"

a

reprezentat-o omagiul adus de cei care au
condus compania atât
deopotrivă.

ştiinţei,

cât si artei

Stilul "Vacheron Constantin" a

fost caracterizat de multe ori ca fiind o
combinaţie

între tehnologia

elveţiană

şi

Producător:

gustul francez pentru frumos.

Nr.Inv. 9733

Orologii cu secundare
Pendula
mai

răspândită

nume de

Achiziţie

electrică independentă

este Bulle-Clock, al

cea

în ajunul primului

război

franceză .

de

Î = 24,5 cm
Ceasul este tip electromagnetic,

- Bulle, inginer din Besans;on, acest model

forme de

execuţie:

pendule de

de

şemineu

sau

2008

Dimensiuni:L= 19 cm; LA= 10,5 cm,

Inventat

mulţime

din

Materiale: lemn mahon pictat , sticlă, metal

mondial de Favre

de ceas a fost produs într-o

de la Ardeleanu Cristian

Constanţa,

cărei

consonanţă engleză disimulează

fapt un produs de origine

Bulle Clock

confecţionat

frontal

şi

lateral cu motive japoneze. Are în

componenţă
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din lemn de mahon, decorat

un electromagnet

acţionat

cu o

Patrimoniu
înlocuieşte

baterie, care

arcul principal al

ceasului mecanic.
Energia
pentru

cu dispozitiv de

întoarcere cu cheie.
bateriei

suficientă

este

funcţionarea continuă

pe un interval

Ceas de

de 1,2 ani. Mecanismul este format dintr-un
pendul ce

prevăzut

cilindric, fiind

conţine

bobină

o

permanent, o baterie, furca

masă

(1900-1920, Franţa)

cu un magnet

şi

cuiul.

Ceas de buzunar „Vacheron"
(1894-1904,

Elveţia)

Nr.Inv.9675
Achiziţie

de la Cojocaru Stelian din

Bacău,

2008
Materiale: metal,
Producător:

Vacheron Constantin, Geneve

Dimensiuni: L= l3 ,5cm;

Nr.Inv.9386
Achiziţie

LA= 10cm; Î= 16,5 cm

de la Filip Paul din

Materiale: metal, argint,

Iaşi,

2007

Carcasa

sticlă

pe

Î = 1' 2cm,
Ceasul de buzunar este din argint

are

obiectului

pentru

protecţie

inscripţionate

porţiune

pe reversul
la

la spate. Cadranul de culoare

albă

prin cifre romane orele,

arătătoarele

orare din

oţel.

Al

alarmă. În partea frontală este decupată o

trei capace argintate,
două

sticlă şi uşă

orei 6, este utilizat pentru fixarea orei de

cifre arabe este montat secundarul.

respectiv

formă

doilea cadran excentric, situat dedesubtul

arătătoarele din oţel. În partea de jos, cu

faţă,

de

margm1 metalice

laterale, laturi din

indicate de

plasate orele, prin cifre romane, indicate de

deţine

feţele

metalică
şi

cuprinde un cadran emailat pe care sunt

Ceasul

ceasului,

paralelipipedică, conţine

Dimensiuni: L=5,5crn, LA=4,5cm,

unul în

sticlă

praf

sticlă,

şi

de

dreptunghiulară

din

prin care se poate vedea mecanismul

care este de

umiditate. Mecanismul ceasului este de tip

formă

acelaşi

ceasul de buzunar.
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Ceas de perete cu mecanism muzical

Producător:

(1900-1920, Germania)

Nr.Inv. 9356
Achiziţie

Elgin Company

de la

Chichirău

Petru din

Iaşi,

2007
Materiale: argint, metal,

sticlă

Dimensiuni: L=2,6 cm, LA =2,5 cm, Î=0,5
cm
Este un ceas destinat doamnelor, de
rotundă, prevăzut
Conţine

cu capac de

în partea de sus

şi lanţul

cheiţa

formă

protecţie.

remontoare

pentru prinderea la gât. Cadranul

emailat cuprinde cifrele arabe de culoare
neagră şi

cadranul mic pentru secundar. Pe

cadran este
Nr.7489

inscripţionat

numele firmei

producătoare.

Achiziţie

de la Miron Constantin din

Iaşi,

Ceas de perete

1999

(1900-1930, România)

Materiale: metal, lemn,

sticlă

Dimensiuni: L=40cm, LA=23, Î= l9cm
conţine

Ceasul
paralelipipedică

uşiţă frontală

laterali din
este cu arc

şi

şi

carcasă

prevăzută

cu

din

sticlă pictată şi pereţi

sticlă.

Mecanismul aparatului

tără casetă, prevăzut

circular, sistem
vergea

din lemn,

o

ştift

Anker,

cu regulator

eşapament

cu

sistem de sonorizare a jumătăţilor

orelor întregi. Este prevăzut cu mecanism

muzical

şi

se întoarce odată la 8 zile.

Ceas pandantiv Elgin
(1930, S.U.A.)

Nr.inv.7018
Achiziţie

de la Ciobanu Alexandru din

1993
Materiale: metal, lemn,
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sticlă

Iaşi,

Patrimoniu
Dimensiuni: L=18cm;LA= l3cm;Î=15cm
Este un ceasornic cu

greutăţi,

cu ajutorul unui cârlig
alamă

lucrat

şi

cifre romane pentru ore

şi

alte

compensaţie.

manual, având cadranul pictat cu motive
florale

şi

şi

cuprinde 4 tije din

cinci

din

oţel

pentru

Tija se poate urca sau coborî

determinând accelerarea sau încetinirea

minute.

Mecanismul ceasului este plasat într-o

mişcării

ceasului. Pendulul propriu-zis se

carcasă

termină

cu un cadran circular realizat din

din lemn, de

formă dreptunghiulară,

alamă .

având în partea de sus soneria, respectiv în
partea de jos este
prin care
formă

prevăzut

coboară lanţurile

cu

două

cu

orificii

greutăţi

Ceas cu mecanism muzical

în

(1900, Germania)

de conuri de brad.

Ceas Guillet
(1890-1900,

Franţa)

Achiziţie

de la Lucia Zota,

Materiale: metal cromat,

Iaşi

, 1966

sticlă

Dimensiuni:L=l ,5cm, LA=l0cm, Î=16,5cm
Nr.Inv.2649
Carcasa de
Producător:

Henry Guillet&Sons Company

Nr. Inv. 9347
Materiale:

metal,alamă,

Achiziţie

de la

Doru din

margini metalice cromate pe

laterale

şi

laturi de

arabe de culoare

Băicoi,

sticlă,

totul fiind dispus

neagră,

pentru indicarea

cadranul pentru fixarea orei de

Dimensiuni: L=28cm ; LA=l5cm,

superioară
pendulă, conţine

din email pe care sunt

un cadran

inscripţionate

ciocănite.

realizată

şi

Postamentul

cu

muzical

cifre romane orele, fiind prevăzut cu o ramă
alamă,

prevăzut

Ceasul este

Î=140 cm
Ceas tip

feţele

orelor, iar în dreptul orei 6 este plasat

2007

din

conţine

pe un postament metalic. Cadranul are cifre

email

Fărcuş

formă paralelipipedică,

de

uşiţă

cu mâner în partea
metalică

adăposteşte

tip

alarmă.

cilindru

la spate.
mecanismul

cu

ştifturi.

Antrenarea ceasului se face cu ajutorul

prin tehnica tablei

roţii

remontoare situată în spatele mecanismului.

Pendulul se prinde de mecanism
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Ceas de perete

Producător:

(1890-1910, Germania)

Nr.inv. 9349
Achiziţie

Breguet Watch Company

de la

Chichirău

Petru din

Iaşi,

2007
Materiale: argint, metal,

sticlă

Dimensiuni: L=6,5 cm; LA=5,2 cm;
Î = 1,5 cm

Ceas „Louis Jourdan"
(1940-1950, Franţa)

Nr.Inv.8911
Achiziţie

de la Spineanu Livia din Sibiu,

2006
Materiale: metal, lemn,

sticlă

Dimensiuni:L= 38cm, LA= 26 cm, Î=45 cm
Mecanismul ceasului este introdus
într-o
brad
pereţi

carcasă paralelipipedică

lăcuit, prevăzută

laterali de

conţine

sticlă .

uşiţă frontală şi

Cadranul din carton

cifrele romane pentru ore.

mecanism cu arc
circular, sistem
vergea,

cu

din lemn de

ştift

pendulă şi

jumătăţilor

şi

fără

casetă,

- Anker,

Posedă

Mecanism tip Quartz

regulator

eşapament

Producător :

cu

Louis Jourdan

Nr.inv.9789

sistem de sonorizare a

Achiziţie

orelor întregi. Ceasul se

de la Baciu Domnica din

Iaşi,

2008

întoarce o dată la 8 zile.

Materiale: metal, email, sticlă

Ceas de buzunar din argint "Breguet"

Dimensiuni: D=4cm

1850-1860, Franţa)

Ceasul

de

buzunar,

rotundă,

este

protecţie

realizate prin tehnica

cizelării .

Este

cheiţă

prevăzut

prevăzut

remontoare

cu

de

două

formă

capace de

gravării şi

a

în partea de sus cu

şi lanţ

pentru prinderea

de buzunar. Cadranul emailat cuprinde
cifrele
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arabe

de

culoare

neagră

ş1
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arătătoarele

din

oţel.

Mecanismul ceasului

este de tip quartz.
Ceasul de buzunar este
trei capace, unul în

prevăzut

faţă şi două

cu

pe revers.

Este dotat cu un cadran emailat de culoare
albă

pe care sunt marcate, prin cifre

romane, orele respectiv, prin cifre arabe,
minutele. Mecanismul ceasului este de tipul
cu arc de tip Spiral Breguet, de 16 rubine,
cu

remontoar

la

vedere

ş1

balansier

compensatoriu. Pe primul capac

şi

ultimul

sunt gravate motive geometrice

şi

florale.

Pe reversul primul capac este

inscripţionată

seria 98000.
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CONSIDERAŢII

CU PRIVIRE LA RESTAURAREA UNUI
ŞI

ORCHESTRION CU VIORI

PIAN

Cristea Ion
Centrul de Restaurare-Conservare a
Patrimoniului Cultural Iaşi

Abstract: The paper discusses one of the mast valuable items exhibited within the section "Sound

Recording and Playback", that is the electric orchestron with perforated tape and violins. It was built in
1920, by the company Hupfeld Phonolist -Violina - Ronisch, in Gennany. The music automaton required
conservation-restoration interventions in order to be operational and valorize it within the museum
circuit. The paper presents the typology of the materials used in the construction of the automaton, its
state of conserva/ion and a/so the phases fol/owed by the restorer /rom the moment of undertaking the
specific interventions to the re-insertion in the exhibition circuit

L

ucrarea se referă la principalele

sene de

intervenţii

complexe, referitoare la menţinerea

de

conservare

-

restaurare efectuate asupra unei

piese de

excepţie

Muzeului

Ştiinţei

Procopiu"

Iaşi

şi

aflată
şi

în patrimoniul

Tehnicii

„Ştefan

şi

către

şi

restaurare

efectuate.

are dimensiunile: L:243crn,

de

lucrărilor

a

Acest

de
de

automat,

cuprinde pianul

cele 3

viori automate,

şi

simultan prin intermediul unei

muzicală.

la

stării

ingenios,

benzi perforate ce
bucata

unele deosebit de

ulterior

de

acţionate

viori". Este un

firma Hupfeld Phonolist-Violina-

Ronisch

şi

propriu-zis

automat realizat în anul 1920, în Germania,
de

conservare

deosebit

anume: "Orchestrionul

electric cu bandă perforată

intervenţii,

conţine

Aparatul a fost

expoziţie

o

înregistrată
cumpărat

internaţională

din

LA: 175cm, Î: 195cm. Orchestrionul are

Bucureşti,

marcată inscripţia

orchestrionului este de culoare maro închis,

frontală

partea

perforate, cu
aparţinând

şi

firmei constructoare în
conţine

înregistrări

de

unor muzicieni

conţine

20 de benzi

speciale de plumb, cositor, zinc

şi

cauciuc,

la

partea

de la

confecţionarea

superioară

acestui aparat s-au

folosit .materiale diverse: lemn, fier, bronz,
plumb, aliaj cu zinc

fildeş, mătase naturală,

abanos.

circular

ce le

comandă).
bază

presiunea
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etc.),

mici, tuburile

iar

un grup de 3 vi ori automate ( cu

arcuş

are la

Diversitatea acestor materiale a implicat o

electric

şi

pianola (placa

renumiţi

XX. La

staniu,

inferioară

Carcasa

cu corzi, foalele mari

motorul

şi

1920.

muzică clasică,

secolului XIX, începutul secolului

pânză cauciucată,

anul

în partea

sfârşitul

piele,

în

şi

şi

sistemele de foale
Principiul de

piesa,

numită

şi

arcuri

funcţionare

flautul lui Pan,

depresiunea fiind executate

Patrimoniu
electropneumatic.
foalele mari, trei la
mare

asigură

depresiunilor
supape

şi

număr,

condus la uzura pieselor constituente

apoi un burduf

altă

legătură

comandă

tuburi, se

unor

clapele

funcţionarea

defectă.

era

găsim

ş1

în

complexitatea

mecanismului,

şi

legată

cea

condiţiilor

a

adecvată,

de

deţine

de mediu.
instalaţie

o

încăperile

degradărilor

şi

Ungerea nu s-a mai

efect transformarea

a

specifice,

pielea burdufurilor.
făcut

din

întreţinere specializată, situaţie

grup, se auzeau melodiile executate de

unde a fost

scăzută (uscăciune),

mai ales pentru lemn

grup

de

sistemul defectuos de

din

dus la accentuarea

Prin

şi

fost

expus la o umiditate

important

pentru vizitatori. Ani de zile, zi de zi

a

încălzire centrală

aparatul

atracţie

mişcare

climatizare

aparatul în stare de

constituie un punct de

după

bună,

bune.

problemă

Deoarece muzeul nu

Ulterior, la 15

funcţionare

timp la imposibilitatea înlocuirii lor

insuficienta lubrifiere a pieselor care se pun

legătură.

aparatul era în stare de conservare

conservare

în

din cauza costurilor destul de ridicate. O

prin intermediul

burdufuri mici puse în

august 1974,

şi

şi

La 15 martie 1974, s-a consemnat

dar

fenomen ce a

acelaşi

sau corzile cu care sunt în

că

condiţii,

de mult, în once

egalizarea presiunilor sau

nenumărate

prin

acţionează

Motorul

lipsă

de

ce a avut ca

diverşilor

lubrifianţi,

după

benzile perforate ce

prin amestec cu praf, în

conţineau înregistrările

muzicale. Cu 1O ani

abrazive". La acestea adăugăm procesele de

acest orchestrion

în

urmă,

funcţioneze,

pregătire preliminară, după
restaurării,

mai ales

că

greu de transportat, s-a

vizitatorilor

amenajării
şi

şi

de

deteriorarea
tensionărilor:

acest obiect este
însă

hotărât

masiv

degradare

şi

unui

spaţiu

având în vedere

ş1

imposibilitatea

a mecanismului de antrenare

utilizare

a

aparatului.

orchestrionul putea

funcţiona

Ca

supuse

au

apărut

Astfel,

piesele

studiate separat,
şi

potrivit

gradului de deteriorare

constatat.
Motorul electric folosit
prezenta

şi

el semnele de

trebuia

al

asistată,

mişcării

- original,

uzură şi oboseală.

Puterea nu mai corespundea

restauratorului s-a constatat o utilizare
neraţională

îmbătrânire

pielea.

şi

materialului

STAREA DE CONSERVARE

vedere

şi

demontate

de lucru. Piesele mai

de

piese

constituente ale orchestrionului au fost

lucrul, au fost restaurate în laborator.

punctul

au condus la

arcuri, corzi etc. Procesele de

prin

cauciucul

subansamblurile care au permis

Din

cu

pregnant la unele din materiale, precum:

începerea

însă,

unor

„piese

împreună

îmbătrânire şi

fenomenele de

chiar în locul în care aparatul era

expus. Un lucru dificil

mici

lucrările

coroziune care au lucrat

toate canoanele

deosebit de valoros. Fiind

traficul

mai

de aceea s-a impus, cum era

firesc, restaurarea. S-au început

lucrărilor

să

acest automat a încetat

adevărate

şi

pornirea

sistemele de transmitere a

erau blocate, iar curele descentrate.
Vom trece tn revistă câteva aspecte,

şi

fără

urmare,

a enumera întreaga

problematică ivită

fiecărui

subansamblu în

în restaurarea

cât se putea
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parte. În primul rând, sistemul pentru

RESTAURARE
Aerul preparat pentru lucru este

crearea agentului de lucru, aerul, sub
obţinut

presiune la unele aparate, sau depresiune la
necesară

altele, nu mai asigura presiunea
funcţionării

piesă identică

acţionate

de

motorul electric, printr-un arbore cotit

corecte. Sistemul amintit aici

este Flautul lui Pan, o

în trei burdufuri mari,

metalic

şi braţe

Frecările

cu un

articulate din lemn.

metal pe metal sunt eliminate prin
şi

fluier la care se cânta pnn presmne, iar

sisteme clasice de lubrifiere, cu conducte

depresiunea

sisteme de presare a vaselinei prin casete

comanda

alte

instrumente

muzicale, în cazul nostru pianul
Dacă

acţionare

sistemul de

şi

pianului îl întâlnim
mecanică

oarecum

asemănătoare,

şi

mecanică

băi

cu

diluanţi.

s-a

curăţire mecanică şi

Burdufurile

şi

supapele erau

în condiţii bune.

şi

anume

vioara

Acest sistem e compus din trei
mişcările

vioară şi roţi, arcuşul

soluţie

realizat printr-o

ingenioasă.

arcuşul

distanţă fixă,

el fiind precum o
viteză

cu

mişcare

pe

mecanic s-a

primul rând,

produce

procedat la demontare,

că

la acest instrument

viori .Pentru a putea executa

rruşcare

a

în principiu sunt

apare ceva deosebit

coarda de

filetate. Lubrifiantul era întărit, astfel

viorile.

la alte instrumente de

muzică

mecanică.

şi

este circular

controlată.

În

şi

roată

cu
în

Foto 1. Demontarea sistemului ce transmite aer

Cea care

este vioara. Cum o

vioară

are patru corzi, aici s-a procedat la o
împărţire a corzilor. În momentul în care

este nevoie de o anumita
împinsă

în

arcuşul

notă,

vioara este

cercului de un sistem

foarte complex format din burdufuri
arcuri ce

apasă

în

acelaşi

timp un deget

mecanic pe locul stabilit pentru nota
Toate aceste
mişcări

diferite

burdufuri.
este

Mişcarea

efectuată

aşezate

sincronizări

sunt
de

şi

dorită.

Foto 2.Curăţirea tuburilor de

ale mai multor
realizate

rotaţie

a

comandă

spre

burduf

pnn

Probleme multiple a pus burduful

arcuşului

de egalizare. Atât la sistemul care produce

de un grup de trei burdufuri

aer sub presiune cât

pe un arbore cotit.

şi

la aerul depresurizat

exista un al treilea burduf bine conceput,
unde se

atenuează

şocurile

burdufuri

şi

egalizează
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astfel se

produse de
presiunea.
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Abia

după

porneşte

egalizare, aerul

nenumăratele

canale

şi

pnn

tuburi spre zecile de

burdufuri mai mici sau mai mari. În
general,

burdufurile

confecţionate

carton

şi

din

mai

man

pânză impregnată

sunt

special,

piele în locurile supuse mai mult

oscilaţiilor.

restaurării

Controlul

corecte a
deşi

burdufurilor este destul de dificil,
prima vedere
simplă.

funcţionarea corectă

Canalele

depresat

sunt

special, zinc

şi

de

ar

transportat

executate
plumb, în

dintr-un

proporţii

la
Foto 4. Pregătirea pentru asamblare

părea

aerul
Cea

aliaj

constituit-o ansamblul

stabilite

mecanice. Executând

.Multe din tuburi s-au distrus din diverse
cauze. Ele au fost înlocuite cu

ţevi

şi

metalice

îmbinările

problemă

delicată

a

apărut

Nu

tuburilor metalice cu lemnul.

şi căldură,

îmbinare s-a creat un

celor trei viori

mişcări

multe, rapide

crăpat

confecţionate

din cauciuc.

cum au fost cele originale, dar cele
erau

cauciuc care a

lemnul a lucrat într-

spaţiu

ştim

existente

un fel, iar metalul în alt fel, iar în zona de

confecţionate

îmbătrânit,

dintr-un
şi

s-a rigidizat

a

sau materialul a devenit pur si simplu

sfărâmicios .

mai mic sau

mai mare pe unde intră aerul fals . În această
situaţie

a

precise, aducerea aerului la viori nu se

Tuburile au fost

la

Din diverse cauze, unele determinate de
aerul uscat

problemă

poate face prin tuburi rigide, ci elastice.

sau din plastic.
O

dificilă

mai

După

multe

căutări

efectuate asupra

diverselor materiale de acest gen, am

s-a impus o chituire cu silicon.

sfărşit

găsit

Unde a fost cazul, tuburile metalice au fost

în

lipite cu un aliaj de cositor, care are

Toate tuburile au fost înlocuite. Prin fiecare

temperatura de topire mai
ţevilor

din zinc

şi

mică

tub

decât a

tuburi dintr-un cauciuc adecvat.

circulă

de fapt o

informaţie

cartelei perforate, care pune în

plumb.

deget mecanic. Acesta

mişcare

acţionează

pentru o

notă muzicală precisă.

montare

greşită

dezordine în

Multe tuburi fiind
şi

a unui tub

toată

potrivit

O

un

coarda
simplă

înseamnă

o

matematica notelor.

lipsă, după

multe calcule

analogii s-a ajuns ca tuburile noi

să

fie

montate corect. De asemenea bine precizate
sunt locurile unde trebuiau montate tuburile
Foto 3. Chituirea unor îmbinări metalice

ce

cu silicon

comandă

viorile.
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burdufurile pentru

Degetele

mecanice

mişcat

sunt
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confecţionate

contact un timp bine stabilit, executându-se

din mai multe tije. Lungimile

optime ale acestor tije sunt reglate prin filet

astfel tratarea cu sacâz a

şi piuliţe

se asigura buna

în

număr

duble.

Piuliţele

sunt

confecţionate

dublu la fiecare racord de

tijă

să

piuliţe,

După

de obiecte trebuie
încât

să

asigure

aşa

fie în

funcţionalitatea

fiabilitate cel puţin

depozitat
lucrărilor

de restaurare la astfel

să

egală

din Iaşi.

făcute,

fel

precum şi o

cu cele originale.

Arcurile pentru diverse comenzi au
confecţionate

fost

aceeaşi

avea

contrar

nu

cu

multă grijă

pentru a

forţă

cu originalul, în caz

mai

puteau

fi

executate

comenzile date de burdufuri. Legat de
comenzi, orchestrionul este prevăzut cu mai
multe

de

tije

comandă

asigură

care

introducerea sau scoaterea unor note din
partiturile pianului sau ale viorilor pentru
mişcare

viteza de
muzicii
şi

şi

care devine tempoul

alte comenzi, toate fiind preluate

executate prin burdufuri. Multe din

burdufurile mai mult solicitate, îndeosebi la
cele trei viori, erau deteriorate mai mult sau
mai

puţin,

multă grijă

ele nemaifiind

funcţionale.

Cu

au fost completate cu pergament

fin, acesta fiind furnizat de sectorul hârtie
sau de sectorul restaurare piele,
Arcuşul

circular,

aproximativ 1300 fire de

păr

după

caz.

ţesut

din

de cal, are de

asemenea un dispozitiv pneumatic compus
din

ţevi,

comenzi, burduf

şi

dispozitiv de

prins sacâzul. La intervale regulate sacâzul
porneşte

spre

arcuşul

circular cu care

stă

restaurare,

acest

preţios

obiect de patrimoniu a fost împachetat

fie realizate din piele.

Intervenţiile

a viorilor.

cu altele noi.

care la prima vedere par a fi din lemn, au
trebuit

funcţionare

pentru a

Corzile rupte ale viorilor au fost înlocuite

sau

pârghie pentru a nu se produce sunete
parazite. Foarte multe din aceste

arcuşului

în
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pentru

a

putea

şi

supravieţui

de consolidare a Palatului Culturii
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DISCURI DIN EBONITĂ CU MUZICĂ CLASICĂ DIN
PATRIMONIUL MUZEULUI CEASULUI „NICOLAE SIMACHE"
Marinescu Carmen Lucia
Muzeul Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti

Abstract: Undoubtedly the XJX'h century was „ the Golden Age" of mechanical mus ic, there was

an abundence of technical inventions, which led to an automation of musical instruments. Due to
technical progress had been created various musical instruments.

M

ulte secole omul a încercat

diferitelor instrumente mecamce pentru

să

muzica de interior cum ar fi: cutiile

capteze

sunetele

şi

său;

s-au

muzica din mediul

muzicale

Symphonion, Regina, Kalliope, Celestina 2;

după

aparate cu discuri perforate din carton:

aceea cu

instrumente muzicale. În Grecia antică,
şi

Polyphon,

realizat sunete armomoase,

la început cu melodii,

Egipt

discuri-

cu

Orientul antic s-au

găsit

Ariston,

documente

Herphon,

Berliner început

Amorette.

să

În

1886,

experimenteze metodele

interesante privind planurile de instrumente

de înregistrare a sunetului. În 1887 i-a fost

muzicale mecanice, precum cele descrise de

acordat primul

„Appollonius" (200 î.Hr. ), ,,Philon de

numit patefon, iar în 1895 a creat Berliner

Byzance" (300 î.Hr.) sau „Heron din

Gramophone Company. În 1889, Ernil

Alexandria" (sec I d.Hr.).

Fără

său

brevet pentru ceea ce a

Berliner a început

dubii,

comerţul

cu discurile

secolul al XIX-lea a fost „epoca de aur" a

sale, care erau la început distribuite în

muzicii mecanice, deoarece a existat o

Europa. În Washington DC, Emil Berliner

abundenţă

Company a dobândit o mare amploare,

de

invenţii

tehnice, care a condus

oamenn

Datorită

progresului tehnic realizat au fost

înregistrarea şi reproducerea sunetului.

create

variate

Fonograful

instrumente

a

determinat

captării vocilor umane

În

1885,

Berliner a

muzicale.

în Germania

posibilitatea

1
•

Paul

devenind

interesaţi

la automatizarea instrumentelor muzicale.

adăugându-se

Lochmann,

şi

mai

obţinut

în 1887 brevete

Anglia, în

Italia,

următorii

Franţa,

Belgia

Deoarece discurile puteau fi schimbate,

,,Victor Talking Machine Company".

a

determinat

şi

înfiinţat

inginerul Eldridge R. Johnson au

aspect

ani

Austria. În 1901, Ernil Berliner împreună cu

în

Leipzig, a realizat discul metalic cu pini.

acest

în

realizarea
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Înregistrare din 1908
realizată de Compania lui
Emil Berliner din Hanovra,
Germania. Mai târziu
compania devine Deutches
Grammophon

În colecţia Muzeului Ceasului „Nicolae Simache" din Ploieşti sunt păstrate un număr
considerabil de discuri din

ebonită,

realizate de companii renumite precum: Odeon, Pathe, His

Master 's Voice, Columbia.

PATHE

Pathe este numele companiei

condusă

de Emil

şi

Charles Pathe în

Franţa. Marcă activă

între 1890-1930 .În 1894, Charles Pathe a înfiinţat, la periferia Parisului, o companie de aparate
3

muzicale, ajungând cu timpul una dintre cele mai renumite companii de filme.
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Discuri Pathe din

colecţia

Muzeului Ceasului „Nicolae Simache":

• LA TRAVIAT A - OPERA - A TOI RADOLPHE, A TOI MA VIE
• LA TRAVIATA - OPERA- IL VIENDRA 3e ACTE
• LA TRAVIATA - OPERA - A TOI RADOLPHE, A TOI MA VIE
• LA TRAVIATA - OPERA - VERSET l erACTE
• LA TRAVIATA - OPERA-PER UN AMOURCOUPABLE
• LE TROUVERE - OPERA - LA FLAMME BRILLE, ET LA

CAPTIVE 2e ACTE

• LE TROUVERE - OPERA - CEST LA! .. ... VOICI LA TOUR, .4e ACTE
• LE TROUVERE - OPERA - S'IL FAUT QUE JE SUCCOMBE
FIN DU 3e ACTE

HIS MASTER'S VOICE

Imaginea
intitulată
numită

mărcii

provine dintr-o

His Master' s Voice,

marcă

pictură realizată

de gramofon a companiei din 1908. Compania nu a fost

oficial „HMV" sau His Master' s Voice, dar a fost

întrebuinţării mărcii.

A fost

fondată

de artistul englez Francis Barraud,

identificată

cu acest termen

în 1897. Numele His Master' s Voice este

deţinut

magazine din Marea Britanie, Irlanda, Canada, Singapore, Australia, Hong Kong
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şi

datorită

de unele

Japonia.
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În 1931, RCA-Radio Corporation of America a avut un rol esenţial în crearea EMI-

Companie

Britanică

de

Muzică,

care a continuat

să deţină

numele His Master' s Voice

şi

imaginea în Marea Britanie.
Originea

înregistrării

audio este frecvent

atribuită

lui Edison, dar Emil Berliner a

inventat discul plat pentru gramofon, care a fost precursorul
Hanovra, Germania, Berliner (1851-1929) a lucrat

înregistrării

după şcoală,

moderne.

Născut

la

dar la vârsta de 19 ani i s-a

oferit posibilitatea de a emigra în America. În 1886, el a început examinarea maşinii cu cilindru
a lui Edison,

căutând modalităţi

de

îmbunătăţire

a

deficienţelor

acesteia. Berliner a propus un

sistem de plat-disc în 1887 (US Patent # 372786).
Colecţia

muzeului cuprinde:

HIS MASTER' S VOICE - CELEBRE SERENADE M.CAMPAGNOLA - TENOR
HIS MASTER'S VOICE - PLAISIR D'AMOUR - M. CAMPAGNOLA-TENOR

CONCERT RECORD GRAMOPHONE
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În 1898, Compania a fost fondată în Londra, iar din luna august a aceluiaşi an au început să se
facă înregistrări .

Acestea sunt modele de discuri realizate de

această

companie:

În colecţia muzeului se găsesc discurile:

FAVORJTE CONCERT - FAUST, GOUNOD- V ALSE
FAVORJTE CONCERT RECORD - FAUST, GOUNOD, BALLET
CONCERT RECORD GRAMOPHONE - FAT A PĂDURARULUI
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ODEON RECORDS

„Odeon Records" este compania
Max Strauss

şi

înfiinţată

în 1903, de

Heinrich Zuntz. Odeon a fost

marcă protejată

către

înregistrată

ca

a Companiei Intemationale Talking Machine

(24 Lehderstrasse), din Berlin, Germania, în anul 1904.
Compania a fost

numită după

un celebru teatru din Paris, a

cărui

· cupolă clasică apare pe casa de discuri Odeon. În 1904,
Compania Intemational Talking Machine a introdus eticheta în
Germania. Aceste discuri au fost exportate, pe

comandă specială şi

în Statele Unite, la începutul

anilor 1920.
Colecţia

Muzeului Ceasului „Nicolae Simache" cuprinde:

• ODEON - FANTASIE AUS DER OPER „DER TREOBADOUR" - VERDI TENOR
• ODEON - DER ZIGAUNERBARON (JOH. STRAUB) - C. RICHARD TAUBER
• ODEON - UNTEN ORANGENBLUTEN - KAMMERSĂNGER C. RICHARD TAUBER
• ODEON - DICHTER UND BAUER - 2. TEIL
• ODEON - IL CARNEVALE DI VENEZIA
• ODEON - POR UN P AJARO - MARGHERITA SALVI MIT ORCHESTERBEGLEITUNG

COLUMBIA

„Columbia Records" este casa de discuri din America,
Music Entertainment, care a fost fondată în. 1888

4

.

deţinută

actualmente de Sony

Iniţial numele companiei a fost Columbia

Phonograph, fiind condusă de Edward Baston. În anul 1901, Columbia a început să vândă
discuri înregistrate

şi

fonografe. Compania a concurat cu „Phonograph Edison Company" cât

şi

cu „Victor Talking Machine Company", fiind unele dintre primele trei nume sonore înregistrate
în America.
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Eticheta unui disc îmegistrat Columbia electric
de Art Gillham de la mijlocul deceniului.
Discurile prezente în

colecţia

,,Nicolae Simache" realizate de

Muzeului Ceasului
această

compania sunt:

• COLUMBIA - EL TR. .. T DE LOS TENORIOS A. GEORGEWSKY
• COLUMBIA - MAMMA MIA, CÂNTAT DE A. GEOGEWSKY LA PIAN

Bibliografie:

1. Anne--Lise Quesnel, Les Cent plus belles Images de la Musique Mecanique, Paris/2006, p.5.

2. Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" -Înregistrarea şi Redarea Sunetului, Iaşi 2005 .
3.Buletinul Muzeului

Ştiinţei şi

Tehnicii

„ Ştefan Procopiu"Iaşi/2009 ,

4 .b ttp :// en.wikipedia.org/wiki/Musical box
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REPREZENTAŢII

PLASTICE ALE INSTRUMENTELOR

DE MUZICĂ MECANICĂ
Henri Noubel
Cehia
Abstract: Analyzing the reactions of the public, I considered useful to summarize, at least for one

category of persons, the various forms of aesthetic representation of the artists and of the mechanical
music instruments traditionally encountered in the street. For this purpose, I mainly used the
documentation available in my Ol-Vn collection

E

ste interesant de observat reacţia

pnma categorie de persoane, diferitele

trecătorilor,

forme de reprezentare

la

mecanică

un

consideraţie

instrument

stradă.

în

muzică

de

Dacă

luăm

nu

a

instrumentului

său,

aceasta,

atenţie cântăreţului şi

putem

să-i clasăm

văzut niciodată

numeroşi,

personală.

pe

mecanică.

să învârtă

întrebări şi

manivelă;

artiştilor şi

muzică

mecanică

apelat

stradă.

în

Pentru

special

la

de care dispun în colecţia mea

Am organizat aceste documente

de mijloacele pe care le oferă informatica:

cei care nu au
şi

prima categorie se bazează pe:

Este

a)

vorba în special de tineri. Curiozitatea lor
este mare, pun multe

de

a

în două categorii principale, care nu ţin cont

un astfel de instrument

care nu cunosc muzica

am

documentaţia

în două grupe principale:

- mai întâi, cei mai

instrumentelor

estetică

întâlnite în mod tradiţional în

în

pe cei care, pentru diverse

motive, nu dau nicio

ceilalţi

cântă

atunci când se

caricaturilor,

uneori vor

afişelor,

suport de hârtie, este cazul
cărţilor poştale,

desene,

fotografii;

apoi sunt cei

b)

suport de pânză, este cazul tablourilor.

care cunosc instrumentul, deoarece l-au

c)

cea de-a doua categorie o constituie

chiar ei la

auzit deja pe

stradă,

sau prin vizita la un muzeu. Uneori,
au luat

reprezentările

în cursul unui spectacol

cunoştinţă

aceştia

de

sculptură,

realizate în lemn, în

de instrument prin

care pot fi

piatră

sau în

metal, sau pot fi elaborate plecând de

diverse mijloace: precum cinematograful,

la

fotografia, cartea poştală sau pictura. În

argilă

sau porţelan.

Documentaţia

iconografică,

general, aceste persoane sunt mai vârstnice

realizată

şi

fiecărui

tip de suport papetar

poată

furniza

le place

să

asculte sonoritatea orgii sau

fredoneze melodia unei

bucăţi

să

muzicale,

care le trezeşte amintiri de altădată.
După

analiza

considerat util

să

acestor
rezum,

pe

CD, permite

câteva

ilustrarea
şi să

exemple,

respectiv detalii de tablouri naive

reacţii,

măcar

am

sculpturi în format mic.

pentru
78
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NOUA PREZENŢĂ A FLAŞNETARULUI ÎN PEISAJUL
URBAN DIN CHILE - Strategie pentru o tranziţie: drumul de la
marginalizare

către

elementul integrat în patrimoniul cultural

naţional

Agustin Ruiz Zamora
Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, Chile
Din memorie răsar rezistenţe
jigniri
vătămări

suferinţe

tot ceea ce sufletul nu poate ierta
Juan Gelman
Abstract: The present paper shortly describes a process o social research, based on ethno-musicological

procedures, applied to the cultural development of a special profession, the Chilean street organ players.
The finality of this process was to promote the profession of street organ players, and transfer it /rom a
marginal social situation to the condition of cultural heritage. ln order to achieve this goal, there was
started the systematic inventory of the relevant infonnation pertaining to social history, music, dance,
instruments and procedures characteristic to the concerned profession. The present research was
approached as a constant relation between the street organ player and the ethno-musicologist.

fost aceea de a promova profesia de

I. Ideea de plecare

E

flaşnetar,

xpunerea de faţă descrie pe scurt
un

proces

de

combină

muzicologice
dezvoltarea
flaşnetarii

şi

metode

situaţia

care

culturală

negare

istorică

căreia

a

caracteristice breslei care ne

victimă

Lucrarea de

la

procedurile

interesează.

a fost

Legătura

etnomuzicolog.

fixat

nutreşte

drept obiectiv demararea unui plan de
intervenţie.

faţă

şi

socială,

abordată

sub

forma unei relaţii constante între flaşnetar

de-a lungul secolului al XX-lea. Din punct
faţă şi-a

informaţiilor

a

muzica, dansul, instrumentele

în calitatea sa de subiect social,

de vedere strategic, studiul de

sistematică

relevante referitoare la istoria

a statutului de
căzut

înspre

de patrimoniu cultural. Pentru

inventarierea

chilieni. Punctul de plecare se
clară

socială

îndeplinirea obiectivului, s-a procedat la

a unei bresle speciale:

în detectarea

de marginalizare

condiţia

etno-

teorii sociale, aplicate la

situează

flaşnetarul,

cercetare

în ideea de a o transfera dinspre

din

participativă,

Finalitatea procesului invocat a

despre o
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procedee
dar mai cu

legătură

în

de
seamă

cauză

şi

se

observare
este vorba

de încredere. Pe

această

Patrimoniu
s-a

cale

implementat

epistemologic

un

natură

de

pretinde reciprocitate

şi

de a

sociale (restrânse sau absolut proscrise în

care

perioada dictaturii), lucru ce a condus la

asertivă,

cunoaşterii,

cu

stabili bazele pentru

o

responsabilă

etnomuzicologie

îmbunătăţirea

democratizare a

procesului de gestionare a
scopul

proces

bazată

unde

o tratare

pe fundamente

şi

de

către

orientate

gestionarea

comunicaţională,

stabilirea de

promoveze

preţuirea

şi,

care

socială

chilian, prin valorizarea
şi

dedică

împărtăşite

de

flaşnetarii

din

oraşele

Valparaiso

ş1

militară

nouăsprezece

ani de

flaşnetarul

marginală

de-a lungul întreg secolului al
că

ocupase o

poziţie

unicul contact prealabil

dintre lumea

invocat, pentru a se
constituie

academică şi

iniţia

acest

1
•

Treizeci şi

studii ce urmau
două

primele

specializate referitoare la

să

publicaţii

temă:

istoria

socială a profesiei în Chile şi semnificaţiile
2

bresle.

cei aproape

o noutate,

patru ani mai târziu, se relua contactul

acestei

lună

încă

constituiau

Flaşnetelor), filmat în 1959

unde, istoric

Martie 1990 a fost ultima

în anii 90 acest tip de

deoarece

colaborării

a celor

experienţelor

exponenţii

Totuşi,

documentarului Dia de Organillos (Ziua

în cadrul

vorbind, s-au concentrat

cu

ş1

desfăşurat

două locaţii

hotărât

personaj popular, l-a constituit realizarea

prezenta cercetare s-au

Santiago, cele

mai

a

care au

ei.

reluat

care aveau posibilitatea de a le

XX-iea. Poate

să

Acţiunile

care se

instanţe

interacţiuni

în genere,

măsuri şi acţiuni

să interacţioneze

veni în ajutor.

culturale

acestei practici muzicale

declanşat

etice,

organizaţională,

ascensmnea

flaşnetarului

alte

este rezultatul

de restaurare

şi-au

lumea artelor populare

au început

metodologică

proiecte

vieţii

comunicarea. În acelaşi context, flaşnetarii

din punct de

esenţialmente

cunoaşterea specializată

implementării

către

şi

calităţii

a

culturale. În noul context, lumea academică

vedere social. Drept pentru care s-a optat
pentru o abordare

sensibilă

din

ale

intermediul apropierii

menţionate,

un proces de dezvoltare

dictatură

acesteia 3•

istorico-semiologice

priveşte

s-a

susţinută

Prin
iniţiat

în ce

explorarea unui domeniu inedit

şi

a

de tip neoliberal din Chile; în acea
autofinanţarea

perioadă,

formă

principala

de gestiune

După această dată,

democratic.

constituia

Acest

Chile

îşi

culturală.

relua drumul

eveniment istoric a

2

deschis un proces care, în scurt timp, a
permis orizonturi politice permeabile la noi
scenarn în ce
subiecţii

priveşte

relaţiile

dintre

3

sociali având diferite grade de

protagonism. Reînceperea acestui dialog a
contribuit

la

normalizarea

dinamicilor

Dias de Organillos. 1959. Documentar.
Regia: Sergio Bravo; Producţie, montaj şi
fotografie: Pedro Chaskel. Centro de Cine
Experimental de la Universidad de Chile.
Bravo,
Ruiz, Agustin. 2001. Organilleros de Chile:
de la marginalidad al patrimonio. Apuntes
para la historia social de! oficio. Revista
Resonancias, N° 9. Santiago de Chile. p: 5586
Palmiero, Tiziana. 1998. "Anălisis semi6tico
de! 'Chinchinero"'. Actas de las IX
Jornadas Argentina de Musicologia,
Mendoza, 25-28 Agosto de 1994. pp. 63-68.
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flaşnete. Această opţiune

căreia

unui tip de cercetare în cadrul

de a munci s-a

obiectivele au fost subordonate intereselor

îmbunătăţit

şi

încorporarea a diverse strategii, ca de

expectativelor exprimate de

flaşnetari.

de-a lungul timpului, prin

bileţele

vânzarea de

jucării

poezu,

de noroc, culegeri de

artizanale,

directă

realizarea

pildă

precum

ş1

de dansuri populare, în

cadrul unor spectacole publice în care se
măiestria,

îmbinau
exhibiţia.

naştere

graţia

caracterul,

şi

Toate aceste expresii au dat

unui personaj care se bucura de o
datorită inventivităţii

mare popularitate, fie

sale pe atât de ingenioase pe cât de ingenui,
fie

datorită

însufleţească

Fig. 1.
"Cholo" de Gamboa, portretizat în
împreună

imagine,
bileţele

sărbătoare

amoroase într-o

cântă

la care

inscripţiei

este un

realizată

autorităţilor.

jucării

artizanale

ş1

lor s-a

şi

păstrat

dansul de
vie în

publice,

persecuţia.

itinerantă

ş1

aventurpasă,

aceste persoane de sorginte

umilă,

majoritatea

bărbaţi,

scena

urbană,

stradă,

recurgând la instrumente numite

au

secrete delictive, vânzare

Adevărul

argumentele

din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
mesene

înţelegeri

căilor

sunt doar câteva

din argumentele invocate pentru a justifica

ţara noastră,

o

şi

sistematică.

obstaculizare a

ambulantă neautorizată,

stradă.

Exercitând

istorică

poliţia

precum

marginalizare

gălăgie,

Vagabondaj,

cu muzica, crearea de

flaşnetarului şi

vorbind, au exercitat asupra colectivului o

Fotograf necunoscut.

relaţionată

a

cu discriminarea

Instituţii

persecuţie

aparte,

viaţa

municipalitatea au fost cele care, istoric

februarie 1928.

constituie o categorie

sărbătorile

man,

pe care acest personaj a suferit-o din partea

pe 27

Flaşnetarii

chiar

diferitele evenimente din

oraş, contrastează

negativului, scris de

fotografie a fost

oraşele

din

să

proximitatea sa faţă de trecătorul simplu din

populară

în arhivele folcloristului chilian Margot

Prezenţa

şi

formată

scena

Prezenţa centenară

Negativul acestei imagini, acum pierdut, a fost

mână, această

populare

reuşea

familiei.

această

harmonipan, cunoscut în Chile ca Charleston.

Loyola. Potrivit

din

cu un papagal. El vinde

neidentificată. Flaşneta

găsit

străzile

că

faptului

autorităţilor,

dincolo de

au existat motive

cultura

flaşnetarului

asociată

sărăcia,

subdezvoltarea

cu

cusururi ce

reproducând muzica în

că,

nedeclarate:

desuetudinea,

însufleţit

este

toate
nu-şi

acestea
mai
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iniţiate

de puterile centrale ale

începutul secolului al X:X-lea,

societăţii.

La

flaşnetarul

a

memoria actualilor

designul

sau denumirea

chiliană

pentru

care

oligarhia

ştiut

opta în elanul de modelare a
şi societăţii.

trăsătură

istoric, definit ca stat exclusivist, a avut

urmărea

repercusmru până în anii 1930
consecinţele
doctrină

•

impuse breslei de

Astfel,
această

decât

stigmatizată

să

grav, stigma

altă

ID1Zene1 care

hegemonice

menţină

controlul

simbolic

ce

evocă

pe

controlează,

- - . ·5
sarac1e1
.

o

în trecut societatea.

societatea

retroalimenteze ciclul

nu li s-a

reprezintă

marginalităţii şi

a

în

prin porecla

străzii, niciodată

Grupurile

s-au extins cu mult mai mult în

timp, breasla fiind
nefăcând

4

flaşnetari

numele, fapt care

Acest proces politico-

statului

la fel ca

păstrează

cel din fotografie, dar ele. se

fost asimilat cu clasele sociale excluse din
politic

dispărut,

Multe dintre aparate au

asupra

tind

să

universului

semnificaţii

pentru

domină

şi/sau

care

o

construind categorii precum

bunuri culturale sau patrimoniu cultural.
Simple concepte, în general mobilizate
de

către

Stat, referitoare la rezultatele

unor complexe procese de acordare de
valori,

condiţionate

istorie, de

tendinţele

la rândul lor de
epocii

şi

de

însuşi

6

dinamismul societăţilor . Fără îndoială,
preceptele etice

şi

estetice cu care

grupurile

hegemonice

prevăd

dezvoltarea

societăţii

coincid

nu

obligatoriu cu sentimentele

şi

valorile

unei culturi populare. În multe cazuri,
autoafirmarea puterii în calitate de
Fig. 2.De la dreapta la stânga : ,,Nebunul"
Benjamin, Jorge Lizana (cel cu flaşneta)
,,Răţuşca"

dominantă,

se alimentează dintr-o

şi

mai mult decât

cântând în Piaţa Victoria din

populară

Valparaiso. Fotograf necunoscut.

relativă

faţă

cultură

distanţare

de cultura

care, în acest sens, este

percepută

drept un cumul de expresii clar vulgare,
atribuite unei mase anonime.

Flaşnetarii

chilieni ar fi intrat rapid în acest circuit de
4

5

Fernandez, Enrique. 2003. Estado y sociedad
en Chile, 1891-1931. Santiago de Chile.
LOM Ediciones. pp: 27-66.

discreditare

Pentru a cunoaşte mai multe detalii referitare
la modul de viaţă şi marginalizarea socială a
breslei, a se vedea: Ruiz, Agustin. 2001.
Opus. cit.

6

şi dispreţ,

circumstanţe

rezultat al mai multor

istorice constituind un proces

Llull Pefialba, Josue. 2005. "Evoluci6n del
concepto y de la significaci6n social del
patrimonio cultural". Arte, Individuo y
Sociedad. Vol.17.p: 179.

83
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

protecţie

complex.

Lipsa

de

ajungând

până

absolută,

analfabetismul

situaţii

la

majorităţii flaşnetarilor

sărăcie

de

şi

moştenire şi

socială,

din prima

nulă preţuire

jumătate

flaşnetarului

cartierele

sărace.

a colectivului,

flaşnetarul

sărace,

pnn

transpăreau

cu

singurătatea şi

abandonul specific

altă

Pe de

asprime

şi

selecţionării şi desemnării

semnificaţii

apartenenţa

lipsurile,

dimpotrivă,

şi

a regimului la

să

care

identitatea

la nivelul

legitimeze

culturală

ignorării şi

sau,

ascunderii

constitutiv al unui stat modem 8. Cel mai

,,autenticul"

şi

fără

oficiale a unor expresii provenind din
cultura

o mare parte a

nici o

legătură

muzical.

De

admit

că

de

fapt,

poziţie marginală

spectrului social, ci

formării

ce le-a

avansată

a instrumentelor

demodarea

muz1c11

au

asemenea

la

contribuit

consolidarea

s-a fundamentat pe

noţiunea

de stratificare pe care

Statului republican. Perspectiva
asupra culturii,

moştenită

următor,

parte din secolul
apropiere

să

bună

existe o

alte

manifestări

expresive, ca

parte a ceea ce s-ar putea considera drept

de

caracteristic unui proiect de

imaginii

apartenenţă

culturală.

Prezenţa constantă

de-a lungul mai multor
unm

a

flaşnetarului

generaţii

de public a

personaJ

profund

"Cultura

a

devenit

instrument de ascensiune
servea

delimitării

clare a

astfel

socială,

diferenţelor

în imaginarul colectiv urban.

personajul în

din

interpretativă integrală, capabilă

să cuprindă şi

şi

devalorizate a breslei.

naştere

reflectată

funcţia

pildă

secolul al XIX-lea, a împiedicat ca, o

artistic-cultural.

Deteriorarea

pe

muzeografică

nu doar în cadrul

şi

flaşnetar,

cea

ca de

au avut-o proiectele articulate în perioada

nu sunt muzicieni

caracteristică

populară,

elitistă şi

cu

în sensul propriu, ci simpli operatori de
instrumente mecanice,

recunoaşterii

mare impediment în vederea

natura instrumentului, au

talent

flaşnetarii înşişi

colecţia

că

faptul

să

parte, repertoriul muzical al

prostului gust,

în

marginalizarea lui s-a

de

burgheziei îl interpretau drept o expresie a

Totuşi,

evidenţiem

dorim

a ceea ce nu era de dorit ca element

grupurile dominante

înrădăcinat

Dimpotrivă,

putere, la nivelul

s-a

constituit întotdeauna un element pe care

dat

unei anumite culturi.

sărăciei.

flaşnetei şi însăşi

adus o

personajul nostru popular nu ar

căruia

muzica

spre

Nu dorim să afirmăm cu

•

datorat politicii statului

configurat drept un personaj tipic de
cartiere

îndreaptă

care se

face parte din procesele simbolice specifice

se concentra în

De aceea,

că

aceasta

din partea autorităţilor. În paralel, la început
activitatea

7

modernitate

a secolului al XX-lea, s-au combinat,
conducând la o

societăţi

unei

alcoolismul

un model pentru dezvoltarea

cauză

de obiecte

7

Andrade Butzonitch, Mariano. 2009.
"Poder, patrimonio y democracia".
Andamios, N° 12. p: 13.

8

Ibidem. p: 14.

nu a fost inclus

şi manifestări

ce ar

putea fi considerate drept un capital, o
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ş1

aceasta pentru

oraşe ş1

oamenii de la

ţară,

ca sectoare

interpretative, problema

sociale

defavorizate,

se

vedeau

în

fi

la

conflictului,

clase,

că

imposibilitatea de a accede

muncitorii din

până

chiar

şi

trebuie spus

cunoştinţele de bază ale culturii" 9•

Dintr-un

punct

de

vedere

observată
şi

realizate de public
la una

între
de

şi aceeaşi practică.

noastră

urmare,

referitor

Prin urmare, baza

implică

aceeaşi măsură şi

sfidarea de a o

luând

pentru

specifice, întrucât acestea nu

reprezintă

în mod necesar cererile unor

plecăm

chilieni

definească şi să

strategic de

Mobilizării

a

acţiune

altul decât patrimoniul cultural în calitatea

a

condiţionează

degrabă

un cadru de

având

vederea

soluţionării

plauzibile, în

construirea

caracter

situaţiei/situaţiilor

unei probleme culturale
şi

afectează

şi

participării,

cererea în trei dimensiuni ce

acesteia. Pentru noi, teoria a constituit mai

are importante valenţe

să-şi

trebuit

particular, care nu este

definindu-şi

f'ară îndoială,

breasla

opteze pentru un câmp

menţionate, şi

care,

că

de la baza

sa de expresie a puterii

referinţe

caracterizează

aşteptările

flaşnetarilor

în

depăşi.

aplicaţie închisă

în

cererea colectivului trimite la

Resurselor. Nu facem aici o analiză a teoriei
nici o

aceasta

identitatea ce

acest sens,

Una dintre modalităţile interpretative pentru
care am optat este Teoria

poate

structuri sau conglomerate mai ample. În

de plecare o constituie abordarea

unei evidente dihotomii, care

flaşnetarilor

căi

grupul ca un segment social concret; prin

aprecierile

autorităţi,

prin intermediul acestei

plecând de la definirea naturii .

consideraţie

metodologic, este interesant de analizat
asimetria

abordată

că,

social:
de

mişcări

unei

identificarea

nedreptate

care

breasla; elaborarea cererii, fie ca

semnificaţii politico-sociale. În acest sens,

revendicare fie ca solicitare; interpelarea

unele din ideile de bază ale teoriei în

alterităţilor şi lupta pentru recunoaştere

ne

ajută să transferăm referinţa

marginalizării

dinspre

cauză

baza

problemei

nivelul

diferenţiat

analizei

clasice care centrează conflictul asupra unei
viziuni de
unei

clasă,

cerinţe

înspre nivelul

sociale

în

premiselor

rezistenţă

priveşte

sociale 12 •

breasla

•

În

s-a

printr-un antagonism sau un tip

de produse sociale ivite din

elaborării

ce

evocate,

11

acţiunile

de

rezultate din structurarea relaţiilor

interpelarea ordinii sociale plecând de la
„clasificarea unei
unei

situaţii

situaţii

sociale drept

particulare sau a
injustă,

II. Organizarea

de nedorit

ş1 pasibilă de a fi transformată"

10

•

10

noul context.

În 1992, a debutat primul concurs

Mai

de

fonduri

finanţarea
9

şi

Opus. Cit. Llull. P: 187.
Retamozo, Martin. 2009. "Las demandas
sociales y el estudio de los movimientos
sociales". Cinta de Moebio, N° 35. Santiago
de Chile. p: 114. http://rcu.cl/pO
[30/10/2010]

publice
de

subsidiar

proiecte

pentru

culturale;

11

Retamozo, Martin. 2009. Opus cit. p: 116.

12

Laclau, Ernesto. 2005. Nuevas reflexiones
sobre la revoluci6n en nuestro tiempo.
Buenos Aires, Nueva Visi6n. p: 25.
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sectoarelor

din

principal

datorită

acoperiri

tematice,

amplei

facilităţi

relativei
obţinerea

chiliană,

societatea

precum

breasla

fondurilor. Diferite sectoare au

atunci.

şi

Naţional

de Dezvoltare a Culturii

FONDART ca fiind

activitatea

statală

şi

ce compensa

artistică şi culturală

şi flaşnetarii

Desigur,

intervenţie

o

început. Conjunctura

au fost

faţă;

constituit scenariul în care
academicieni
stabilindu-se o

legătură

finanţat

ţară.

flaşnetă fabricată

Lizana,

maestru autodidact

şi

punctul de

dispunea

în plus, a

vederea

flaşnetari

înregistrări

cu o

lângă

acest

în Chile. Pe
că

fapt revelator, devenea clar

a

şi

de

reparării

permită

contacte,

Lizana nu

instrumentarul

dispunea de vreo

şi

optim

cu atât mai

instalaţie tehnică

în

puţin

care

eficientă

transmiterea

cunoştinţelor

între expectativele

să

a

descendenţilor.

sale

Contrastând avantajul comparativ pe care îl
cunoştinţele

prezentau

prin FONDART.

să

Manuel

prezentat la studioul de

la acest

Era vorba despre un proiect care
propusese drept obiectiv

clasă şi

o scrie de

să repare o flaşnetă. Într-o zi, Lizana s-a

ambelor părţi. În 1996 s-a materializat
primul proiect

la

să

reanima
din

stabilit

au

fie

care, la acel moment, era singurul capabil

istorică specială dată

plecare pentru studiul de

avea

refer

de

să

avea

de

atenţi

ultimă instanţă,

constituit, în

flaşnetarilor

flaşnetar

Artelor

ce

în cadrul istoriei pe care

Mă

interpretat crearea Fondului
şi

persoană

o

determinantă

a formularelor pentru

valorat

gestionare

apărut

sau

datorită

Şl

fie acordate. La

acest moment de prestare a serviciului, a

în

oferte

să

Castillo au avut nevoie

evenimentul a avut impact asupra tuturor

îşi

lui Lizana

faţă

de

modesta implementare de care el beneficia,
a

înregistreze un

apărut

ideea împărtăşită de a executa un al
să

audio master cu repertoriul

flaşnetarului

doilea proiect care

producţie

discografică

unui obiectiv multiplu: echiparea unui

Pedro Casillo, o
orientată vânzării

ulterioare, în

stradă,

atelier cu instrumente care

de

reparării

de

se

condiţiilor

propice pentru a transmite

problemelor de

reproduce

cunoştinţele

evidentă

generaţii.

făcut

fond. Problema
faptul
şi

să

obstacole, care îndemnau
atenţie sporită

că

un

toate

iniţială

dezacord

întreţinerii

cea mai

flaşnetele

era

uzură

prezentau o

acumulat,

defectuoase

permită

eficientă

De-a lungul procesului s-au

acorde o

să

efectuarea

către flaşnetarii înşişi.

simţite

garanteze realizarea

a

întreţinerii

instrumente;

şi

a

generarea
şi

sale pentru noile

Acest al doilea proiect a fost

implementat în anul

următor,

gratuită

rezultat

al

imediat:

ş1

al

flaşnete aparţinând unor flaşnetari cu puţine

precum

deficienţei tehnice a resurselor utilizate. În

prealabil

efectuării

înregistrare,

flaşnetele aparţinând

procedurilor

de

reconstruirea

cu un rezultat
a patru

resurse,

instrumentele aflându-se într-o

stare

avansată

de

deteriorare.

Implementarea acestui de al doilea proiect a

lui Pedro
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avut un impact puternic asupra tuturor

flaşnete,

flaşnetarilor.

Imediat ce atelierul lui Lizana

multe piese originale

a fost pus în

funcţionare, diferiţi

cu altele fabricate

breslei au început
şi să

să vină

regulat la atelier

asiste la ceremonia de

celor patru

flaşnete

funcţionaseră

membri ai

reconstrucţie

care, timp de

mulţi

degrabă

ci mai

şi

le repara, întrucât

uzate erau înlocuite

din materiale noi.

Elemente vechi din lemn de plop erau

a

făcute

înlocuite cu alte elemente
scândură

ani,

în condiţii deplorabile.

făceau

laminată.

Angrenaje din stejar

loc unor facsimile

materiale

din

sintetice,

confecţionate

relevând

din

proceduri

contrarii principiilor de conservare pe care
cerinţa

le presupune

Totuşi,

piese vechi.

de restaurare a
o

oricărei

conversaţie legată

de

motivele în favoarea înlocuirii de piese a
clarificat punctul de vedere al maestrului
aceştia

au nev01e ca

să funcţioneze

în fiecare zi pe

Lizana: "Oamenii
instrumentul
stradă.

trăiesc

Ei

supravieţuit

afla în

doar

aşa

Dacă flaşnetele

profesia.

aceeaşi

şi

din asta

a

s-ar

stare ca acum 100 de am,

când au fost fabricate, atunci am avea un
însă

muzeu,

nu ar mai exista nici un

flaşnetar

pe

străzile

flaşnetar

nu-i

serveşte

într-o vitrină."
Fig. 3

Manule Lizana

Hector fabricarea

şi

învăţându-l

pe fiul

său

Prima

repararea, în atelier, a unor

proiect al Fondului
Culturii

şi

Naţional

doreşte

lecţie

la nimic o

flaşnetă

a constat în a

înţelege

restaurării

Lizana nu restaura

flaşnete

restaura meseria de

În fotografie maestrul Lizana termină o flaşnetă

şi

ci mai

flaşnetar.

pe care a restaurat-o în cadrul proiectului.

acestea, am mai observat ceva:

Santiago, 1997

Lizana

Fotograf Marc Cito

maşinăriilor

menţinea

tuburilor

Lizana a salvat de la distrugere

sau

interveneau

drept o intervenţie de restaurare. Însă, dintr-

instrumentului,

perspectivă

principiilor <le

academică,
bază

restaurare, era clar

că

ajustată

materialelor

intactă

şi

degrabă

Cu toate
anume

13

a

altor

elemente

nivelul

la
el

originale,

ce

sonorităţii

rămânea

fidel

încercând

Discuţie cu Manuel Lizana, Santiago, 1999.
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că

materialitatea

ale procedurilor de
Lizana nu restaura

că

sonore. La fiecare reparare a

patru instrumente, calificând munca sa

o

unde se

a se ajunge, fiind foarte clar

pentru Dezvoltarea

Artelor, FONDART.

asta. Unui

13

care este sensul

obiecte din fondul de stat , restaurate printr-un

ţara

din

în

Patrimoniu

permanenţă să

lecţie

de a doua
că

conserve piesa

înţelegerea

esenţial

elementul

reprezintă

a fost

originală.

e1,

precum

particularitatea conceptului estetic care îi
naştere şi

atunci asumat un proces cu cinci nivele

faptului

flaşnetă

la o

sonoritatea

Cea

proiecte

cu Lizana,

ş1

vederea unui dialog valid; c) caracterizare a

dă

practică

punerea în
şi după

unei

să

rămânea
să

maximă

de

că

părţi

soluţionarea

de

Produs al

dea un

importanţă

relaţie

o

să

urma

care

de

să

şi

repetă

- în mod

această

omisiune

studiului

ongmea

marginalizării

la

autorităţile să vadă

în profesia de

ceva demn de a fi

arătat şi

obţină

referitoare

flaşnetar

trecerea

dinspre

difuzat. Pentru

socială

modesta

l-a

istorică

populară

de care se bucura

făcea

acceptare

entităţi

în cele 645 de pagini ale
nu se

regăseşte

nici un

flaşnetarului

posibilă

şi

Prin
abordată

etnografice,

a

ştiinţele

de

în

puţinul

carenţa

de

ş1

în

precum
surselor

urmare,

de

relevarea

din perspectiva unei

rev1zmrea

presei

vechi, cercetarea iconografiei disponibile în
albumele de fotografii

aparţinând

câtorva

aparte, ceva în

familii de flaşnetari. Încă există goluri

exclusive cu posibilitatea

considerabile în elaborarea unei istorii,

apartenenţă culturală

genul unei

de a semnala codurile pentru un mesaj care
să

poată

-

unul dintre pionierii industriei

a fost

cercetări

la

proiectarea unui personaj urban cu un sens
de

decepţionant

existenţă

plecare

Impactul

este

specializate,

documentare.

societăţii.

istorică;

sociale s-a reflectat

înspre patrimoniul cultural. Punctul de

baza

inconştient

arătat

marginalizarea

flaşnetarul,

sau

interes

bibliografii

ampla

recent

conştient

muzicale mecanizate. Prea

făcând

constituit

şi

audiţiei

flaşnetar,

la

societăţii

cel mai complet

menţionat

flaşnetarului,

ca

aceasta, trebuiau modificate stereotipurile
sociale

istorică,

singur paragraf măcar referitor la personajul

ei. Provocarea ce
se

cu

studiu referitor la muzica noastră populară 14

năpăstuiseră

să

şi

fie

vorbind,

atunci, era

sociale,

chiliene. Chiar

pildă

fiind

marginalizării

o plaseze în dezvoltarea

să constatăm că

depăşită,

şi presă.

de o contextualizare

simpatiei sectoarelor care, istoric
breasla,

e)

de

unor chestiuni
ca

puţin

atât mai

câştigarea

trebuia

recunoscut;

breasla nu beneficia de o istorie a sa

le distribuie. Cu alte

între ambele

condiţionată

de

a) Scriere a unei istorii proprii:

pe care viitoarele

cuvinte, se putea prevedea
durată

uşor

a celor

centrală

finanţărilor

în

profesiei; d) construire a

imagini

întâlnirea revelatoare

problema

proiecte ar fi putut

şi

personajului

difuzare, extindere, comunicare

definirea unui plan de lucru care
sens colectiv

reprezentativă

proprii; b) organizare

obiect muzical aparte.

două

a) scriere a unei istorii

îl

care face din acest instrument un

După

intervenţie:

cheie de

fi subscris ca un discurs de

identitate culturală la

scară naţională.

14

Gonzalez, Juan Pab!o y Claudio Rolle. 2003.
Historia Social de la Musica Popular de Chile.
1890-1950. Santiago de Chile. Ediciones
Universidad Catolica de Chile.

A fost
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totuşi

că

putem afirma

jumătate

intrat în Chile în cea de a doua
secolului al XIX-lea,
flaşnetari ambulanţi

din Italia

şi

odată

cu vizita unor

moştenindu-se

anterioare
să

•

şi,

desemneze

flaşnetarilor

evenimentelor

în

acelaşi

sociale,

timp,

să

instituţiile .

Astfel, la 5 septembrie 2001, s-a

cărei

organică

culturală fără

de

de

li se

fără

Stat,

proiecte

să

intermediari.

în

obligaţii

recunoscându-le

permanenţa în timp 16•

viaţa

reprezentativă

dansatori

în vederea

Statutele

respectivei

membri cu drepturi

flaşnete

fie

Una dintre
flaşnetarilor

o

specializaţi

că

în dansul

aspiraţiile

constituie

această condiţie

principale ale

de

şi

îşi câştigă

că

acestui instrument mecanic.

unui dialog valid:

finanţate

nevoia unor

proprietari, arendatari, fie
b) Organizare

ŞI

beneficiul

depline pe acei care

lucrând cu

a

existe

organizaţii consideră

un loc în cursul

scopuri

postularea

colectivului; vorbim de proiecte

şi

cu

juridică

personalitate

formalizarea,

câştigarea

Procesul istoriografic a permis

legitimitate

interlocuţiunea

perrms

publicaţii

făcut

posibilă

lucrative, a

de la

i se ofere profesiei drept de cetate

cu statute legale, ceea ce a

constituit o corporaţie

caracteristice care, în

ansamblu, au fost expuse în
15

a

provenind în principal

Germania,

trăsături

ei câteva

dotată

profesia aceasta a

e vorba de
e vorba de

după

muzica

Dată

fiind

bază, colecţionarul intră

în categoria membrilor de rangul doi.

revendicarea

drepturilor
culturale
refuzate de-a
lungul
vremurilor;
nu e vorba
numai

de

persecuţiile

al

căror

obiect
făcuseră,

îl
seamă

de lipsa de

legalitate în care

îşi desfăşurau

ci mai cu

protecţie şi

Figura 4.
Asociaţi

din

activitatea. Pentru aceasta, breasla a fost

Chile,

realizată
15

ai

Corporaţiei

într-o

Culturale de

activitate

Flaşnetari

instituţională,

în parcul La Bandera (Steag), comuna

San Ramon, Santiago de Chile 2009, Fotograf

Ruiz. 2001. Opus.cit; 2008. "Drehorgelspieler
in Chile: vom Familiengewerbe zur Populăren
Kultur". En Lied und populăren Kultur.
Freiburg. Waxmann. N° 53 .pp: 43-70
http://rcu.cl/tg [27/ l0/201 O]
16
Ruiz. 2001. Opus.cit.

Hector Lizana Hidalgo

c) Caracterizare a personajului
Una din sarcinile de
89
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şi

profesiei:

natură

mai

Patrimoniu

degrabă muzicologică
muzicală

a fost de a caracteriza
flaşnetarului,

şi presă.

aceasta

Acesta a fost nivelul de gestionare

fiind un aspect determinant al profesiei. La

unde s-au realizat produsele culturale ce au

acest

făcut

activitatea

a

comunicare

nivel

a

fost

repertoriului

şi

al

moştenite

privilegiat
genurilor

flaşnetari

de

muzicală şi
muzică şi

muzicale

anterioare

întâlnit

relaţionarea

cu

cinematograf). Pe de

ş1,

comunicaţional

referim

la

flaşnetarului

tema

altă

didactic

profesii, tipurile de
mode, dansuri

şi

dezvoltarea
flaşnete,

congrese

timp,

şi

formarea

şi

În multe părţi din lume, figura
cu

cultura lui

în cadrul diferitor

medii editoriale specializate, în

audienţei,

ca de

orgilor care

divulgă

de reparare

şi

Muzeul

relaţionată

şi

în centrul studiilor sociale,

şi,

pildă expoziţii

şi

ale

rezultatele proiectelor

Naţional

al Republicii Chile,

a Palatului La Moneda,

Colonial

din

Santiago,

Colorada, Consiliul Naţional pentru

cerşetoria

şi

recuperare de instrumente

Piaţa Constituţiei

de

recunoscut:

a fost

precum

produse orientate înspre sensibilizarea

(Congresul

flaşnetarului

le menţionăm pe rând:

- Extindere: s-au realizat diferite

acestei

uşor

lor,

acum, în Romania.

stiluri locale.

d) Construire a unei imagini

Datorită diversităţii

Chile, Mexic, Germania, Columbia

Istoria

repertorii

la

comunicări

am prezentat

primele expresii ale

ţară,

în

să

dezvoltate

flaşnetarului,

chilian, un program de 95 de
arată

resursele

muzicală tipică

cu un impact puternic: ne

concertul

minute care
profesiei

acelaşi

în

în

- Difuzare: cu scopul de a instala

parte, acest proces a permis elaborarea unui
artistic

toate

este important

industria

tipografii de partituri, case de
şi

flaşnetarului

plasarea

punctele anterioare.

multimedia a epocn (case de

discuri, radio

produs

posibilă

categoria de patrimoniu; tot aici s-au

de la vechile mode;

de asemenea, s-a încercat
elementelor

studiul

Casa
Cultură

Arte, Casa Primei Tipografii din Ciudad

şi cu sărăcia extremă. În ideea de a sfârşi cu

de Mexico). Un alt produs recognoscibil l-a

această

imagine

constituit concertul didactic deja

adoptat

şi

lucrul pe

stigmatizantă, corporaţia

creat o vestimentaţie tipică pentru
stradă, formată

cămaşă colorată,

culoare

a

închisă. Corporaţia

trei rânduri de

anilor 1990

şi

XXI, am fost mereu

pantofi de

vestimentaţii

şi presă:

la finele

în primii cinci ani din secolul
preocupaţi să apărem

în ziarele cele mai importante din ţară 17 , în

a înaintat câte
de acest fel

17

fiecărui

şi

pălărie, vestă,

din

pantalon

- Comunicare

menţionat.

membru, utilizarea acesteia fiind

obligatorie pentru toţi membrii.

e) Proces permanent de difuzare, extindere,

"Los organilleros al Congreso", El Mercurio
de Valparaiso, 10 de noviembre, 2000,
Cuerpo C; "Organilleros: que no pare la
musica", El Mercurio de Valparaiso, în
revista EntreVista, N° 51, 11 de noviembre,
2000. pp: 9-11; "Dando vueltas con la
nostalgia", El Mercurio de Valparaiso, 15 de
noviembre, 2000, Cuerpo C; "Los
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reportaje

şi

ştiri,

imagine a

flaşnetarului şi făcând

testând noua

permanenţă

în

Corporaţia

referiri

la

Culturală

Flaşnetarilor

din

a

Chile.

De

asemenea, s-au realizat programe
de radio cu
luate

muzică şi

interviuri

flaşnetarilor.

În momentul de faţă,
flaşnetarul-dansatorul

de

flaşnetă

se

bucură

partea

muzică

este un personaj care
de

recunoaştere şi afecţiune

cetăţenilor.

publice

pe

şi

De asemenea,

De la stânga la dreapta: Claudio Cortes

instituţiile

astăzi

private recunosc

Figura 5

din

activitatea aceasta expresia cea mai

(flaşnetar),

în

Patrimoniu al Consiliului

genuină

şi

a culturii populare urbane, fapt care a
perrrus

colectivului

sprijinul
Cultură şi

să

Consiliului
Arte

Externe, care a

şi

beneficieze
Naţional

al Ministerului de

co-finanţat

turnee

contracte pentru evenimente
(Inaugurarea

Targului

şi

flaşnetarii

(flaşnetar),

de

în Valparaiso, în decembrie

Relaţii

Fotograf Hector Lizana Hidalgo

a

de

al Culturii

expoziţii

2006.

făcut

Internaţional

prezenţi

III. În loc de concluzie

de
şi

Ca urmare a

în

personajului
de

Centrului Cultural Gabriela Mistral 2010;

ieşit

Inaugurarea centrului Cultural Palacio de

expresia

Preşedinţial

a

pură

redării

difuzării

demnităţii

celor 150 de ani

istorie în Chile,

lumină,

la

multe

din Santiago de Chile, 1998).

şi

existenţă şi

acte extrem de relevante (Inaugurarea

La Moneda, 2006; Summitul

Juan Loyol

la închiderea unei

flaşnete realizată

internaţionale

au fost

şi

secţiei

al

Naţional

pentru

Carte din La Habana, 2009). Cu muzica
dansul lor,

Artelor), autorul

prezenţi

de

(şef

Edmundo Bustos

flaşnetarul

perioadă,

în ultima

a culturii populare,

persoane

să

activitate ca o expresie a sufletului
proprie universului urban.
care

şi-a făcut apariţia

cu

ca

această
naţional,

Această

forţă

drept

făcând

perceapă

a

idee,

în ultimele

decenii, plasează personajul flaşnetarului, în
organilleros desafian al olvido", El Mercurio
de Santiago, 14 de noviembre de 2000; "Al
rescate de una bella tradici6n", en Vistazos,
Divisi6n de Cultura, Ministerio de
Educaci6n, N° 6, Santiago, enero, 1998. pp:
2-3 . Reeditado en Vistazos, Divisi6n de
Cultura, Ministerio de Educaci6n, N° 32-33,
Santiago, enero-febrero. pp: 29.

calitate de subiect argumenta!, în centrul
anumitor discursuri politice de
naţionalistă;

analizat, din

fenomenul nu a putut fi
lipsă

de
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încă

perspectivă istorică.

Vom semnala doar faptul

91

factură

că

în 201 O, an în

Patrimoniu

celebrează

care se

republicană,

200 de ani de

două

înainte eram contabi 1,

viaţă

ţin

importante firme de
respectiv,

supermarketuri

Şl,

telecomunicaţii

ş1-au

tăcut

de

mă

cam

săturasem să

şi să câştig

socoteala banilor altora

o
şi,

mizerie. Lucram pentru salariul minim

spoturile

culmea, doar în program de noapte. Într-o

corporative publicitare televizate recurgând

zi, am trecut pe la atelierul lui Manuel

la

flaşnetarului

figura

stabilirea

ş1

legături

de

apelând

între

şi

flaşnete,

imaginarul
tradiţii

provenind dinspre valorile unei
populare genuine

Lizana, cu un prieten. M-am uitat la

la

imaginarul provenind

Acolo am început

necesară

nu doar

intervenţia

acţiuni şi

sarcini

flaşnetarilor

şi

voinţa

intervină

aceştia

de azi;

hotăraţi să păstreze

inteligentă

s-au

vie muzica lor

dorit

să

intru în

a

şi să

aceluiaşi

fără

Prin urmare,

scop

preponderent pe
consens

şi

modalităţi

de solicitare-

sfărşească

nu pe dinamici de revendicare-

confruntare.

Poziţia adoptată, asociată

îmbunătăţirea progresivă

permis de asemenea ca
practică muzicală să

categorii de

vârstă:

din familii de
integrat

se

a

activităţilor

extindă către

păstrează

alte

flaşnetari,

aceştia

de

deja

aşa

nici ca personajul

să

folclorică.

sunt instrumente cu memorie
vie,

în

dispăruţi,

practica

şi

cotidiană,

şi isprăvile flaşnetarilor

dar care au lucrat cu ele.

chilieni au construit o cerere

flaşnetari,

socială şi,

drept rezultat al procesului de

viaţă
18

schimbat

fie muzeul,

Flaşnetarii

mulţumitor.

mt-am

chilieni nu concep

s-au

considerând ca acesta este un stil de

,,Eu

stradă.

ca o amintire a unei anumite

aventurile, faptele

Fără să provină

în

pentru munca în

sau ca o reprezentare

Flaşnetele

a

această particulară

tinerii.

colectivului

generaţii

cu

ş1

iniţial

au

flaşnete să

acceptă

cum nu

folosinţa

fost

care

flaşnetarii

ca destinul unei

lucrativ. În acest fel, cererea s-a centrat

conservarea

la

pentru

prevăzute, adică

-, ci de a se organiza sub

Un proces care a

direct

contextul pentru

cum se

şi

proces, ce se poate rezuma la un

cuvânt: dezvoltare.

anume de a nu

culturale

revitalizarea

Şl

profesiei au reprezentat expresii ale unuia

instrumentelor

corporaţii

cânt la o

arătat

precădere fundamentală: şi

forma unei

de atunci mi-am

breaslă şi să

Revalorizarea

contribuit

prevăzuse iniţial

iubesc

lucrez cu flaşneta El Emperador" 18 •

direct. Una din aceste decizii a fost cu

aşa

şi să

flaşnetă adevărată. În 2007 am început să

în toate deciziile care îi privesc

se constitui în sindicat -

apropii

Corporaţiei şi

reuniunile

înspre imaginarul unui

patrimoniu cultural, a fost

premeditate, c1

să mă

acest instrument. Apoi am tot mers la

Pentru a migra dinspre stigma

unui plan de

flaşnetă.

nici o idee despre ce însemna o

dinspre elementele constitutive ale naţiunii.

sărăciei şi decăderii

cum erau construite. Nu aveam

Întrevedere cu Oscar Eliecer Guajardo
Reyes. Mai 2010. Publicat în http://rcu.cl/fs

meseria,
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socială,

revendicare

şi

naţionale.

în devenirea culturii populare

Jornadas Argentina de Musicologia, Mendoza,

Pe

spaţiul

să

a

cuvântului 'Chinchinero'. Actas de las IX

lângă

conferă

aceasta,

continuă

25-28 Agosto de 1994. pp. 63-68.

zi cu

Retamozo, Martin. 2009. "

zi munca de valorizare a acestui instrument,
conceput

semiotică

azi un loc în

istoricitate care le
societate

Palmiero, Tiziana. 1998. "Analiza

au creat modest o

stradă,

activeze în

în

piaţă şi

public, acolo unde se

mişcărilor

în

şi

studiul

sociale ". Cinta de Moebio, N° 35.

Santiago de Chile. http://rcu.cl/pO [30/10/2010]

conjugă

Ruiz, Agustin. 2001. "Organilleros din Chile:

alcătuiesc adevărata

interesele colective ce

Cerinţele

de la marginalitate la patrimoniu. Note privind

cetăţenie.

socială

istoria

comerţului".

a

Revista

Resonancias, N° 9. Santiago de Chile. p: 55-86

Traducere
AMELIA

din

limba

spaniolă,

2008.

prof.

"Drehorgelspieler

Familiengewerbe zur

SANDU-ANDRIEŞ

Lied

und

Waxmann.

Bibiografie:

in

Chile:

Populăren

populiiren

vom

Kultur". En

Kultur.

Freiburg.

N° 53.pp: 43-70 http://rcu.cl/tg

[29/10/2010]

Alte

Andrade Butzonitch, Mariano. 2009. "Putere,
bogăţie şi democraţie".

-

Revista Andamios, N°

Santiago, Chile.

Fernandez, Enrique. 2003. Societatea de stat din

Chile1891-1931.

Santiago de Chile.

-

LOM

-

Gonzalez, Juan Pablo y Claudio Rolle. 2003.
socială

1890-1950.

de

muzică populară

Mercurio

de

Valparaiso,

10

de

Santiago

de

Chile.

Laclau, Ernesto. 2005. Noi

-

Ediciones

reflecţii

-

asupra

conceptului

-

patrimoniului

ş1

2005.

semnificaţiei

cultural".

de

Valparaiso,

revista

El

Mercurio

de

Valparaiso,

15

de

Arte,

a

Individuo

y

Material

fotografic

al

familiei

Quezada şi Lizana Hidalgo

"Evoluţia

sociale

El Mercurio de Santiago, 14 de noviernbre

de 2000.

Nueva Visi6n.
Josue.

Mercurio

noviembre, 2000.

în timpurile noastre, Buenos Aires,

Pefialba,

El

Entre Vista, N° 51, 11 de noviembre, 2000.

în Chile.

Universidad Catolica de Chile.

Llull

El

noviembre, 2000.

Ediciones.

revoluţiei

Zilele Organillos 1959. Documentar. Dir.
Sergio Bravo, Centro de Cine Experimental.

12. Mexico.

Istoria

referinţe

Material fotografic al autorului

Sociedad. Vol. 17. p: 175-204.
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Lizana

Patrimoniu

POVESTEA UNEI STATUI
Mariana Păvăloiu
Muzeul Academiei Navale "Mircea cel Bătrân"

Constanţa

Abstract: In 1936 the Dobrudjan sculptor Ion Jalea received an order for a statue representing Queen

Elisabeth - poetess Carmen Sylva. On the Navy Day - 15 August 1937 - this was inaugurated on the quay
of Constanţa, on the homonymous boulevard, near the Casino and the Queen Nest, pavilion wherefrom,
at the beginning of the 20th century, the Queen would salute the ships going to andfrom the port. After the
war, the statue was dismounted and stored in the cel/ar of the Pariano House, which later on became the
Ion Jalea House. In the 1970s, the muse playing the lyre at the Queen 's feet was removed and mounted in
the town of Medgidia, infront ofthe Cultural House. After 20 years of democracy, the two statues are in
the same situation. Their odyssey is described using both the interwar press and current echoes by which
there are requested the reassessment of the situation and the remounting in the location meant to by the
municipality and author in 193 7.

D

orim prin cele ce urmează a fi
să

evocate,

ancorează

aducem, aici, pe

din anul 19o2

şi,

ş1

militare, ora 09,40, serviciul religios

şi

aruncarea ancorei de flori în amintirea

malul Bahluiului, bucuria unei

sărbători iniţiate încă

în poligonul de nave civile

marinarilor

care,

căzuţi

cu toate avatarurile aduse de o istorie

cuvânt:

zbuciumată,

Ministrul Aerului

a

rămas

constantă,

în luna

august. Ne întoarcem într-un timp romantic,
în care doamne cu

umbreluţe,

la

Comandantul
şi

Luări

la datorie.
Marinei

de

Regale,

Marinei, Regele Carol

al Ii-lea. Masa a avut loc de la ora 13,30, pe
pasagerul "Carol I". La ora 16,00, are loc

braţul

lucrările

domnilor cu jobene se plimbau pe faleza

punerea pietrei fundamentale la

Mării

superbului Cazino.

consolidare a malurilor dinspre nord, iar la

Este 15 august 1937, Sfânta Maria Mare -

ora 17 ,00, dezvelirea statuii reginei poete

Ziua Marinei, prilej pentru întreaga suflare

Carmen Sylva (Regina Elisabeta,

românească

Regelui Carol I, prima familie

Negre, prin

faţa

să-şi

manifeste

pentru apele noastre,

dragostea

României). Suma

pentru marinele

noastre, pentru marinarii noştri.
Firul

manifestaţiei:

sosirea trenului

regal:

fost
ora

08,30

către

08,00,

distrugătorul

regală

a

statuii a

subscripţie publică

de

un comitet, avându-l în frunte pe

"Mircea cel Bătrân".

"Regina

Maria": ora 09,30, nava iese din port

prin

soţia

profesorul Coriolan, directorul Liceului

vizitarea

contratorpilorului francez "Vauban": ora
09,00, ambarcarea pe

adunată

necesară ridicării

de

Festivitatea a fost

şi

deschisă

iniţiatorul lăudabilei acţiuni,
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de însuşi

amintitul prof.

Patrimoniu
Coriolan, urmat de dr. Angelescu, ministrul

recunoştinţă

Educaţiei,

Marea

regină,

femeii,

făcut

care a

poetă

un sublim portret al
şi

Regină şi Poetă

mamă-răniţilor :

constănţene

pentru

Carmen Sylva".

Era rodul a trei ani de zbateri.
Comitetul "Pro Carmen Sylva", instituit în

Carmen Sylva.

anul 1934, se aflase sub

A urmat cuvântul lui Ludovic Daus,
în numele scriitorilor români, apoi Gherghel
originală

a recitat o

a populaţiei

personalităţii

evocare a

onoare a Ministrului

Educaţiei, şi

membri

avocaţi,

profesori,

primăria oraşului.

Reginei-poete.

preşedinţia

de

avea ca

medici

ŞI

Cei 700.600 lei au fost

îndeajuns pentru ridicarea grupului
statuar: Regina Elisabeta, în picioare,
scrutează

cu privirea

orizontul marin,

protejând vapoarele ce vin
Constanţa,

în/din portul

şi pleacă

cum o

făcea

aievea, cândva, de pe terasa Cuibului
Reginei, ridicat la
promenadă,

capătul

vecinătate

în

digului de
fiind Farul

Carol I. Soclul, pe care era
statuia, avea o
Iar ronde-boss-ul,
Obiectul în sme, statuia,

realizată

două părţi.

compune din

bază,

zare, la
cântă

la

fireşte,

se

Reginei

naşte

priveşte

Sylva

menţionaţi

Iniţiativă,

preşedintele

acest monument

păstraţi

generaţiilor

ca

să

poată

viitoare ca semn de

prosternată
să

la

îngâne

creând un fond muzical drag

aşa

cum am mai amintit, de

elev al sculptorilor francezi Bourdelle

şi

şi Brâncuşi,

la

Şcoala Superioară

apoi, la Paris.

vă

din

şi vă roagă

fi

ce

stă aplecată

femeie ce

Rodin, coleg cu Paciurea

prof. Gheorghe Coriolan, a spus:

încredinţează

harpă,

sculptorul dobrogean Ion Jalea(l887-1983),

Horia

Comitetul

tânără

mării,

fost realizat,

Comitetului de

Primar,

statuie: Fata cu

auzului Augustei Poete. Întregul ansamblu a

de cuvânt

Constanţa,

"Domnule

să-l

cântecul

Constanţa?

luările

pe propriul piedestal, se

picioarele Reginei, încercând

mai sus. Adresându-se

urbei

Georgescu,

la

o

de trei metri,

doi metri. La baza

pe corzile instrumentului,

femeie

întrebarea: De ce o statuie a

îl aflăm chiar în

primarului

tânără

altă

înfăţişează

în

Privind grupul statuar,

Carmen

Răspunsul

ale celor

pe un soclu, o

harpă.

afla o

Pe un soclu înalt

de trei metri, Regina în picioare

aşezată

soclului,

de sculptorul dobrogean Ion Jalea, se

înălţime

aşezată

faţa

de Arte din

Aşezat

pe domo ala colina

Cazinoului,

apune, monumentul era

transmis

Bucureşti, şi,

puţin

către

străjuit

la

soare-

răsărit

de

statuia poetului Mihail Eminescu, opera a

veneraţie şi

lui Oscar Han, iar la apus de cea a ing.
Anghel Saligny,
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aparţinând aceluiaşi

autor.
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artă, împreună

Citatele opera de
două

semnătura

statui purtând

aceluiaşi

străjuit

artist dobrogean, Jalea, au

dintre

cu alte

cele

statuare

mai

ale

frumoase

artistului,

ansambluri
realizate

în

România".

faleza

tomitană cu puţin peste un deceniu. În anul

1948, Grupul statuar Regina Carmen Sylva
şi

a fost demontat

împreună

cu bustul

Reginei Maria (1875-1938), adus în anul
1940 din Cadrilaterul cedat, mai precis din
şi astăzi,

iubitul ei Balcic, se odihnesc
Mileniul III, în
muzeu de

artă

unde a fost

pivniţa

Casei Ion Jalea,

vecinătatea

aflat în

expusă. După

întreprins în mass-media

în

locului

anul 1990, s-au

Cât de mult a iubit Regina Elisabeta

locală şi naţională,

muzica, ne-o dovedesc faptele sale. Ea

mai multe campanii de repunere a statuii
rămas

Reginei-poete la locul

aşteptare

în

peste şase decenii, dar acestea au
ecou la edilii

însăşi

vă

rămas fără

Ateneului Roman (1888), dar, mai ales, a

şi

de

poveşti ,

tradiţional

să-mi

permit

legată

faptelor reale?! statuie, Fata cu
deţine

poartă

când ele

harpă,

Europei

a încurajat moral

şi

pecuniar

tinere talente cum au fost George Enescu

să

Aurelia Cionca. Aurelia Cionca s-a
în

girul

Bucureşti,

în

acelaşi

şi

născut

an cu Ateneul, în

ziua de 16 mai. La vârsta de cinci ani, a

de cea de-a doua

muzică,

şi

mari muzicieni ai

în

concertat pe scena acestuia. Succesul

în care un loc aparte

iubitoarea de

său

adunat în jurul

spun o poveste - de ce nu am avea

nevoie

îl

am

pian, compunea, a

donat sume importante pentru ridicarea

Acum, aflându-ne cu bucurie la un

oraşul dumneavoastră,

orgă şi

de

oraşului Constanţa .

drag festival muzical, devenit

cânta la

său

a

fost uluitor, iar zvonul a ajuns la Palatul

cea care a

Regal. Despre prima întâlnire cu cea care

fost Carmen Sylva.

avea sa-i devina Augusta Protectoare,

Fata cu harpă a părăsit în anul 1975,

Aurelia Cionca a notat în "Caietul de

beciul

Colecţiei

amintiri":

atunci,

împodobeşte

oraş

creat

de

Artă

Ion Jalea

şi,

de

parcul central al altui

minune ajunse

însorit dobrogean, Medgidia, unde s-a
un

bazin

special

Prestigiosul critic de
doamna dr. Doina
Muzeului de

artă

pentru

Artă Constanţa,

minunata

până

regină şi,

la Carmen Sylva,

într-o

bună

zi, am fost

chemată sa mă produc în faţa ei. ( .. .) În

ea.

constănţean,

Păuleanu,

" ... renumele meu de copil-

fine, m-am

directorul

de

muzică

aşezat
şi

la pian în frumoasa

am cântat din sonate de

afirma într-

Beethoven

şi

una dintre pledoariile domniei sale vizând

care voia

să-mi cunoască

reamplasarea monumentului: "Este unul

talentului,

mă aşeză
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sală

Haydn.

După

la

aceea, Regina,
toate

orgă şi

colţurile

harmoniu,

Patrimoniu
că

unde, pe genunchii ei, pentru

soţului

orgn n-o puteam ajunge, am cântat din
Bach

şi

Drept

răsplată

păpuşă,

alinat

mici fantezii improvizate pe loc.
splendidă

am primit în dar o

această

aşa

întâlnire,

să

fie, de fapt, de adio,

Elisabeta,

iubiţi

Aurelia

de

foşti

de însăşi Regina, care devine

interpretat a doua

Sonată

aşa

semnat un autograf pe o fotografie ce o

mult timp, tot cei doi

înfăţişează

şi reunească

aşezată

pe Carmen Sylva

Regina

ş1

George

copii-minune au
de Beethoven
Şi

Sonata în sol major de Brahms.

cum a

la

doi

către

Cionca

Enescu. Cei doi

pentru Aurelia, Mama-Regina,

către

la Palatul Cotroceni, de

a copilei a fost

iniţierea muzicală

supravegheată

luni de doliu, printr-un

artişti crescuţi şi

a povestit mai târziu fiica acesteia, Nina
Cionca,

după şase

susţinut

cum

moartea

ei, Regele Carol I (1839-1914), este

concert ce avea

pe care am botezat-o imediat

"Elisabeta". De la

după

Sufletul Reginei, îndurerat

pedala

protagonişti

nu

şi

după

aveau

să

instrumentele într-un Concert

pianul din sala de concert a Castelului

religios

Peleş. Dedicaţia

Elisabeta, la Ateneu, în seara zilei de 22

aşa:

pentru Aurelia Cionca suna
inimă,

"Aripi la mâini, aripi la

aripi la

Regină,

Mănăstirii

încât în Evanghelia

Curtea

necropola

regală,

înger mic,

înfăşurat

"Geniul luminos" - cum o numea
adesea Aurelia pe aceea care fusese "Mama

devenită

Regina" - va fi evocat de câte ori i se va ivi

albă şi

către

ocazia de

l-a pictat sub forma de
într-o mantie

cu

Cionca.

Aflând

aripi de argint. Mai mult, în serile muzicale,

proiectează

ţinute

Carmen Sylva

(Bucureşti

la Palat

Regina-muziciană
artişti

sa cânte în

internaţionale.

ori Sinaia)

obişnuia

îi

faţa

unor

Cionca a cântat din

copilărie

Concertele copilei

fost patronate de

încă

că

şi

că

şi

Cazinoului

constănţean,

193 7, cu

două

dezvelită

de la opt ani au
tot ea a

Elisabeta, i-a

destinaţie,

hotărî să mă trimită

fusese elev al lui Liszt

"clasa de
absolvit-o

solişti",

după

şi

Aurelia Cionca,
două

El

a primit-o în

adică

în ziua de 12 iunie

să

să

fie

credem

că

mult-iubită

acesteia,

muză,

bună

prosternată

la

harpă

-

ci Fata cu

să rămână

în

veşnicie

cele

regăsindu-se. Deşi, despărţite

aproape patru decenii,

la 17 ani.

de Regina

suflete nobile într-un perpetuu dialog

cu marea,

pe care Aurelia a

doi ani,

dăruit

picioare, nu o

la marele pianist Alfred Reisenauer, pe

însuşi

acestui

sculptorul Ion Jalea, prezent la concert,

străinătate.

toţi".

realizării

statuia. Ne place

inspirat de pianista

care-l socotea cel mai genial dintre

să susţină

luni înainte ca

fost cea care a trimis-o la studii în

iar, ca maestro, Regina

adună

nobil deziderat. Concertul a avut loc în sala

în fata lui

"Lipsea era locul de

un comitet

un concert în beneficiul

către Regină şi

se

ridicarea unei statui a lui

celebrităţi

Aurelia

Aurelia

Constanţa

la

fonduri, Aurelia Cionca s-a oferit

Hubermenn, Kubelik. Grunfeld, Sarasate
alţii.

copilă

iubita

pe tinerii

că

Astfel se face

Reginei

destinată

Argeş,

de

comemorarea

aprilie 1916.

gând!". Chipul artistei de opt ani a inspirato pe

pentru

zi

Regina-poetă şi
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sperăm

copila

de

ca într-o

iubită să

fie

Patrimoniu

reunite în acel superb grup statuar dezvelit

Nina Cionca, Carmen Sy/va si Aurelia Cionca,

într-o Zi a Marinei, în anul 1937. De ce am

Studii şi

cercetări

muzică,

cinematografie, T.40, p.39-48,

ţinut să evocăm

deoarece
că

este

considerăm
mecanică

este unic -

astăzi,

Bucureşti,

ca muzica, indiferent

ori

încălzeşte

că şi această

mării

un astfel de fapt

interpretată,

de istoria artei, Seria teatru,

1993

Marea Noastra, Revista Ligii Navale Române,

efectul

(an VI), nr.8 din august 1937

sufletele noastre. Sper

poveste

adusă

Al.P.Arbore, La Cu/ture en Dobroudja, f.ed.,

de la malul

Bucureşti,

pe malul Bahluiului, v-a înmuiat

1938

La inaugurarea statuii. Regele Carol al Ii-lea a

pentru o clipă inima.

fost

însoţit

de către Mihai.Marele Voievod de

Alba Iulia, de Gh. Tătărescu, dr viceamiralul
Ioan Bă/ănescu, de episcopul Constanţei,

Bibliografie:

P.S.Gherontie s.a.

Nina Cionca, Aure/ia Cionca. Monografie,

Cuget Liber, din 22 septembrie 2000,

Editura Muzicală,

p.6

Bucureşti,

1986

Constanţa,

Aurelia Cionca a trăit între anii 1888 si 1962. A

Ibidem, din 17 mai 2002, p6

studiat la Leipzig, fiind eleva preferată a lui

Replica de Constanta, din 12 august 1999, p.l

Alfred Reisenauer.
şi profesoară,

Pianistă

de renume mondial

printre elevii săi s-au

numărat

Dinu Lipatti şi Eugen Ciceu .
- Pages d'un album de la pianiste Aure/ia
Cionca (1900-1906), în R.R.H.A.-B.A., 1994,
(31), p.63- 73
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tehnicii

OBIECTIVE INDUSTRIALE DE ODINIOARĂ - CONTRIBUŢII
PRIVIND ISTORICUL FABRICII DE SPIRT AERIAN
DIN ORADEA
Ronald Hochhauser
Oradea

Ţării Crişurilor,

Muzeul

Abstract: The research is focus ed on an important phase in the life of the city of Oradea, more precisely
the foundation of the Factory of Gas. Although initiated in a year of economic recession, 1873, by the
service provided to the trade companies and the population, it managed to successfully impose on the
local market. This situation lasted until the end of 1903, when the electric lighting was introduced. The
two types of lighting, with gas and electric, were used in combina/ion for a rather long period, of about
16 years, until the Factory of Gas completely ended its production. It is worth pointing out that during its
activity of about half a century, the extension of the network of gas took place at a rather low pace, the
quarters at the periphery of the city being deprived of the advantages represented by the services
provided by the factory

Consideraţii

Spre

privind debutul

capăt

pune

acestui

disconfort, în anul 1803, contele Ludovic

iluminatului stradal

O

a

cerinţă fundamentală

a

Rhedey a

iniţiat

a fost, printre

ca străzile

să

altele,

introducerea

candelabre

În

acest domeniu

urbanizării

iluminatului public.

practică,

al XVIII-lea, în timpul

nopţii, oraşul

şi

în

magistratul

era sub

prevăzut

lămpi

fixate în

fie iluminate cu

braţe

console -

pereţii clădirilor.

progresele au fost spectaculoase. În secolul

un proiect, care a

Proiectul

urma

său

fixate în

a fost pus în

aprobării

oraşului, lămpile

de

fiind

către

alcătuite

imperiul unei bezne aproape totale. Din

dintr-un corp în care ardea un fitil.

această cauză, populaţia

Combustibilii

retragă

în propriile

primele ore ale serii.
regulă, făceau

era

nevoită să

adăposturi, încă
Excepţii

de la

se

lumânările,

de la

această

lampant.

doar ocazionalele întruniri,
sărbători

precum:

anumite

nunţile,

onomasticele,

religioase,

botezurile

utilizaţi

au

fost:

uleiul,

şi

petrolul

iar ceva mai târziu

Lămpile

au fost supravegheate

şi

şi plătite

de

întreţinute

de persoane angajate

către oraş.

Acestui grup de persoane i-a fost

desemnat un responsabil, în sarcina

on

sărbători ale Ignatului 1•

intra atât aprinderea
cât

ş1

procurarea

şi

stingerea

căruia

lămpilor,

combustibilului

ş1

lumânărilor necesare prestării serviciului2.
Lajos Lakos, Nagyvarad multja es
jelenebol(Din trecutul şi prezentul oraşului
Oradea), Nagyvărad, 1904, p. 317

2

Victor Bolcaş, Monografia întreprinderii de
electrice Oradea (variantă dactilografiată

reţele
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Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

Nu se cunosc date privind
funcţiune.

aflate în

Noi tendinţe în domeniul iluminatului

numărul lămpilor

Un iluminat stradal mai

stradal
Calea spre o urbanizare

performant a demarat în anul 1852 când în
faţa Primăriei şi
oraş

din

anticipată

a fost

în locurile mai importante

de introducerea de noi

purtătoare

produse

au fost instalate 25 de felinare.

Acestea s-au dovedit a fi insuficiente pentru

iluminatului public

cerinţele

În anul

din

unui

oraş

predispus

această cauză numărul

modernizării;

felinarelor a fost

Keyworth,

iluminatului de acest tip s-a realizat în urma

obţinut

anual între 4.800
de mai

mulţi

plătit

pentru iluminat s-au
şi

dăinuit până

inginer agronom, a
orăşenesc

Consiliului

înfiinţarea

şi

unei

Contractul a fost încheiat pe o
asigurat

perioadă

cu

de 30 de ani - cu

scadenţa

la 15

aproape de 1869,

decembrie 1900, Fabrica de spirt aerian

nouă

„ Campbells şi Sands" fiind construită pe

când utilizarea spirtului aerian, o mai
sursă

şi

fabrici de spirt aerian şi gaz (Fig. I )6.

a fost Ferencz Novobaczky3.

felinare a

acordul

oraşului

de pace al

casruc la Oradea, prin

5.200 de florini. Timp

stradal

tehnicilor moderne.

pentru asigurarea iluminatului public

ani, concesionarul serviciului

Iluminatul

şi

judecător

Lincoln din Anglia

licitaţii;

de energie, destinate

1870, John Robert Haldenby

suplimentat de mai multe ori. Asigurarea

unei

progresistă

de energie la vremea respectivă pentru

un teren situat aproape de periferia
vecinătatea Grădinii

oraşului,

luminatul artificial, a devenit unul din

în

Rhedey (azi Parcul

punctele frecvent discutate de pe ordinea de

Nicolae Bălcescu) plantată cu platani 7 • Ea

zi a Consiliului orăşenesc4 . Chiar şi aşa,

s-a întins pe o

suprafaţă intravilană

de 1, 15

înregistrarea unui progres în

această direcţie

hectare, într-un loc de mare preţ, pe care au

lăsat încă aşteptat, până

în momentul în

fost plasate patru

s-a

care burghezia
oraşului

a

comercială şi industrială

recepţionat

Arad

5

rezervoare

de gaz8. Numărul muncitorilor săi a fluctuat

a

între 34 şi 40 de angajaţi9.

vestea introducerii

iluminatului public cu spirt aerian în

clădiri şi două

oraşul

Fabrica

şi-a

început activitatea în

noiembrie 1873; drept urmare

•

a fost prelungit
1903

Naţională de
Electricitate, S.C. ELECTRICA S.A, Sucursala
de distribuţie Oradea, p. 5
3
Lajos Lakos, op. cit., p. 318
4
Liviu Bor~ea, Gheorghe Gorun (coordonatori),
Istoria oraşului Oradea, Oradea, Editura
Cogito, 1995, p. 253

în baza manuscrisului), Compania

10

•

până

şi

contractul

la 31 decembrie

Din obiectul său de activitate a

6

Este vorba despre gazul lampant, denurnirea
de spirt aerian fiind improprie.
7

Nagywiradi Nap/6 (Jurnalul de Oradea Mare),
1901, nr. 7, p. 3; Victor Bolcaş, op. cit., p. 6
8
Nagywirad (Oradea Mare), 1929, nr. 232, p. 8
9
Liviu Borcea, Memoria caselor, Oradea,
Editura Arca, 2003, p. 84
10
Elektrotehnika (Electrotehnică), 1943, nr. 3,
p. 58; Prima înregistrare a fabricii datează din
1888, în conformitate cu documentele păstrate

Janos Fleisz, Metamorfoza unui oraş. Oradea
1850-1940, Oradea, Editura Fundaţia Sapientia
Varadiensis şi Editura Europrint, 2007, p. 85
5

la Arhivele
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Naţionale

-

Direcţia

Judeţeană

Istoria
făcut
bază

parte producerea gazului aenan pe
de spirt - pentru iluminatul public

casnic din centrul

oraşului.

dacă

culturale, chiar

şi

ştiinţei şi

tehnicii
său

pe cuprinsul

existau deja construite clădiri reprezentative
- mai cu seamă în stil baroc şi eclectic 13•

De asemenea,

Deşi

unitatea a elaborat produse auxiliare: cocs -

tarifele aferente consumului

cunoscut ca un combustibil cu o capacitate

de gaz erau destul de mari, partenerul

calorică

englez nu a respectat ad litteram dispoziţiile

mare

turnătoriile

-

folosit
şi

de fier

cărui

recunoaşte (Fig.2)

•

lucrările

neexecutând

evoluţie.

pe: str. Kert (azi str. Avram

reţeaua

de iluminat public,

de

gaz

Piaţa

aenan

Unirii), Bemer

gaz, conducerea

Regele Ferdinand), str. Fo (azi

căii

Republicii)

până

comitatului (azi Spitalul Clinic
Staţionar

orăşenesc,

utilitate urma a se

curs de

Piaţa

pietonalul

în contractul încheiat cu Consiliul

extindere adecvate necesităţilor unui

Iancu), Kispiac ter (azi
ter (azi

prevăzute

s-a

Reţeaua

desfăşurat

în

cupru; gudron - un

material practic, a
11

şi

fiind

de a

la Spitalul
Judeţean

în

a fost

funcţiune şi

-

deservite

de

personal

în

lângă

alimentată

montate în candelabre, console

cu

constrânsă
lămpi,

203
şi

pe stâlpi,

specializat,

din

antecesoarele existente 14 • Cu toate aceste

II), str. Sztaroveszki (azi str.

General Magheru), Nagypiac ter (azi

menţine

oraş

Astfel, în 1886, pe

oraşului

de

Piaţa

vicisitudini, s-a constat,

totuşi,

o extindere

1 Decembrie 1918), str. Kossuth (azi str.

constantă şi benefică

Independenţei),

de gaz aerian. Prin urmare, în anul 1898

str. Zoldfa (azi str. Vasile

Alecsandri), având o lungime

cuprinsă

numărul lămpilor

între

21 şi 22 kilometri 12• Cu toate că, pe timp de
noapte, iluminatul pe

bază

existau
Această

străzi şi pieţe

oraşului,

oraş,

a

reţelei

montate a crescut de la

420 la 560 15 .
Acelaşi

de gaz aerian a

dat cu totul un alt aspect

pentru

mai

progres l-a înregistrat

al aparatelor - cazane

şi reşouri

şi

cel

-, aflate în

dominate de întuneric.

exploatare la persoane fizice: de la 400 în

realitate de fapt nu putea nicicum

1898, la 7.500 în 1901 16• Chiar şi după

încadra Oradea Mare în rândul

oraşelor

preluarea
către

furnizării

Uzina

iluminatului stradal de

electrică,

înfiinţată

în anul

1903, fabrica de gaz lampant nu a intrat în

Bihor (în continuare A.N.-D.J.Bh.), fond
Tribunalul judeţului Bihor, registrul 8/18761893, f. 217v, 218f
li
Samu
Borovszky
(coordonator),
Magyarorszag varmegyei es varosai. Bihar
varmegye es Nagyvarad enciklopediaja
(Oraşele şi comitatele Ungariei. Enciclopedia
comitalului Bihor şi oraşului Oradea),
Budapest, Apollo Irodalmi Tărsasag, 1901, p.
307, 312; Liviu Borcea, Gheorghe Gorun, op.
cit., p. 232; * * *, Biharmegye es Nagyvarad
irasban es kepben (Comitatul Bihor în scrieri şi
imagini), Nagyvarad, 1912, p. 115, 116
12
J6zsefK6szeghy, Nagyvaradvaros
kozintezmenyeirol (Despre instituţiile publice
ale oraşului Oradea), 1913, p. 11

regres. Cu toate
consumatori

că,

majoritatea marilor

industriali

au

trecut

la

utilizarea mai noii forme de energie,
13

Lajos Lakos, op. cit., p. 318
Victor Bolcaş, op. cit., p. 6
15
Zoltan I. Peter, Mese/o kepeslapok,
Nagyvarad 1885-1915 (Imaginile narează.
Oradea
1885-1915),
Budapest,
Noran
Konyvkiado,2002,p. 167
16
Samu Borovszky, op. cit., p. 312; Liviu
Borcea, Gheorghe Gorun, op. cit., p. 232; Liviu
Borcea, op. cit., p. 84
14
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numărul
reţeaua

micilor

industriaşi

racordaţi

la

nu demult Restaurantul Oradea, azi depozit
de

de gaz a crescut progresiv de la an

încălzirea locuinţelor.

Pe

aceste

activităţi,

să deservească

şi

a continuat

sectorul casnic,

deşi

lângă

şi

pentru

Facultatea de

De asemenea,
considerare

de

exclusivitate în acest domeniu încetase 17•

oraşului,

stabili o

înţelegere eligibilă

dispuşi să vândă unitatea
părţilor

acordul

nu

reuşea

farmaciilor

•

s-a

desfăşurat

activitatea

luate în

imobilele nou construite, care

şi

Teszler, majoritatea

centrul oraşului

din

fontă şi

montate pe stâlpi de

etc. 23 .

în console

Se pare că

fixate în pereţii imobilelor24 • O parte din ele

materializat,

au

deoarece din prima zi a anului 1907, fabrica
şi-a

trebuie

Corpurile de iluminat cu gaz au fost

a se

cu proprietarii,
18

şi

Berkes, Rosenzweig

fabricii în administrarea proprie a
în cazul în care se

-, care erau deja

urmau a fi racordate - palatele Moskovits,

În anul 1906 s-a ivit oportunitatea
preluării

medicină)

racordate la reţeaua de gaz 22 •

toate

său

dreptul

magazin de prezentare), Elite,

Pannonia (azi Transilvania), Lloyd (azi

la an. Mai mult, fabrica a demarat atât
livrarea gazului în scopuri industriale, cât

mobilă şi

sub

fost

adaptate,

mai

târziu,

pentru

iluminatul electric.

tutela

Utilizarea gazului în

gospodării

Fabrici/or unificate de spirt aerian din

prezenta, de asemenea, multe avantaje.

Augsburg S.A., ca filială a acesteia

Această

sursă termică,

vreme,

era

19

•

Firma era proprietara a 22 de
fabrici de gaz lampant
de sine

stătătoare,

şi

locuinţelor,

a 3 uzine electrice

ş1

toate situate în Europa

a

alimentelor

funcţionat

apreciată

la Budapesta, la Subotica

Novisad (ultimele

două,

azi

şi

localităţi

la

pentru

a cazanelor din

reşourilor

Centrală . Celelalte filiale ale sale au
20

folosită

modernă

25

.

la acea

încălzirea

băile populaţiei

pentru

pregătirea

Deşi încălzirea cu gaz a fost

ca fiind sensibil mai costisitoare

decât cea cu gaz aerian, a avut

ale

provinciei Voivodina, în Serbia)2'. În anul

avantajul de a fi o

totuşi

sursă confortabilă.

1910, fabrica a produs o cantitate de
600.000

metri

aprovizionarea
dacă

cub

oraşului.

avem în vedere

de

gaz

pentru
22

Zoltan I. Peter, op. cit., p. 167
* * *, Biharmegye es Nagyvarad irasban es
kepben, p. 116
24
Aceste bunuri culturale de importanţă tehnică
- un număr de trei stâlpi de fontă din faţa
Teatrului de Stat şi o consolă fixată pe „ templul
orădean al Thaliei ", situată deasupra accesului
artiştilor, rămase din trecut -, au fost lichidate,
deşi ar fi trebuit prezervate pentru posteritate,
dată fiind valoarea istorică şi aspectul lor
estetic, care era în totală armonie cu arhitectura
clădirii teatrului.
25
Reşoul şi cazanul cu gaz erau răspândite la
acea perioadă, mai cu seamă pe continentul
nord-american şi în Belgia.

Nu e de mirare,
numărul

23

mare de

imobile - magazine, restaurante, hoteluri,
cafenele - Emke (azi Astoria), Roya/

(până

17

* * *, Biharmegye es Nagyvarad irasban es
kepben, p. 1.15
18
Tiszantul (Câmpia Tisei), 1906, nr. 291, p. 6
19
J6zsefK6szeghy, op. cit., p. 11
20
* * *, Biharmegye es Nagyvarad irasban es
kepben, p. 115
21
A.N.-D.J.Bh., fond Tribunalul judeţului
Bihor, registrul 11/1906-1909, f. 63v
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Creşterea anuală

consumatori

de

gaz

management

nguros,

calculaţiei

stabilite,

numărului

a

s-a

datorat

preţurilor

exacte

şi

de

unui
corect

conforme cu

realitatea consumului.
Desigur
Şl

pnn

că

acest rezultat a fost atins

intermediul

serviciilor

prestate,

dar

ş1

populaţiei

conservatorismului

sceptică faţă

destul de

promptitudinii
datorită
orădene,

de tot ceea ce era

nou.Fabrica de gaz a fost

condusă

ani în

şir

de Lajos E. Rees 26 . Acesta a fost urmat la
conducere

de

Izidor

Schwarcz

care,

anticipat a slujit timp
de mai multe decenii
această

în

unitate,

calitate de secretar şi
şef .

27

contabil
Eficienţa

activităţii

sale a fost

marcată

rezultatele
obţinute

fabricii,

deosebite

în dezvoltarea
în

concurenţei

piaţă,

de

prezenţa

de

de la acea

pe

oră, şi

anume Uzina electrică28 .
Fig. 1. Fabrica de spirt aerian/gaz lampant.

În planul îndepărtat se disting cele

Vedere din curtea

două rezervoare de gaz, din dotare. În
spaţiul

dintre ele se poate observa un felinar

fixat pe un stâlp
26

* * *, Nagyvarad es Bihar megye cim es
lakjegyzeke (Ghidul adreselor şi străzilor
oraşului
Oradea şi comitatului Bihor),
Nagyvarad, 1904, p. 94
27
Dezs6 Feher (redactor), A „Nagyvarad"
kepes naptara 1897-re (Calendarul ilustrat al
ziarului „Nagyvarad" pe anul 1897),
Nagyvarad, Lang J6zsefkonyvnyomdaja, p. 143
28
* * *, Biharmegye es Nagyvarad irasban es
kepben, p. 116
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„Cocs
la

Utilizat
echipate cu

cuptoarele

grătar,

substituind

astfel lemnul, mangalul sau huila.
Disponibil în

cantităţi

ce depăşesc

12, 5 kilograme, în conformitate
cu

următoarea listă

de pre/uri:

De la 12 ½ kg la 500 kg,
preţul

-li'/,
- ldlogramm~i,u
mu
&61 kesdve bl.rmin8

20

k!lvetkezlf uazabily

„
IT

12'/..-500 kllogrammlg 50 kllogr.
500-2500
,,
,,
,.
2500-5000
.,
,,
,,
5000 vagy ennel tobb kgr-nal ,,

ăra

I fl't. 20
,, I „ 10
,, I ,, ,, - ,, ao

De la 500 kg la 2.500 kg,

kr.

„
,,
„

preţul

3

~

gyărban

a 50 kg este de 1 forint

şi

10 crăi/ari

5000 kilogrammnyira eszk!Sz!llt megrendeMaekn~l
. , a coaks 250 ldlogramm (5 vammâzsn) reszletekben ia el~ szâllithat6 ea fizethet6; Mvebb felvilâgosităat a legszeazT

şi

crăi/ari

uemit a U~rban lt~phet.o:

I!

a 50 kg este de 1 forint

De la 2.500 kg la 5.000

nyerhetni.

kg, preţul a 50 kg este de 1 forint

N.- Vwradi legazeszgyar
igazgatosdga.

2o2 2 -10

"·••X•x•.....................,................z ............Js..s

De la 5. OOO kg în sus,
preţul

a 50 kg este

de 80

crăi/ari"

Pentru o

comandă

de

5. OOO kg, transportul se poate

efectua în
având

şi

tranşe

de câte 250 kg,

posibilitatea

plăţii

în

rate; informa/ii suplimentare la
sediu.
Direcţiunea

Fabricii de spirt
aerian, Oradea. "

Fig. 2.

Reclamă

de ziar,

tipăritură

în limba

Fabrica de spirt aerian (la stânga).

maghiară,

Conţinutul

promovând comerţul cu cocs, derulat de

reclamei, în limba română (la dreapta).

Sursa:l. * * *, Biharmegye es Nagywirad irasban es kepben (Comitatul Bihor în scrieri şi
imagini), Nagyvarad, 1912, p. 116
2. Szabadsag (Libertatea), 1877, nr. 195, p. 8
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Fig.3.
cărămidă,

Relicvă

a Fabricii de spirt aerian şi gaz. Imobilul cu două niveluri, construit din

având şarpanta din lemn şi învelitoarea din

ţiglă,

este amplasat la intersecţia

Sucevei şi Armatei Române, în vecinătatea Lojei masonice

şi

a casei Bleyer

maniera Artei 1900). După forma pe care o are, intuim că a fost
administrativ al întreprinderii.

Sursa:
Fotografie realizată de autorul studiului, în martie 2010.
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destinată

străzilor

(construită

serviciului

în

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

activităţii

Suspendarea

cotidianele editate în Oradea la acea vreme,

Fabricii de spirt

criza de gaz s-a repercutat în special asupra

aerian

Fabrica de gaz lampant
după

brusc activitatea în 1919,
săptămâni

mai multe

şi-a

.

şi

Prusia. Exploatarea în
cărbune,

acestui tip de

fie

După

cărbuni

procuraţi

3

firma

din

tipărit

de cules - plumbul

producţie

fiind topit

•

război

primul

anul 1922, fabrica a fost

a fost

fabricii cu

formă cubică,

speciali, de

cu ajutorul gazului3

Motivul pentru

această soluţie

aprovizionării

obţinută să

29

maşinilor

folosit în procesul de

spirtul aerian a fost

cărbune, calitativ inferior

sistarea

prin utilizarea

ce timp de

produs dintr-un amestec de lemne

care s-a recurs la

ziarului Nagyvarad (Oradea Mare),

încetat

budapestană

mondial, în

achiziţionată

Lajos

de
şi

Molnar

Asociatul. Preluarea sa a fost

obstrucţionată

cantităţi

reduse a

de guvernul Regatului României, care a

făcut

producţia

refuzat categoric intrarea fabricii în posesia

a

direcţionată

ca

spre

pieţele

noilor proprietari,

de

bază

desfacere din Germania, având la

susţinând că

captură

intra în categoria

34

de

aceasta ar

război,

punând

Intenţiile guvernului

solicitarea mare a produsului3°. Muncitorii

sechestru pe obiectiv

şi funcţionarii

român de a resuscita fabrica au fost ca

clădirile

au fost

concediaţi.

stabilimentului

mijloacele
conservare

producţie

de
31

Toate

industrial

ş1

inexistente,

au

în

de iluminat

intrat

electrică

.

Încetarea activităţii fabricii a fost
resimţită

oraşului. Deşi,

spre

exemplu

Române, pentru
maximă

de

către

gătit

el prezenta,

solicitare.

Din

Tipografia

şi

legătoria

de

Sonnenfeld" S.A., Fabrica de
"Hungaria"

şi Cofetăria

Uzina

câţiva

Timp de

ani

După

decesul

acestuia,

şef al vămii,

Gorgan.

proprietatea

firmei

Lajos

Molnar

şi

resimţit

Asociatul, în urma unui proces intentat

numărat:

împotriva statului român la tribunalul

cărţi

internaţional,

"Adolf

cofetărie
32

•

dar

şi

a încheierii între timp a

acordului româno-german 35 . Tranzacţia de

încălţăminte

Oradea, racordată la curent electric

către

maru crize economice, fabrica a intrat în

o

preluare

"Otto Stepper" -

se presupune, a fi fost prima

de

În aprilie 1929, an al începutului

rândul

stabilimentelor industriale care au
cel mai mult lipsa gazului s-au

oraşului.

persoana fostului

Ferate
totuşi,

încălzit

guvernul a desemnat un alt intendent, în

situaţii,

Căile

fiind asigurarea serviciului

şi

Ştefănescu.

gazul nu mai era utilizat

pentru iluminat, decât în anumite

şi

administratorul fabricii a fost inginerul

populaţiei

de mare parte a

a

dată

.

a

fost

efectuată

de

Kereszty, directorul general al

din

Dintre

Kornel

Băncii

de

Credit Maghiare, mandatatul patronilor.

Noii proprietari s-au îngrijit
29

Nagyvarad, 1919, nr. 41, p. 3; Zoltan I. Peter,
167
3
Nagyvarad, 1929, nr. 232, p. 8
31
Ibidem
32
Zoltan I. Peter, op. cit., p. 147

Of- cit., p.

33

Nagyvarad, 1919, nr. 41, p. 3
Idem, 1929, nr. 80, p. 3
35
Ibidem
34
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unui administrator propnu, având

intenţii

privinţa

fabricii,

fier vechi, dat fiind faptul

şi

puternic corodate; cu toate acestea, conform

serioase în
după

resuscitării

ce în prealabil s-au gândit

eventuală

şi

demolare a sa
Ştirea

terenului.

generozitate de

repornirii a fost
către mulţi
că

urbei, dat fiind faptul

final fiind demolarea

la o

parcelarea

părerii

primită

recondiţionare

cu

din locuitorii

oraş

un

prezentau valoare

că

şi

găsite
muncă

de

Tezaur)

şi

rugină.

Cimitirului

dinspre

stins

„Grădina

acest cimitir nu mai
vecinătate.

clădirile

obiectivului industrial necesitau

renovări

azi în picioare, fiind situat la
străzilor

Sucevei

vecinătatea

şi

îngheţată

laterali

rezervoare metalice, care

ale

formă,

vecinătatea
zăpezii

cauzată

a fost

de apa

căreia

au rezultat

8

•

sărit

în

au

Acoperişul şi pereţii

în aer

metri,

adăpostea

care
până

la o

după

cădere liberă,

şi

urmă,

pe

înălţime

care s-au
străzile

din

Peţa,

din

malurile pârâului

apropierea sa.

ar fi fost

La circa trei minute
pompierii au ajuns la
cu

două

faţa

după detonaţie,

locului

echipaţi

pompe mobile (ansamblu format

destinul lor
37

Nagyvaradi Ujsag (Gazeta de Oradea Mare),

1902,nr. 87,p.2
36

din

de oameni se îndrepta

construcţiei

ai

jurul fabricii

două

milioane de lei. Acestea nu puteau fi
sub nicio

răspândit

s-a

din retorta de distilare a unuia din

împrăştiat,

dacă

mulţime

de circa 200

edificate în anul 1929, ar fi costat câteva

înstrăinate

o

rezervorul au

o infuzie solidă de capital.

fabricii au fost considerate a fi cele

străzile

provocat incendiut3

pentru

construcţii

beznă. Ştirea

scurgeri de gaze, care, în cele din

economice era nevoie de

Cele mai valoroase

de o explozie ce a

rezervoare, de pe urma

Lojei masonice, vizavi de casa

activităţii

Oraşul

alimentate cu gaz, cafenelele

Detonaţia

intersecţia

instanţă,

în

spre fabrică.

Armatei Române, în

Bleyer (Fig.3). Nu în ultimă
reluarea

aşternute,

stă şi

capitale - unul din imobilele cu etaj

din cartierul

fabricii, iluminate doar de albul

din nemijlocita

De asemenea, toate

lămpile

cu repeziciune. Pe

Verde" (în prezent,

există)

liniştea

s-au cufundat în

alipită

latura

neelucidat

avut loc la fabrica de gaz37 . Pe străzi s-au

de persoane neidentificate, care

predilecţie

ele puteau fi

incident

perturbată

Nou a fost

Mijloacele de

aveau acces în perimetrul stabilimentului,
cu

unui

orelor 22.30,

au fost sustrase, pe parcursul anilor

păstrare,

o

totalitate. La 11 decembrie 1902, în jurul

conductele de gaz au fost

deteriorate de

după

specialist,
riguroasă

au fost

funcţiune.

martoră

(echivalentul

de azi al bunurilor culturale din categoria
juridică

că

la începutul secolului al XX-iea a fost

mijloacele fixe

deosebită

valorificarea lor ca

Un incident din viaţa fabricii. Explozia
din anul 1902
Fabrica de gaz aerian din Oradea,

economic combustibil la acea oră36 Realitatea era

unm

repuse în

modern nu

putea duce lipsa gazului - cel mai ieftin

şi

şi

38

Ibidem

Ibidem, nr. 88, p. 3
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din
este

ştiinţei şi

pompă

direct,

apă şi trăsura

de

fixată).

tehnicii
pe care aceasta

Ei nu au intervenit în mod
angajaţii

deoarece

demaraseră

intervenţiile

deja

fabricii

operaţiunile

explozie,

de

Personalul

de

detonaţie

va fi

după

stingere

a

următoarele

adăpostea

care

mare parte

măsuri

imediat,

luând

precauţie:

închiderea robinetelor de admisie

străzii

de

prezentând

menţionat,

o

nouă

în acest sens, este

dovadă

vigilenţă

de

reuşind să acţioneze

pericolului,

sala

explozie,

crăpături.

stradă,

în

ţinută

Şcolii

cerere Consiliului

a sosit

şi

Karoly

asemenea la

faţa

Rimler,

nu fie

cordonului

de

ziariştilor.

şi

după

excepţia

cazul

şi

fizică

primite din partea
să

şi

au fost avariate

multora

din

ele

Geamurile imobilelor

speriaţi

au

uriaşe

a

ieşit

în

de

cadeţi,

ei au înaintat o

orăşenesc,

prin care au

oraşului,

că

invocând faptul

în

de

idee a fost

către

reluată

inginerul

şef

al

10 ani mai târziu
oraşului,

J6zsef

Koszeghy, care a afirmat: ,. ... Fabrica de
gaz

a

aceasta, au

cu cele întâmplate

interesat de integritatea

au avut menirea

Aceeaşi

şi

stabilimentul

său

stau în calea

progresului, echipamentele din dotare sunt
depăşite,

muncitorii de serviciu ai

legătură

Răspunsurile

cu

clădirile

locul pe care se afla nu garanta securitate41 .

de

în perimetrul

instrumentează

La scurt timp

interogaţi

fabricii în

admisă

jandarmi,

persoanelor care

prezent

periferia

locului, a ordonat ca nicio

persoană să

Cel mai mult

cerut mutarea fabricii pe un teren de la

locului

armata. Primarul din acea vreme a

oraşului,

fost

•

faţa

în

ce s-a întâmplat40 • A doua zi, împreună cu

cu sânge

gaz, pe poziţia oprit3

de pompieri, la

distrusă

de noapte, pentru a vedea

profesorii

Alături

stradă

pereţii

rece comutatorul conductei principale de
9

maşinilor.

bubuiturii. Locatarii

momentul

în

construcţia

s-au spart din cauza presiunii

persoana fochistului Karoly Kovacs, care a
dat

de

rezervorul, a fost

fabricii. Casele de pe

rezervoare,

De

Alături

Sucevei), unde se situau

de

catastrofă.

detonaţiei

locuitorii de pe strada R6zsa (azi tronson al

a gazului, întreruperea conexmnu dintre
pentru a prevem

şi

nouă

o

de suferit de pe urma incidentului au avut

acţionat

a

luate,

evitată.

a avut urmări nefaste.

detonaţii.

fabricii

precauţie

în urma

Cu toate acestea, efectul

incendiului nu puteau demara, din cauza
pericolului unei posibile noi

măsurilor

de salvare.

Oricum, în primele zece minute

că,

primarul a fost asigurat

s-a

proprietarii vor fi

nevoiţi

să

efectueze investi/ii majore. Mutarea fabric ii

a acestora.

într-un alt loc va trebui

să

fie

luată

seamă, mai devreme sau mai târziu ,,4

angajaţilor

calmeze spiritele, cu atât

2

în

•

Pagubele materiale estimate,

la

douăzeci

mai mult cu cât nu au existat victime, în

prima vedere, s-au ridicat la circa

momentul exploziei neaflându-se nimeni în

- treizeci de mii de coroane. În realitate,

apropierea

rezervorului.

De

asemenea,
40

Ibidem, nr. 87, p. 3
Ibidem, nr. 88, p. 3
42
J6zsefK6szeghy, op. cit., p. 11
41

39

Ibidem
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însă,

ele au

coroane4

3

depăşit

puţin

păguboasă

a fost

imediată

ş1

cea mat

rămânerea

în

beznă

a

vreme de câteva zile.

În loc de încheiere
Înfiinţarea Fabricii de spirt aerian
etapă importantă

s-a constituit într-o
viaţa oraşului

an de recesiune
serviciul oferit
populaţiei,

pe piaţa

a

Deşi pornită

Oradea.

economică,

societăţilor

reuşit să

se

locală. Situaţia

din

într-un

1873, prin

comerciale

impună

şi

cu succes

aceasta a durat până

la finele lui 1903, anul de când a început
iluminatul pe
două

bază

de curent electric. Cele

tipuri de iluminat, cel cu spirt aerian

cel electric, au coabitat o
relativ

îndelungată,

sistarea

definitivă

perioadă

a

activităţii

până

jumătate

activităţii

la

Fabricii de
că

spirt aerian. De remarcat faptul
decursul

şi

de timp

de circa 16 ani,

în

sale, de aproape o

de secol, extinderea

reţelei

aerian a avut loc într-un ritm
cartierele de la periferia

de gaz
scăzut,

oraşului

fiind

private de avantajele serviciilor oferite de
către fabrică.
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ECOURI ALE MUZICII MECANICE LA GALAŢI, ÎN PRIMA
JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA

Elena Ingrid BAHAMAT
Muzeul de Istorie Galaţi
Abstract: This thematic approach was thought as an understanding of the universe of music trade

(especially the specialized shops), of commercials as well as of conclusive echoes of the mechanical
music in the city of Galaţi, the Romanian port on the Danube. The press of the epoch, the statistic
publications, are important documentary sources for such an approach to the subject. Their pages are the
propagators of such mechanical music echoes, mus ic that was broadcast a/so during the first half of the
2dh century, by means specific to the phase and progress of science and technique.

E

incontestabil

al

coul,

în

accepţia

sa

statistice,

poate

fi

importante pentru o astfel de abordare a

martor

subiectului. Paginile lor se constituie în

Într-un

propagatorii ecourilor muzicii mecanice ce

concretă,

considerat
realităţi.

unei

context similar, ne refeream la rolul muzicii
mecanice în stilul de
oraşului

port danubian

secolelor XIX-XX.
urmărim

viaţă

al

Galaţi,

Ne-am

se difuza

comunităţii

la

ştiinţei şi

să

acelaşi

în

spaţiu

şi

progresului

tehnicii de profil.

gramofonul. Pâlnia pentru

amplificarea sunetului este

continuare, în prima jumătate a secolului al
că

în epoca la care ne referim, prin

perfecţionează

citadin, în

XX-iea, pornind de la premisa

documentare

„La începutul secolului al XX-lea, se

acum ce ecouri a avut muzica

mecanică

şi

surse

mijloacele specifice stadiului

cumpăna

propus

sunt

cutie de

valorile

rezonanţă.

sub denumirea de

unui limbaj universal, precum cel muzical,

patefon. Patefoanele au fost larg

îşi păstrează şi

ş1

transmit mesajul în timp,

constructivă,

concomitent cu progresele culturii tehnice,
indiferent de

schimbările

mentalităţilor

magazinele

cu
de

muzică

profil),

gusturile,

a lumii

(cu

precădere

a

reclamelor

varietate
răspândit şi

1925 s-a

foarte

mare

a

de pe discuri, pentru toate

au

amuzamentul

constituit
generaţiilor

deliciul
din

Şl

primele

decenii ale secolului al XX-iea.
Gramofonul a continuat

comerciale precum ecouri concludente ale
muzicii mecanice. Presa vremii,

după

varietatea

înregistrărilor

În acest sens, demersul nostru

comerţului

iar

ş1

precum

înţelegere

bogată

într-o

răspândite

patefonul portabil. Aceste aparate mecanice,

individuale, colective.

tematic a fost gândit ca o

realizate

cu o

Aceste aparate sunt

ţara noastră

cunoscute în

înlocuită

publicaţiile

până

să

fie folosit

pe la începutul celui de al Ii-lea Război
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însă apariţia

Mondial,

tubului cu vid

şi

a

categoriile sociale mai
înstărite,

dozei electromagnetice deschide drumul spre
şi

înregistrarea

electrică

redarea

Această

pentru

Galaţii

oraş

epocii,

oraş

port danubian

datorită

Oraş

franco.

său

regimului

ş1

universale

generaţii

de

naţionale.

şi strămoşii

patefonul, ca

ştiinţei şi

gălăţeni,

apărea

tehnicii

astfel

şi

impact special datorat chiar

perioada

înfiinţate.

Vor

apoi magazine specializate în

tranziţia

dispoziţia

grijă să-şi

patefoanelor,

spre o

marcând

altă etapă

şi

doritorilor

a

evoluţiei

atractive, cu

la

modă.

unităţi

câteva exemple relevante în

comerciale

comerţului",

îşi

de

clasice sau
premisă

Pornind de la eterna

„reclama-i sufletul

denumirilor

gamă variată

o

sonorităţi

discuri muzicale, cu

lor.
Iată

îşi

muzicii. Astfel de magazine puneau la

cu ajutorul

şi

din

altele erau nou

comercializarea

în acorduri variate.

reclame originale

activitatea

anterioară,

lor, au încântat

magazinelor de profil, ce aveau
facă

continuau

Gramofonul,

răzbăteau

Ecourile lor sonore

gramofoane,

Unele dintre aceste magazine

posibilitatea de a fi în pas

cu moda, cu descoperirile

şi

pe comerţul cu gramofoane. 45

de porto

modern, cu deschidere spre

săi,

zona

iar alte peste 20 erau specializate numai

nou în toate domeniile de activitate, oferea
locuitorilor

precădere

9 magazine de instrumente muzicale,

4 dintre ele comercializau

cosmopolit, recunoscut în plan internaţional
în special

care frecventau cu

şi

instruite

În perioada interbelică, existau în

44

valabilă şi

realitate a fost

puţin

tehnicii

strict comercială a oraşului.

sunetului,

înlocuindu-l cu modernul pick-up."

şi

astfel de

publicau reclamele

îmbietoare în ziarele de tiraj mai mare sau
funcţie

de profitul

şi

de

acest sens. PATHE FRERES, LYRA, LA

mai mic, în

HARPA, MOZARTH, ODEON, TEMPO

adresabilitatea afacerii. Iconografia care

erau

însoţea

magazme

specifică,

dar

centrală

oraşului,

a

clară către
muzicală

şi

care,

pnn

denumirea

şi

informative sau

amplasarea lor în zona

atragă şi

aveau o adresabilitate

melomanii cu o anume
dare de

mână.

cultură

virtuali

impact

44

în

rândul

Lenuţa

Chiriţă,

pitoreşti

melomanilor

Camelia

editat de Muzeul
PROCOPIU
MOLDOVA

şi

Ştiinţei şi

Complexul

Iaşi, Iaşi,

pitoreşti)

vizual un

număr

cumpărători.

firme, de prestigiu

cu

indispensabil

din

era

(simple,
menită să

cât mai mare de
că

Faptul

se

internaţional,

oricărei

reclame

era un atu

reuşite.

interesant de remarcat

că

comerţ

se efectua

cu

muzică

Este

un anume tip de
şi

de

magazine cu profil variat .

Cristofor,

Înregistrarea şi redarea sunetului,

reclamelor

comercializau produse provenite de la mari

IZVORUL

NOUTĂŢILOR, LA PAPAGALUL DE AUR

erau, în schimb, denumiri

textele

catalog
ŞTEFAN

Tehnicii
Naţional

45

Radu Volbură, Anuarul General al oraşului
Covurlui, Brăila, 1932, p.
153, 155.

Muzeal

Galaţi şi judeţului

2003, p.21.
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De
comerciale

asemenea, existau unităţi
.
.
care asigurau ş1 repararea

gramofoanelor,
demonstrează

patefoanelor,

reala lor

fapt

răspândire

ce

în acest

centru urban.
Spre
numărul

unor

micşorat,

era la

sfârşitul

astfel

nu ca o

modă,

vedere

perioadei interbelice,
de magazine s-a

dovadă că

profitabilă

ori

comercial,

concordanţă

comercial al

muzica nu mai

c1,

din punct de
probabil,

evoluţia

cu
pieţei

culturii muzicale,

locale
ce

şi

în

profilului
a tehnicii

făceau

şi

loc altor

sonorităţi.

Presa
instrumente

se
şi

va

face

aparate

ecoul

de

altor

redare

ş1

înregistrare a sunetului, cutiile muzicale,
gramofoanele,
treptat,

amintiri

patefoanele
plăcute,

nostalgie, în articole cu tentă

ajungând,
evocate,

cu

istorică.
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DIN ISTORIA AUTOMATELOR CU MECANISM MUZICAL.
PĂSĂRI CÂNTĂTOARE
Monica Nănescu
Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract: The paper provides an incursion info the history of models of singing birds with music
mechanism that existed throughout the time. Built with the intention of imitating the naturalness of
singing birds, these automata are nowadays rather frequently found in museum collections. The research
of the collection of music automata which belong to "Stefan Procopiu" Science and Technique Museum in
/asi refers precisely to two of the exceptional items that have entered its patrimony, that is the serinette
and the bird cage with music mechanism.

V
împăratului
mică operă

ă

:oveştile

In

de

Ctesebios
(sec.III.î.Hr.) a

lui Andersen?

„Privighetoarea",

de

artă:

de

mecanică

ca oricare alta,

dacă

până

ascunsă

într-o cutie era

Philon din
păsărilor

care ar fi putut fi

nu ar fi avut încrustate

în picioare diamante, rubine

mierlă

din

Alexandria

reuşit să reproducă

sunete

cu ajutorul unui mecanism bazat

pe presiunea apei2. În jurul anului 200 î.Hr.,

Chinei i se oferea în dar „o

o privighetoare

din cap

amintiţi

mai

Bizanţ

a încercat

pnn

să

redea cântul
şuierului

intermediul

modulat, produs prin presiunea aerului

şi

şi

a

aburului, iar Heron din Alexandria (20-62

safire. Cum porneai automatul,

micuţa

d.Hr.) a reluat eforturile lui Philon

ş1

bijuterie cânta ca o pasăre adevărată,

bătând

reuşit

pnn

măsura

şi

cu coada

scânteind din toate

introducerea

podoabele ei din aur şi argint" 1 Vrăjit,
împăratul şi-a

păstreze

automată şi strălucitoare.

la

palat

cântătoare

copia

târziu,

Dar povestea nu

începe

Încercări de a imita naturaleţea

către

desăvârşite
mărturia

ale

zburătoarelor.

arhitectului

Vitruvius (80-20 î.Hr.),

şi

s-a

de

păsări

sunt semnalate ulterior mult mai

să crească

în perioada

Renaşterii,

italieni

numărat

entuziaşti

ai

ştiinţei şi

mecanice

inginerul roman

automat,

ingeniosul

zburătoare şi
piesă

1515 regelui
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artei

Leonardo da Vinci (1452 -

1519), care a dezvoltat proiecte de

trilurilor

Astfel, prin

aflăm că

mecamce

când interesul pentru automate

savanţii

sunt semnalate încă din

reproducerea

specific

începând cu secolul al XV-lea. Printre

antichitate, când efortul conceptual s-a
focalizat

zgomotului

Modele

este doar poveste.

păsărilor cântătoare

procedeelor,

bolborosirii, pentru a imita gânguritui3.

alungat privighetoarea sa vie,

să

preferând

îmbunătăţirea

a

care a fost
Franţei,

păsări

a realizat un leu
prezentată

în anul

Francisc I. O

altă

Istoria ştiinţei

tehnicii

aceleaşi preocupări,

personalitate, cu
Giannello

şi

Della
ş1

matematician

Torre
autor
şi

domeniile hidraulicii

certificării

(1500-1585),
lucrări

de

mecanicii. Aflat în

confecţionat

articulate

concepute

special

figurine

ca

pentru

să reproducă

în

epocă

înveţe

le-a

zburătoarea favorită

când

a

vietăţi

melodiile dorite. Dar a
repetiţie,

fluiera un fragment muzical, cu
până

s-au

învăţare

metodelor de determinare a micilor

4

contribuţii

păsări

publicat manuale speciale de

distracţia împăratului •

Importante

furie a

succesului în înalta societate.

Pentru proprietarii acestor

în

serviciul regelui Spaniei Carol Quintul
(1500-1558), acesta a

adevărată

canarul, a generat o

a fost

ajungea

să

îl

pe de rost, se dovedea a fi, de multe

avut Salomon De Caus (1576-1626), unul

ori, un efort considerabil. În consecinţă, au

dintre discipolii lui Leonardo Da Vinci,

început

care a proiectat o varietate de

maşini şi

să

fie construite mici instrumente
acţionate

mecanice, serinete,

manivelă,

de o

structuri complicate utilizând vidul, energia

care emiteau sunete din registrul înalt

solară şi

asemănător

vaporii de

apă.

asemenea mecanisme de
utilizând un cilindru de
adăugat

A realizat de

păsări cântătoare
orgă,

Numele serinetei provine de la
cuvântul

la care a

suplimentar nişte glezniere pentru a

îmbunătăţi

considerabil

francez

calitatea

acelaşi

multe ori

interpretării •

fost

asociată

derivat

înseamnă

"serriner", care

5

Odată

timbrului cântecului de pasăre.

din

verbul

a repeta de mai

lucru. Imaginea serinetei a

lumii

ştiinţifice şi

religioase,

drept cea a unui obiect destinat elitei (regi şi

cu secolul al XVII-lea,

suitele de triluri au fost reproduse ingenios

prinţi),

cu ajutorul unor mecanisme hidraulice,

pe care ei o educau să cânte. În această

conform principiului dezvoltat în 1675, de

perioadă

către

păsări cântătoare,

inginerul Athanasius Kircher ( 1601-

1680),

în

„Physiologia

Kicheriana

păsării

a fost

intermediul tuburilor de

realizată

orgă

superioară

era

introdusă

triluri

presiune,

obţinându-se

ciripitul păsării

6

în lichid, iar la
anumită

un susur care imita

compame,

precum

imitaţie

păsării

de rulade sonore,
Aşadar

artă

preţioase

eleganţii

pe care
şi

le

tabachera,
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să

în diverse obiecte

arătau

vremii le purtau

celor din jur cu

cel

mai

găzduirea păsării cântătoare

sau

au înlocuit

sub orice pretext la îndemână.

Obiectul

ca animale de

că

păsările

vii din colivii, ci au ajuns

fie ascunse cu

ostentaţie

privighetoarea

perfecţionate,

automate nu numai

asupra lor

•

păsărilor cântătoare,

mare de

mecanismul muzical,

tremolo-uri7.

zburătoarele

La începutul secolului al XVIII-lea,
moda

şi

cântătoare

extremitate

baza acestuia se trimitea aer cu o

deosebit de

priveşte

naturale prin

prin

(care ofereau

cărui

producţie

cântecul apropiindu-se de cel al

o varietate mai mare de sunete) sau cu
ajutorul unui fluier, a

sensibilităţile păsării

s-a înregistrat o

în ceea ce

experimentalis". Pentru prima dată, imitarea
cântecului

aparatul având

considerată

solicitat

în

automate a fost

cel

mai

bun

ştiinţei şi

Istoria
Bătând

ambasador al luxului individual.
aripi

şi mişcând

clătinând

coada,

deschizând/închizând

din

ciocul,

de perete sau de budoar, flacoane cosmetice

şi

capul

şi

9

flori artificiale

micile

căror

imitau cu

acurateţe.

la

mecanismelor

păsărilor

mecamce

numărat

,,Ra/ă"

celebra

Vaucanson

dezvoltarea

elveţian

ceasornicarul

•

caracteristici diferite este de remarcat

Printre cei care au avut

meritorie

s-a
Pierre

10

a inventatorului francez

(1709 - 1782), care executa

automat o serie

operaţii:

apă,

grăunţe,

ciugulea

Jacquet-Droz (1721-1790), celebru pentru

Apariţia,

invenţiile

a mecanismelor care

sale inteligente, cunoscute sub
şi

numele de automate. El a conceput
păpuşi

construit

mână,

ceasuri de

ş1

mecamce
dar

şi păsări

pasăre dotată

să

execute

sonore

8

serinetă prevăzută

consideră

că

prima

mişcări

inovaţiile

ale

artistică memorabilă

al

automatelor

reproduc

zburătoare
produsă

orgă

vii

divertisment

vizuale
este

şi

realizări
numărat

importante

mişcările

degetelor

şi împăraţii

acţionat

acestuia

şi

precum:

un

( 1818)

mâini.

din Europa, China, India

elveţian

oglinda
şi

pentru

cu

tunurile cu

şi

păsări

perfecţionat

de voce, totul
mult mai

perioadă,
şi

fraţii

Samuel-Henri
senzaţie,

pasăre

cântătoare

păsări

cântătoare

şi

Leschot,

mecanica

prin introducerea unui

Jean

de mecamsme

fraţii

naturală),

inovaţiile

pistonului

păsările

respectiv
cu

îmbunătăţirea

lor împodobind pistolete de salon, oglinzi
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tije

Rochat au

păsărilor cântătoare
număr

mare de came

(care confereau automatelor o

Frederic Leschot (1746- 1824) a multiplicat
aduse acestor automate,

care permitea

au creat

automate Jaquet-Droz

Japonia. IBterior, continuatorii lui JacquetDroz, în special ceasornicarul

un piston

(1815) 11 • Deşi au debutat ca furnizori de

executa toate

unei

şi

construind cele mai frumoase piese ale lor,

s-au
şi

Printre

tuburile de

spaţiu

într-un

Rochat din Geneva

Mecanismele sale uimitoare au fascinat
regii

acelaşi intonaţii

Fran~ois-Elysee, Frederic

un ceas astronomic, dar

automat care scria lizibil

camă

sonore ale unei

ale

să

miniaturizeze

să înlocuiască

restrâns. Tot în aceasta

de Jaquet-Droz în 1780. Printre alte

renumiţi

mai

atât de frecvent utilizate

fiind

a

importante s-au numărat un fluier,

revenirea la

mecanică

şi

să

care

pasărea

păsărilor,

păsărilor cântătoare.

culisant condus printr-o

ş1

mişcările

conceptualizeze,

mai ales

special proiectat

în arborele genealogic

de

calităţile

tehnică

şi

din aripi.

execute

ale corpului

elveţieni să

mecanismele

cu opt tuburi

reuşită

să

orologieri
dezvolte

bea

secolului al XVIII-iea,

mecamce.

Din punct de vedere istoric se

.

dădea

determinat pe cei mai buni

ciocului, capului şi aripilor, cântecul ei fiind
produs de o

părţi

măcăia,

înota,

automate,

cu un mecanism care-i

oferea posibilitatea

sîarşitul

la

diferitelor

Încă din 1750, Pierre Jaquet Droz a realizat

o

buchete de

În categoria păsărilor ce posedă

triluri le

contribuţie

o

şi

orologii, uneori chiar vaze

automate mimau cu realism atitudinea
modelelor lor naturale, ale

tehnicii

pnn
care

solfegiului

mişcare

utilizarea

conducea
ş1

mai

a

la

gamei

Istoria

ştiinţei şi

tehnicii
construcţia

cântecului. Implicarea lor în

obicei rusesc

reputaţia:

numele

fraţilor

şi

Rochat

colecţionarii

păsări

cântătoare.

De-a

lungul

meseriaşi,
păsări

de

sofisticate

şi

unei

desăvârşirea colecţiei

anilor

care

pasări

cântătoare

mecarusm

automat

deschidea ciocul,

dădea

din aripi

păsărilor

printr-un

întorcea

capul,

şi coadă

Aceste automate erau

trilurilor adaptând

comandate special

burgheziei
serinetele

locuinţelor

bogate.
şi

nobililor

Mai

mari

şi

şi

şi

mecanismul
păsările

eficientă

de

redare

a

sale, pentru o
pendulă şi

de

fixare mai

ale

chiar în tablouri. Mai târziu, clientul a putut

în ceasuri cu

alege dintre mai multe specii de

decât

mai puternice, aceste orgi

aveau tubulatura de lemn

sticleţi

privighetori. Blaise Bontems ( 1814-18 93) a

jucării,

salon destinate

vrăbii,

precum: canari, sturzi,

îmbunătăţit

orgă

păsări,

acoperite cu penaj veritabil de

să producă

pentru a deveni instrumente de tip

tradiţia

deosebite a cântecului pe

serinete cu scopul de a fi vândute drept
fiind

mişca

mecanice în colivii, bucurându-se

datorită calităţii

în

XIX-lea, atelierele din Mirecort, situate în

unele

îşi

de un succes comercial evident, mai ales

În paralel, în cursul secolului al

au continuat

şi

întindea aripile

care îl imitau.

Franţei,

lebădă automată

Bontems din Paris, a continuat

realizarea

care

dintre

Începând cu anul 1849, societatea

ritmul melodiei.

nord-estul

îşi

ouă,

picioarele şi capul 12 •

din ce în ce mai

această perioadă,

dăruiască

îl

de 49 de

care unul avea în interior o

de

mai rafinate. Este de semnalat

de asemenea, în

să

ţarinei. În anii următori el a continuat

a permis crearea unor mecanisme
cântătoare

în prima zi

Alexandru al Ii-lea oul

amversar pe care acesta

de

executată

miniaturizarea la extrem,

ţarului

prezentat

automatele recunoscute prin poinson-ul FR
sunt emblematice pentru

soţiei

oferea

de Paşti un ou. În 1884, Faberge i-a

unor astfel de mecanisme complicate le-a
sporit

soţul

zburătoare,

una sau mai multe partituri de triluri,
diferite moduri

cilindrii lor

de

ffilşcare

mecanică,

frunziş şi

cuprindeau în general opt melodii. Ulterior,

felurite penaje artificiale,

începând cu primii ani ai secolului al XIX-

pentru decor. Automatele Bontems au

lea,
o

păsările

modă,

suporturi

mecanice în colivie au devenit

mici,

şi ouă

precum:

pendulă

Faberge

că

(1846-1920),

sau ceasuri de

demodată

ouă

imperiale de

Paşti,

forţă

unor

După

însăşi

la

sîarşitul

vitrinele din S.U.A.

un
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că deşi

la 1800, tabachera, ca suport de
· a revenit în

secolului al XIX-lea,

adaptându-se ulterior

unele fiind

de altfel mici automate muzicale.

adevărat

care o includea pe

pasăre cântătoare automată,

importante serii de obiecte rafinate, a
construit

cu

Interesant de amintit este faptul

renumitul Carl
creatorul

clientelă

regina Victoria (1819- 1901) a Angliei 13 •

tabachere,

decorative. Ca exemplu în

acest sens, amintim

o

internaţională,

unele dintre ele fiind integrate în

ceasornice cu
buzunar

încântat

flori

şi

ajungând

până

în

Istoria ştiinţei şi tehnicii
În anul 1960, societatea Bontems a
fost

răscumpărată

Serineta:

de firma Reuge, cu sediul
Elveţia,

în localitatea Sainte Croix din

care

a continuat pe termen lung fabricarea
tehnică

automatelor imitative, uzând de o

similară cu cea aplicată odinioară '4. Între

clasicism

şi

muzicale

şi păsări

inovare, marea
mecanice

perpetuată astăzi,

tradiţie

de cutii

cântătoare

este

prin Reuge, la Sainte

Croix, ultima de acest fel din Elveţia .
Într-un spirit de inovaţie, în care
tradiţia şi

Autor necunoscut
Nr.Inv. 3203
Dimensiuni: L=47 cm, LA=32cm; 1=23cm

modernitatea se împletesc, Reuge

continuă

să

excelenţă.

cultive

Cutiile

muzicale produse de fabrica Reuge sunt
împărţite astăzi

în diverse

colecţii.

Serineta,

Cutiilor

la Ghencea Dumitru din

clasice din perioada anilor 1865-1875 le-a
fost

acordată

doreau
lor.

colecţionarilor

destinate

să

insufle o

notă

Această tendinţă

şi

remarcabil
ceea ce

expoziţiilor

este

conservată

zilele

conţine

mişcare

prin învârtirea unei manivele

antrenează

rândul

a

(foale)

câteva tuburi din staniu. Aparatul este pus

care

în

suflător

său,

cilindrul ce

acţionează

noastre

coliviile

suflătorul.

cu

Elveţia,

sau Germania au devenit obiecteexpoziţiilor

reper ale
admiraţia

muzeelor, stârnind

vizitatorilor atât prin ingeniozitate

cât şi prin valoare artistică.
Muzeul

Procopiu" din
muzeografic
aparţinând

Ştiinţei şi

Tehnicii

„Ştefan

Iaşi conservă şi valorifică

două

exponate

interesante
Ţara de provenienţă : Germania, cca.1960
Nr.Inv. 9598
Dimensiuni: D = 18 cm; Î = 33cm

familiei de automate muzicale

prezentate în

această

lucrare

şi

anume:

serineta şi colivia cu mecanism muzical.

119
https://biblioteca-digitala.ro

la

prin intermediul unor pârghii,

Colivia cu mecanism muzical

mecanism muzical realizate în

tehnică

în

tematice.

În

Franţa

şi

în mod

colecţiilor şi

designul

Galaţi,

paralelipipedică neagră,

câteva arii foarte scurte, un

viaţa

imediată

în 1969, de

un cilindru cu pini pe care sunt montate

care

de poezie în

în actualitatea

priveşte

dispus, într-o cutie

din

decorării şi circulaţiei

punct de vedere a
pieselor

atenţie deosebită

mereu o

achiziţionată

Istoria ştiinţei

şi

Mecanismul
cu

dublă acţiune,

tehnicii
conţine

care parcurg scheletul metalic al coliviei

un mic burduf

plasat în partea

stângă,

ajung printr-o

în

mijloc un grup de came, iar în dreapta este

inferioară

dispus arcul motor cu roata de transmisie.

realizată

Se

injectează

suflant, în interiorul

căruia culisează

piston comandat de o

camă.

comandă

verde

camă

două acţiuni

celor

sincronizate

ale

interiorul coliviei metalice este
pasărea acoperită

cu

deschide ciocul
melodiei.

Mişcările

este

susţinere,

Colivia
plasată

este

deasupra

acoperit cu catifea

flori artificiale de o parte

şi

de alta
aşezată

cu

mecamsm muzical,

dispuse în cele mai diverse suporturi
(ceasuri de buzunar, tabachere, tablouri

În

colivii),

continuă să atragă astăzi

numeros,

mecanismului muzical

şi mişcă

alamă şi

Păsările

plasată

cu ajutorul unui arc, arcul remontor,

suportului.

pasărea.

cu penaj natural, care

declanşarea

şi

ale camelor
păsării.

din

de transmise în partea

scheletului metalic pe care este

cântecul păsării. Alte came comandă

mişcările

odată

un

supapa de admisie a aerului. Prin

combinaţia
rezultă

A doua

a

suportului de

aer din burduf într-un tub

roată

şi

descopere

îşi

interesat
şi să

depuse de

coada în ritmul

să

şi

un public

cunoască,

să

reflecteze asupra eforturilor

meşterii

timpurilor trecute în

crearea acestor interesante bijuterii tehnice.

sunt asigurate de fire
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EXPOZIŢIA AGRICOLĂ ŞI DE INDUSTRIE CASNICĂ A

MOLDOVEI ÎNTREGITE
Oana Florescu
Ştiinţei şi

Muzeul

Tehnicii

"Ştefan

Iaşi

Procopiu"

Abstract: Petro Pani, a university professor, founder of the Romanian chemistry school, academician
and Minister of Education, gol a/so involved in the promotion of the agricultural sciences and of the first
agricultural schools.
In 1922, following the Union of Bessarabia and Bukovina to Romania, Petro Pani, in his
capacity of mayor ofthe city, proposed to inaugurate in Iaşi an "Exhibition of Agriculture and Domestic
Industry ", in which he invited producers of al/ counties of "united Moldavia ". The aim of the exhibition
was nat only the one of exhibiting various items but a/so followed the achievement of a scientific study on
agriculture and its branches, in the three Moldavian provinces.
The exhibition was organized by a General Commissariat, coordinated by Petro Pani and was
situated on the current location of the Exhibition Park in Copou. It was inaugurated on 27 September
1923 by the mayor Constantin Toma, in the presence of the Minister of Agriculture and Domains, Alecu
Constantinescu, of the Minister of Labor and Social Protection, George Mârzescu, of the Minister for
Bessarabia, Ion Incule!, of the French General Henri Mathias Berthelot and of other personalities. The
exhibition had a great success, being a/so visited by king Ferdinand I.

etru

Pani,

P
şi

academician

s-a implicat
agricole

şi

şi

fondatorul

pentru

şcolii româneşti

de chimie,

conducerea

învăţământului,

ministru al

ştiinţelor

în promovarea
şcoli

preşedinte

criza

bazată

cu caracter

al Academiei

instituţii

acestei

şi

a

lipsea

educaţia

exploatărilor

economică

depăşită

pentru cei

iniţiat

implicaţi

„Trebuie

să

cunoaştem

valoroase

agronoID1e1,

ascultându-le vocile

încurajând, astfel, cercetările ştiinţifice. În
anul 1922,

după

Unirea Basarabiei

ţinem

ş1

Bucovinei cu România, Petru Pani, în

la

industrie
producători

Iaşi

o

perioadă

iar

putea fi

politică economică

Expoziţia agricolă

pe

mai ales

fim

toţi

fiii

şi

economică

să

posibilitatea

dăm

acum

acestei

şi să
ţări,

nevoile. Trebuie

seamă

dezvoltare
le

atenţi

a

de

condiţiile

fiecărei

regiuni

propăşirii,

să

de
şi

ca nici

să

se

una din provincii să nu rămână în urmă".

,,Expoziţie agricolă şi

de

(Petru Pani)

calitate de primar al
deschidă

săteşti,

în acest domeniu.

publicaţiilor

domeniul

agricole

agricultură.

concursuri pentru premierea
din

şi

în organizarea

din acea

numai printr-o

pe

expoziţie

reprezenta un important material didactic

Române, a administrat terenurile agricole
aparţinând

că

universitar,

a primelor

agronomic. Ca

întregite". Era necesară o astfel de

profesor

oraşului,

casnică",

din toate

la

a propus

care

ţinuturile

a

invitat
46

„Moldovei

Comisariatul general al expoziţiei, Expoziţia
de

agricolă, viticolă, horticolă, zootehnică şi
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expoziţiei

Scopul

nu era numai
să

acela de a se expune diverse obiecte ci
urmărească

trei provincii

şi

zonă.

moldoveneşti.

Organizând

e bine

şi

ce e

producţiei

la capătul aleilor Ghica Vodă 49 • Terenul se

din

această expoziţie,
preşedinte

privegheze

rău, să poată

şi să

organizeze

economică, putinţa

şi

îndreptare

de a

găsi

folosirea locului de

afla între Parcul Sportiv

al

astronomic

şi

avea o

şi

Observatorul

suprafaţă

de 5

hectare50 . Comandamentul militar superior

„să
viaţă

a pus la

ce

dispoziţia

organizatorilor 19

pavilioane care acopereau o

suprafaţă

de

circa 4000 m2, pavilioane aflate pe terenul

folosi celor
puşi să

iar celor

a

hotărât

al

ţinut, să vadă fiecare

învăţătură,

dornici de

expoziţiei,

Era necesar un

pe dinaintea tuturora întreaga
a acestui

un loc potrivit

solicitarea lui Petru Poni, comisarul general

comitetului executiv, preconiza ca

agricolă

oraş

a ramurilor ei, în cele

Petru Poni, în calitate de

treacă

lipsind în

de

acestui scop, primarul Eugen Herovanu, la

studiu comparativ asupra
fiecare

expozanţi şi

număr

ştiinţific

realizarea unui studiu

asupra agriculturii

Contându-se pe un mare

cedat de Primăria Iaşi.

viaţa noastră

mijloacele de

a le aplica acolo unde

trebuie',47•
S-ar fi dorit ca

expoziţia să aibă

în toamna anului 1922, dar din

loc

cauză că

fondurile necesare, de 3 milioane de lei, nu
s-au putut aduna
sumă

an o

mai

mică

expoziţie

ştiinţific,

amâne

până

15 iunie, iar cu o

nu s-ar fi putut face în acel

de studii agricole cu caracter

expoziţia

pentru toamna anului

1923. Comisariatul s-a gândit
expoziţiei

să

Comisariatul a fost nevoit

ar mai putea

că

creşte şi

fondurile

pe alte

căi,

de aceea s-a oprit la ideea organizării unei
loterii care ar aduce un fond important
împreună

diverselor

cu

contribuţiile

instituţii

ŞI

băneşti

şi

ale

Fig. I. Locul de amplasare a Expoziţiei Agricole,
între Spitalul Militar şi Observatorul astronomic

organizaţii

economice, se putea extinde programul
expoziţiei 48.

Ion Mitican, Cum s-a născut Parcul
(articol publicat în ziarul Lumina din
14 noiembrie 2007)
so Comisariatul general al expoziţiei, Expoziţia
agricolă, viticolă, horticolă, zootehnică şi de
industrie casnică a Moldovei întregite, Iaşi,
1923

49

Expoziţiei

industrie casnică a Moldovei întregite,
1923
47
Idem
48
Idem

Iaşi,
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alcătuit

S-a
orgamzare,

numit

un

comitet

Comisariat

Iaşi, Bucureşti, Cernăuţi şi Chişinău,

frunte cu profesorul Petru Poni.

director general al Uniunii centrale a
Sindicatelor Agricole)

General,

personalităţi

compus din foarte multe

de

Pentru

din

Enumerăm,

general al Ministerului Agriculturii (în 1923
N. Flondor, primarul oraşului).

Cardaş,

Enăşescu

Gh. Mârzescu, D. Tacu, Dr. C.

municipiului

Iaşi

municipiului

Iaşi

funcţia

al

Prefectul

Secretar

Poliţie,

M. Wachtel- directorul

necesară

Haralamb

Iaşi,

băneşti

Băncii Iaşi,

Băncii

Moldova,

Gheorghe

Fabrica de
Iaşi,

Ghibănescu,

Cu

aceşti

expoziţiei,

Dr.

Gh. C. Ionescu

Bucureşti:

Şişeşti,

Dr. A. Ionescu -

Brăila,

51

de

Interne,

M.

subvenţii
către

Chişinău).

bani s-au început primele

organizare

directori

ajutor

făcând

bănesc

500000 de lei.

Băncii

P. Modolea, director general al

Ministerului

la

împrejmuind
plantaţii

lucrări

terenul

de brazi

şi

construcţiei

Ministerul agriculturii a aprobat ca

generali în Ministerul Agriculturii, inginer

Ţărăneşti,

Până

de noi pavilioane şi plantaţii.

lng. M.

M. Manoilescu, director general al

era

Ripiceni, 5000 lei Banca

amenajând terenul în vederea

Manoilescu, I. Berceanu (în 1923 D.
Căruntu,

zahăr

6000 lei Banca Basarabiei -

agricol.
pentru

de 3000000 de lei.

de 131 OOO lei ( 100000 lei de

de

corespondenţi

sumă

expoziţiei

Uniunea sindicatelor agricole, 20000 lei

preşedintele

Dron,

o

profesor, Constantin I. Ciulei, inspector

Membri

Vasile

15 iunie 1922 au fost trimise

ing. I. Casetti, Virgil Urdea, inspector

federaţiei

General:

Pentru organizarea

Prefectul de

viticultor, I. Botez- directorul

preot C.

Preşedintele

Sadoveanu, înlocuit cu Constantin I. Ciulei,

Vasiliu, prof. universitar, colonel C. Gorgos

agronom,

Herţa,

Vlad

inspector agronom.

oraşului,

de

statisticii,

de primar al

Secretar: C. V. Oescu.

judeţ,

Inspector general

sindicatului agricol).

în perioada 1919-1920).

Membri: Primarul

Cociorvă,

St.

administrativ, E. Giurgea, Director general

Constantin Crupenschi,

senator (a îndeplinit

Agricola

Director general la „Casa Noastră",

adaugă

de primar al

în perioada 12 martie - 25

Căpăţână,

Dr.

Vladimir Cristi, I. Bahlovschi (în 1923 se

aprilie 1926), General Adj. D. Gherculescu,
Dr. A.

Chişinău:

Pentru

Membri în comitetul executiv: D-na Zoe

funcţia

Dr.

C. Stepanovici, Aurel Voronca, inspector

Comitetului: Petru Poni

(care a îndeplinit

Doboş,

Filaret

în

în continuare, membrii acestui comitet 51 :
Preşedintele

Cernăuţi:

Solacolo,

Idem
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Fig. 2. Amplasarea
Ghica

Petru

grădinii

în zona

împreună

Pani,
săi,

colaboratorii

Expoziţiei

Agricultură,

cu

şi

program a fost înaintat
Agricultură.

Din

industria

că

înţeleasă

de

din

toţi,

Iaşi,

la

organizaţiilor

comitetele
şi

reprezentanţii

pe

agricole

judeţene

ale

această

manifestare

programul elaborat
unul

definitiv.

„Congresul
agricole

Bucovina"şţ

şi

să ia

pentru
ca

să

se

Congresul

Moldova,

delegaţi

Agricultura

2.

Viticultura

şi

3.

Industria

casnică,

4.

Zootehnia,

5.

Maşini

întâlnire

parte la

a

numea

Universităţii Iaşi.

ş1

apicultura

pescăria şi vânătoarea

agricole şi industrii agricole.

comisariatului
judeţene,

Universităţii,

stabilească

Basarabia

a

comitetele

discuta

se

silvicultura

Pe 18 martie 1923 a avut loc o

adresată

regionale

şi
şi

tot

general
în

altă

cu
Aula

prilej cu care s-a emis o

Circulară

Basarabia

şi

tuturor

judeţene

din

Comitetelor
Moldova,

Bucovina în vederea

şedinţei

plenare a Comisariatului General 1• S-a

a avut loc în perioada 28 - 29

mai 1922 în Aula
parte

statului,

instituţiunilor şi organizaţiilor

din

1.

care au aderat, precum

persoanele care doreau

sindicatelor

sericicultura

Comisariatul a convocat într-un congres
general

Uniunea

Congresul a avut 5 secţiuni:

Ministerului de

organizaţii judeţene,

ideea este

casnică,

agricole, Sindicatele agricole.

Acest

corespondenţa avută şi

întâlnirile cu diferite
văzând

expoziţie.

participante la

Consilieri agricoli,

agricultori, o delegaţie a doamnelor pentru

a formulat un program

care a fost prezentat membrilor Comitetelor
Judeţene

Prefecţi,

Au luat

ai Directoratelor de

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi Fond familial "Poni", Mapa "Petru Poni", dosar
173/ 1923
1
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hotărât

realizarea unei Anchete agricole
să cuprindă:

care trebuia
a.

şi

condiţii

industriale alese în diferite

din fiecare

specială

şi

judeţ,

hărţi,

grafice

şi

şi

fotografii expuse în pavilioane

a.

şi tipări

conferinţe

Nistru,

cuprinsă

întreaga

între

Carpaţi

instituţiilor

directivele
Bucureşti:

agricol

teoretic

ş1

speciale

C.

Combaterea bolilor la plante

prin îngrijirea

d.

Îndrumarea şi încurajarea creşterii

şi

controlul seminţelor

peştilor,

albinelor,

Combaterea fraudelor în

fabricaţia

animalelor, a culturii

în tot timpul

expoziţiei

viermilor de

pentru întreaga regiune.

vinurilor

Organizarea pavilioanelor2

f.

pavilioane

din

Selecţia şi

e.

hotărât

cu

Învăţământul

care vor trata diferite chestiuni studiate

S-a

agriculturii

privinţa

în

b.

Comitetelor judeţene;

d.

agricultură

şi

administrativ

sau regiunilor

monografii generale

care se vor întocmi

de

Expunea activitatea statului

centrale aflate la

respective;
C.

Ministerului

regiune a Moldovei

planuri economice, tablouri

judeţelor

Pavilionul

dezvoltării

sau regiune

aranjate în pavilioane, în

la standurile

1.

a ministerului de

standuri pe judeţe sau regiuni.
b.

Grupa pavilioanelor statului:

agricultură.

probe de produse agricole, viticole,

horticole

B.

împărţite

Încurajarea culturii pământului prin

motocultură

organizarea a 25-30 de
expoziţionale

mătase

g.

în

Înlesnirea creditului agricol pnn

pavilioane oficiale, pavilioanele statului,

casele de împrumut prin gaj

pavilioane particulare.

h.

Încurajarea industriei casnice

1.

Îndrumarea şi încurajarea mişcării

A.

Grupa

pavilioanelor

oficiale

cooperative la sate

cuprindea:

1.

Pavilionul agriculturii generale

2.

Pavilionul

viticulturii

J.

exproprierii

ŞI

3.

Pavilioane de zootehnie

k.

4.

Pavilionul apiculturii

funciare.

5.

Pavilionul anchetei agricole

2.

6.

Pavilionul de

industrie

sericicultură şi artă naţională

Casele de

şi

a

împroprietăririi

în

întreaga regiune pe ziua de 1 iulie 1923.

horticulturii

7.

situaţia

agrară

Reforma

casnică,

Studiile

şi lucrările

de

îmbunătăţirii

Direcţiei

Pavilionul

Regiei

Monopolurilor Statului - expunea într-un
chioşc

la sate

fruntaşi săteni

construit special, probe de

seminţe,

plante de tutun, în diferite stadii de
prelucrare,

Comisariatul general al expoziţiei, Expoziţia
de
industrie casnică a Moldovei întregite, Iaşi,
1923

2

repartiţiei

agricolă, viticolă, horticolă, zootehnică şi

de foi,

hărţi şi

tablouri grafice asupra

culturii de tutun, probe de

ţigarete şi

tutun, care se produc în

manufacturile din Iaşi
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şi

tehnicii
pescăriei,

Pavilionul Silviculturii,

3.

vânătorii
către

- urma

să

construiască

se

Pădurilor,

Casa

2.

viticultură, horticultură,

de

Administraţia

zootehnie

Exploatările

Direcţiunea Generală
societăţilor

tuturor

Pescăriilor ş1

a

din

întreaga regiune, urmând

să rămână

ca o

peşti

premii

Neagră

Marea
dreptul

produselor

şi

planuri de

forestieri

şi

de

insecte
b.

plantaţii,

dăunătoare

fotografii

şi

o

de pomi

colecţie

de

3.

instalaţii

4.

de

şi

vii

Petru Poni dorea ca acel pavilion

de timp, ca o

agricol

şi

de

anexă

mai

artă na/ionată

lungă

în

Iaşi

Grupa pavilioanelor particulare

1.

Pavilioanele

maşini,

agricole produse în

două

-

de

ţară şi

pavilioane mari cu

o

listă

prov1zone

a

judeţe,

probe din

toate produsele caracteristice ale câmpului
(seminţe,

ca

de

C.

fabricilor

cuprindea, repartizate pe

Expoziţiei.

iniţiativei

Comisariatului

Pavilionul Nr. 1. Plantele agricole de câmp

a Moldovei

înfiinţa

să sosească

să

pavilioanelor3:

să

a viitorului Muzeu

întregite, proiectat a se
prim rezultat al

durată

a animalelor ce doresc

instalaţii

Prezentăm

pentru o

a felului

construi noi pavilioane pentru expunere.

etc.

construiască

exactă

aceste

înconjurător de încă 2000 m 2 pentru a se

păsări

sălbatice împăiate, păsări cântătoare

se

pentru

suprafaţa de peste 400 m 2 şi un spaţiu

Societatea de

animale

şi

arătarea

Pavilionul

străinătate.

produse.

diferite

vite

produselor agricole, viticole, horticole

lemnăriei

vânători,

două

Pavilionul fabricilor de industrie a

unelte şi

către

mare sau

înscriere

trebuie

exploatare de păduri cu colecţii de soiurile

La etaj se expune de

de profit pentru

general cel mai târziu la l aprilie 1923.

acestor pomi etc.
planuri de

de

expună,

forestieri,

şcoli

se încheie

mici sau 20 de păsări.

de

La parter se expun:

fotografii

expoziţiei şi

vită

fiecare cap de

pavilioane, cu

porru

Comitetelor

2

soiurile respective de peşti.

de

cu

Taxă pentru fiecare m de pavilion şi pe

Cererile

seminţe

partea

aducătoare

unelte de pescuit caracteristice pentru

a.

concursuri

expozanţi.

Dunăre şi

expună colecţii

se

ce-ş1

agricultori

prilejuiesc
din

tranzacţii

- litoralul Basarabiei - în

cărora să

fruntaşii

organizatoare ale

cu trei nivele.

din lacuri, râuri,

casnică,

produse derivate

Expunerile

În subsol urma să se instaleze câteva
acvarii cu

industrie

expun produsele

a

vânătoare

de

construcţie permanentă,

păduri,

de

şi

Pentru

Domeniilor Coroanei, Fondul religios din
Bucovina,

agricultură,

Pavilioane speciale de

plante întregi

pământ,

o

şi

rodul lor), probe

hartă economică

a

judeţului,

particulare
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi Fond familial "Poni", Mapa "Petru Poni", dosar
173/1923
3

pe terenul progresului agricol
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câmpeneşti,

diferite fotografii cu motive

Pavilionul Nr. 6. Horticultura organizat pe

specifice judeţului.

regiuni horticole: probe de fructe, legume

Pavilionul Nr.b_ Întreprinderile agricole -

flori

formă

probe de produse sub

brută

şi

şi

hărţi,

produse derivate,

tablouri

grafice, fotografii etc.

prelucrată

din recolta anului curent, planul

Pavilionul Nr. 7. Zootehnia cuprindea:

economic

şi

a

a.

8

răspândirii

instalaţiilor

locuinţă,

fotografia casei de
ŞI

animalelor

de

la

Hărţi

şi

tablouri grafice asupra

diferitelor rase de animale (cai,

întreprinderi agricole, alese prin tragere la

bovine, oi, porci,

sorţi

dintre cele mai bine organizate,

regmn11;

hartă

a judeţului cuprinzând

situaţiei

indicaţii

şi

o

asupra

peşti,

lână

îmbunătăţiri

derivate din lapte de

două

funciare cuprindea

mari

părţi:

Stand

special

pentru
vacă şi

produse
hală

o

de

degustare.
Probe de produse agricole,

hărţi,

fotografii, planuri grafice de la toate

şcolile

a.

agricultură,

casnică,

ŞI

industrie

ferme, pepiniere,

horticole,

aparţinând

publice (Academia

staţiuni

statului

Pavilionul Nr. 8. Apicultura. Cu stupine
grupate pe regiuni

categorii, modele de

instalaţii,

viticole şi

Pavilionul Nr. 9. Silvicultura

şi instituţiilor

Română,

şi

economie

fotografii etc.

Construcţie permanentă,

Domeniilor

şi vânătoarea.

cuprindea:

esenţe, hărţi şi

a. Probe de

Hărţi şi

fotografii asupra

mai importante de

irigaţii,

lucrărilor

drenaje,

şi

b. Planuri, miniaturi

lucrări

exploatări

de canalizare etc. executate în ultimii 15-20

c.

fotografii de

forestiere;

sălbatice

împăiate,

Pavilionul Nr. 4. Viticultura organizat pe

vânat

industrializate,

regiuni viticole, cu probe de

viţă

struguri, altoi, portaltoi, insecte

de vie

şi

Vinificaţia.

şi paraziţi,

produse derivate,

fermenţi,

Organizat pe

fotografii,

şi

şi

Casa

de

exemplare

împăiaţi, peşte

tablouri grafice,

aparate de analize, fotografii

Nr.1 O.

Pavilionul
pescăria.

regiuni viticole, cu probe de vinuri

de

hărţi,

Piscicultura
pescar,
de

hărţi,

cu

peşti

şi

vii

şi

conservat, unelte de pescuit

Pavilionul Nr.11.

planuri de

Industria

vegetală, animală şi mică

de degustare a vinului

produse

etc.

ins tala ţii.
hală

păsări

fotografii, tablouri grafice;

tablouri grafice, fotografii.

Pavilionul Nr.5.

ŞI

Exemplare de animale

de ani în întreaga regiune.

Cuprindea şi o

planuri

grafice de plantaţii forestiere;

Coroanei etc.).

hărţi,

formă

sub

brută şi semifabricată;

întreprinderilor agricole.

c.

b.

albine) în cuprinsul

Stand special pentru

b.

Pavilionul Nr.3. Învăţământul agricol ŞI

de

şi

şi

judeţe:

probe

din produsele industriilor respective,

hărţi,

tablouri

produselor derivate.

agricolă

reclame.
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grafice,

pe

fotografii,

cataloage,

Istoria

ştiinţei şi

tehnicii
Maşini

Pavilionul Nr. 12.

şi

unelte

bucăţi

agricole pe categorii, câte 2-3

Mare, Dimitrie Cantemir, Grigore Ghica

şi

fiecare categorie alese printre sistemele

Hărţi

ş1

tablouri

Pavilioanele Nr. 19-25. Case de
săteni

grafice

comparative asupra răspândirii lor.
Pavilionul

Nr.13.

Instalaţie completă

artistic, în stilul regiunii.
Scopul

şi ţesutul mătăsii.

documentar

împletituri,

olărie şi

şi

casnică

situaţiei

din

ţesături,

de

principal

al

anchetei

agricole era acela de a aduna un material

Harta şi fotografii.

Bucovina. Probe de produse

fruntaşi

din diferite regiuni caracteristice ale

pentru cultura viermilor

Pavilionul Nr. 14. Industria

cât

mat

asupra

agriculturii din acel moment.
hotărât

Pentru aceasta s-a

ca fiecare

judeţean să întocmească

Comitet

obiecte de lemn lucrate

complex

câte o

de săteni pentru folosinţa proprie cu o secţie

monografie a agriculturii care urma

specială

conţină

pentru

particulare

mănăstireşti,

atelierele

şi şcoli

de lucru manual,

război

de

casnică

capitole.

Aceste

„îndrumările

cele mai

soluţionarea

diferitelor

strânsă legătură

chestiuni care sunt în

din

să

cu

producţia agricolă".

Pavilionul Nr.16. Industria

casnică

În vederea adunării din întregul

din
judeţ

Moldova. Idem.

Cooperaţia.

25

potrivite pentru

Basarabia. Idem.

Pavilionul

câte

monografii asigurau

la lucru, harta, fotografii etc.
Pavilionul Nr.15. Industria

în

Moldovei Mari, mobilate în interior cât mai

Sericicultura.

de mătase, sortatul, filatul

şi sărbători

se vor comemora

mod special în timpul Expoziţiei.

tipurile cele mai potrivite pentru regiunea
noastră.

căci

etc.,

de la

Asociaţia.

17.

Nr.

agricolă.

Publicistica

al

tuturor

informaţiilor

experţii

Hărţi,

aleşi

datelor

fiecărei

necesare
în

statistice

aceeaşi

ş1

lucrări,

plasă

(pentru

planuri, fotografii, monografii, statute, etc.

Moldova), voloste (pentru Basarabia)

ş1

privitoare la activitatea şi

judeţ

să

asociaţiilor şi

situaţia prezentă

Cooperativelor de agricultori

construite în ultimii 20 de ani, precum
orice

publicaţii ştiinţifice

periodice

propagandă agricolă apărută
apărută

a

în orice

şi

(pentru

formeze, cel mai târziu

şi

un comitet de
după

de

limbă

18.

până

la 15 aprilie,

plasă, volostă

sau

judeţ,

Administraţia

regiunii agricole respective.
La prima

Casă

trebuiau

regiuni, cu sediul la

în cuprinsul regiunii.

Pavilionul Nr.

Bucovina),

şedinţă

de orgamzare a

Comitetelor de plasă, trebuia să se discute şi

de boier

moldovean. Cuprinzând tablouri, fotografii

să

şi

comitetelor comunale compuse din cel

orice fel de documente privitoare la rolul

jucat în ttecut de

către

se

puţin

boierii moldoveni

3

întocmească

şi

pentru progresul culturii în regiunea lor. În

fruntaşii

această casă

învăţător,

se vor expune

documente etc. referitoare la

şi

tablouri,

Ştefan

cel

cel mult 7 persoane alese dintre

comunei: primarul, un preot, un
un

agronom

practic, o femeie
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listele cu membrii

sau

pricepută

agricultor

în industria

Istoria
casnică,

preşedinţia

în

meseriaş

un

comună,

sau în apropiere

şi

să facă,

care

plasă.

cu Comitetul de

sericicultură

ţării

în vechea

se

îndeplineşte

împreună

funcţia

de

secretar al

de

Comitetului.
limită

Data

de

depunere

cauză

oară

de la întregirea

a Moldovei pentru a
hotărî să pornească

a se

muncă pozitivă,

la

asupra

industrii

etc.). Astfel, ei s-au

capitală

cunoaşte şi

Comunei iar notarul sau secretarul acestuia
şi

agricole,

adunat pentru întâia

Primăria

Sediul Comitetului comunal era la

industrii

casnice,

tehnicii

apicultori, pescari, silvicultori,

vânători,

unui membru expert domiciliat

legătura

astfel,

ş1 păsări,

agricol, etc., sub

ştiinţei şi

situaţiunii

în

cunoştinţă

reale a ramurii
4

de producţie pe care ei o reprezintă •

în

manuscris a monografiilor era 15 iulie
1923, la Biroul Comitetului
Expoziţiei.

Au

monografii.

Toţi

judeţean

tipărite

fost

judeţean,

Expoziţie,

Buletinul

Arhitectul Nicolae Ghica
să întocmească

sistematizare al zonei

Expoziţiei

ş1

intrarea

principală

a monografiilor. Era nevoie de

această

Mare, în stânga

completă

Sportivă",

pentru a se putea

întocmi planul general de organizare al

Muzeului agricol
care urma

să

şi

de industrie

casnică,

Comitetele judeţene au organizat la

de

Ştefan

prin aleea

căreia

a fixat

cel

„Piaţa

locul unde s-a instalat apoi
şi

un drum de

rămas

neatinse

barăcile

Pirotehniei, spre nord, unde s-a înălţat,

după

lor

1950, Institutul de Chimie „Petru Poni".

mică Expoziţie agricolă

Întregul spaţiu a fost prevăzut cu plantaţii în

de un Congres agricol judeţean. La

prelungirea acelora din aleile Grigore Ghica

reşedinţă,

însoţită

rondoului al 11-

Vodă5 •

Au

oraşele

laterală,

faţa

acces în spate, paralel cu aleea Ghica

fie inaugurat în toamna anului

lunii august 1923, în

prin

stadionul. Tot atunci s-a croit

1924.

jumătatea

de amenajare a

trasat alei, straturi pentru flori, a stabilit

lea, iar alta,

lucrare cât mai

planul de

lângă

colecţie

la

şi

a

terenului necesar pavilioanelor. Arhitectul a

întreaga

intrare

Expoziţie,

primit sarcina

Budeşti

lucrărilor

au primit gratuit, pe

Comisariatului

liberă

de

care au

avut un rol activ la organizarea
pentru

Pregătiri pentru expoziţie

experţi şi ceilalţi

membrii

membri ai Comitetului

1OOO

al

câte o

această expoziţie

Vodă,

care a folosit minimum de

cheltuieli, un local de

şcoală,

s-au ales

probe de produse agricole, industriale cât

pe plan existând nota: ,,Lucrarea s-a

executat de agronomul Cezar Popescu".

şi

Ultimele

animale care au fost trimise la Iaşi.

pregătiri

în

vederea

deschiderii:

Comisiile centrale din Comisariatul

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi Fond familial "Poni", Mapa "Petru Poni", dosar
173/1923

4

Expoziţiei
Expoziţiei,

(agricultori,
horticultori,

au

organizat

Congrese
viticultori,
crescători

pe

pe

timpul

specialităţi

Ion Mitican, Cum s-a născut Parcul Expoziţiei
(articol publicat în ziarul Lumina din 14
noiembrie 2007)
5

vinificatori,

de cai, boi, oi, porci
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Fig. 3. Planul

Expoziţiei

Agricole

şi

de industrie

casnică

Vineri, 6 iulie 1923, Evenimentul:

„Comisariatul General a încheiat contractul

„Ministrul Muncii, Mârzescu, a vizitat

cu Societatea Trass - Block pentru lucrările

Expoziţia

de

din Copou, luând ultimele

măsuri

Pe 5 august, Comisariatul a

Miercuri, 25 iulie 1923, a avut loc
şedinţă plenară

expunere asupra

a

Industrie

Ministerului
şi

reprezentanţi

cel al Muncii, precum
autorizaţi

a1

o

executate până la

Miercuri, 15 august, pavilioanele

Agricultură,

de

lucrărilor

făcut

acel moment.

Comisariatului General, la care au luat parte
delegaţii

Expoziţiei

din Parcul

precum şi a porţii principale de intrare."

în vederea deschiderii 6."

în pavilionul viticulturii, o

ornamentaţie

agriculturii,

şi

viticulturii,

anchetei agricole,

comitetelor

horticulturii,

vinificaţiei, şi

industriei

constituite pentru organizarea Expoziţiei . S-

casnice care formau grupa pavilioanelor

au luat măsuri privind transportul obiectelor

oficiale erau aproape gata la exterior

şi

continua cu amenajarea standurilor în

animalelor la Iaşi.

interior. Pentru decorarea lor

Joi, 26 iulie, 1923, Evenimentul:
„Prima întâlnire a
judeţe

delegaţilor

ce vor participa la

celor 33 de

expoziţie.

partea Comisariatului General

Ghica-Budeşti

patru

legătură

membrii sub preşedinţia lui Petru Poni."

parte şi de alta a alei principale7 •

6

7

Ziarul Evenimentul, 6 iulie, 1923

exterioară
după

frontoane unite cu galerii de

asistă toţi

se

Societatea Trass-Blok a construit
planurile arhitectului

Din

şi

Ziarul Evenimentul, 15 august, 1923
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Istoria ştiinţei
Poarta de intrare de la rondul a
doilea

a

construită

fost

Asociaţi

Inginerilor

de

sub

bogăţiile mănoaselor

conducerea

şi Mărculescu

Tehnic al

Expoziţiei.

antrepriză

şi

care formau

ş1

Ministerului de

Cofetăriei şi

Aceste

planşele,

Berăriei

vor aduna

şi

să

trebuia

fie terminate

până

industrie
săli

Arhitectul Schoenberg a construit

de

maşini

Băncii

şi

Societatea Bitec din
construit frumoasa

după

de munte.

pavilioane

pentru

terminarea

şi

avut loc deschiderea

ora 12,

delegaţii

destinaţia

apicultură

a

a

Expoziţiei.

după

trecerea

invitaţilor
autorităţi

oficiali
oficiale,

comitetelor judeţene din Moldova,

Basarabia şi Bucovina). În celelalte zile,

ş1

pavilion,

conducte de

pentru

12

apă

şi

14-20. Parcul

restaurantele

prevenirea

expuse au fost asigurate la Societatea !vria

viziteze

din Oradea.

Iaşi

caută

să

locurile de

-

dispoziţia

distracţie

Chişinău.

spre

ţărănesc,

Grupurile de persoane care
Iaşi şi

care

făceau

dovada

care
8

Ziarul Evenimentul, 15 septembrie, i 923 Cilia - ,,O expoziţie care promite"
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să

un tren special cu ruta

termine aceste

cele mai multe în stil

cu

au fost

persoanelor care doreau

expoziţia,

călătoreau

,, ... furnicarul de oameni, fiecare la
său,

şi

Expoziţiei împreună

accesibile publicului tot timpul zilei. S-a
pus la

căsuţe,

oficială

(membrii guvernului,

cabane de la

incendiilor. Toate construcţiile cu produsele

pavilionul

anexă

Pavilioanele s-au deschis pentru public, la

linia de tramvai, s-a

lumină electrică şi

fiecare

ca o

programul de vizitare a pavilioanelor era 8-

S-a prelungit

la

Expoziţiei,

să rămână şi

Joi, 27 septembrie 1923, ora 10, a

piscicultură.

instalat

fiecărui

Deschiderea expoziţiei

de întruniri, cinematograf şi
două

de

Muzeului.

a arhitectului

intrarea în Parcul Sportiv aveau
de

corespunzătoare

Câmpulung a

Cele

şi

al Moldovei întregite, în

Judeţul

Ribalschi. S-a amenajat, cu mobilierul

conferinţe.

casnică

construi din material mai solid,

şi

care se

expune în pavilioanele

administraţie.

generalului Gherculescu

pentru

şi hărţile,

cel de

Casă

planurile

acele pavilioane şi case ţărăneşti care se vor

tribuna „Regina Maria" sub îndrumarea

sală

şi

speciale,

În Parcul Sportiv s-a organizat

necesar, o

grafice,

pavilion construit provizoriu, urmând ca

Basarabiei, al Fabricilor

agricole

.

instalate, mai târziu, în Muzeul agricol

la 1O septembrie.

pavilionul

15

enumerate mai sus, sunt destinate a fi

a grajdurilor pentru animale.

lucrări

tablourile

economice, fotografiile

al Domeniilor

Coroanei, al Restaurantului,

8

produse agricole, viticole, industriale, etc.,

Comitetul

pavilionului

agricultură,

ţinuturi ... "

Cea mai mare parte din probele de

Acel Birou a luat în

construirea

noastre

septembrie 1923, Evenimentul

inginerilor Ţânţu, Grigoriu, Andreescu-Cale

tehnicii

bunătăţile, frumuseţile şi

vor cuprinde toate

Biroul

şi

Istoria ştiinţei şi tehnicii
vizitării expoziţiei,

aveau reducere la taxa

de călătorie 9 •
Pentru orientarea participanţilor
cunoaşterea oraşului

intitulat
ilustraţii,

s-a editat un volum

„Călăuza Oraşului Iaşi"

3 planuri

şi

ş1

culturale

aşezării

autorul

era

cât

şi

necesară,

un plan

10

•

Partea

de N. A. Bogdan,
oraşului

monografiei

Lucrarea era

al

unităţile

administrative,

semnată

şi

instituţiilor

adresele

comerciale şi alte date utile
istorică

cu 40

vreo l 00 de pagini,

care cuprindea istoricul
monumentelor,

şi

Iaşi.

,,o asemenea carte

îndrumător

al

comunicaţiei

în oraş, lipsind cu totul până în prezent."
Fig. 5. Fragment din discursul
Poni la deschiderea expoziţiei

susţinut

de Petru

Recepfia de la Expozifie

La ora 9

oaspeţii

s-au adunat în

Copou. Conform programului stabilit, în
ziua de 27 septembrie 1923 s-a
inaugurarea de

faţă

făcut

cu primarul Constantin

CU 40 ILUSTRAŢII ŞI 3 PLANURI

Toma, Alexandru Constantinescu, ministrul

EDITL'U COll l.i.l RIATl.lLU I tlE:iiER H,
AL K~f'01.IJIKI AtlHH'Ql.li: Ş I 11& INII!"~·
TH lt; t. \'l'l;I('! A \IIH .00\"EI t~TRF.fllTR

Domeniilor

0

şi

Agriculturii ( 1922 - 1926),

Gh. G. Mârzescu, ministrul Muncii

ş1

Ocrotirilor Sociale (26 aprilie 1922 - 30
octombrie 1923), Ion
Basarabiei

Inculeţ,

şi mulţi invitaţi.

cu serviciul religios

ministru al

Totul a început

săvârşit

de mitropolitul

Pimen.
Fig. 4. Călăuza Oraşului
vizitatorii oraşului

Iaşi

- ghid pentru

În ziarul Opinia din 27 septembrie,

este

menţionat

că

prirnuţ

care a luat

cuvântul la deschidere, a fost senatorul C.
9

Crupenski,

Ziarul Evenimentul, 27 septembrie, 1923

vicepreşedintele

Comitetului

'°Călăuza Oraşului laşi, Editura Comisariatului

expoziţiei, mulţumind

generalului Berthelot

general al Expoziţiei agricole şi de industrie
casnică a Moldovei întregite

pentru

la
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şi

precum

miniştrilor

ş1

Constantinescu

Mârzescu pentru sprijinul moral

şi

şi

pe calea binelui
adăpost

material

expoziţiile

pentru

Moldovei

său,

Constantinescu a înmânat

rolul

expoziţiei

naţionale

şi

Moldovei",
Câmpulung,
Galaţi şi

„în cimentarea

legăturilor

Potae din

judeţul Fălciu,

prilejuind

expoziţiei.

Focşani,

Dorohoi

să

Hotin, Cetatea

Albă,

se întâlnească la

română şi franceză.

Iaşi.

ţăranului

C.

suma de 100 mii

câştigat-o

la loteria

expoziţiei.

restaurantul

Ministrul

Constantinescu a ţinut un toast în cinstea lui
,,Daţi-mi

Petru Pani:

El a amintit

de vremurile grele prin care a trecut

ministrul

La ora 13 a avut loc un banchet la

A urmat discursul prof. Petru Pani,
în limbile

întregite. "Apoi

lei pe care acesta a

din

anuale ale

12

economtce între provinciile
locuitorilor

tehnicii

a progresului, ca

pe care l-au acordat expoziţiei. În cuvântul
ministrul Constantinescu a subliniat

şi

ţara şi

voie

să

închin acest

pahar pentru venerabilul Petru Pani care

ajutorul mărinimos al Franţei. Adresându-se

simbolizează

generalului Berthelot, aduce prinosul de

Românii Mici, dar mare în oameni şi suflet.

recunoştinţă acelui care a ajutat ţara

Dumnezeu i-a dat

11

•

pentru noi un trecut al unei

să vadă,
său

laşul său

în

copilărie:

Generalul Berthelot s-a declarat fericit de

iubit, realizat visul

revederea Iaşului,

oraşul

România Mare. El vede azi fericit,

războiului. Cităm

un fragment din discursul

în care a trăit zilele

capitala Moldovei, tot în

din

că

tot în

laşul său

iubit,

lui Petru Pani: ,, ..Prezenţa d-lui general

începe şi opera constructivă. Închin acest

înalţă

pahar pentru venerabilul Petru Pani, cu

Berthelot în mijlocul nostru ne
sufletele. Ea ne

aminteşte

grele prin care am trecut, . ..

Berthelot.

Nous

prions,

Franţa

dărui încă

ne-a

către

atotputernicul de a-i

zile multe

şi

frumoase, pentru

13

de generalul

gloria ţării." Au mai ţinut toasturi C.

Monsieur

Toma,

comandată

trimis misiunea

rugămintea

cum, în zilele

le

C.

generalul

Crupenski,
sănătăţii,

Mârzescu.

General, de croire que la Roumanie n 'a pas

Gherculescu, ministrul

oublie et n 'oubliera jamais tout ce qu 'el/e

În

doit a la France."

generalul Gherculescu, secondat de un

Mulţumind

pentru participare

ş1

legătură

cu inaugurarea

expoziţiei,

comitet, a organizat o serie de jocuri

ajutorul primit, Constantin Toma a încheiat

sportive, care s-au desfăşurat pe 28, 29

rostind dorinţa sa adresată viitorimii: ,,Acest

septembrie

parc

minunat

fermecătoare şi
nesfârşite,

resfirat

priveliştile

în

împodobit de

bogăţiile

şi

şi

30

care au continuat cu ocazia

sosirii regelui Ferdinand, în zilele 5, 6

şi

7

octombrie.

sale

acest parc va servi de-a pururi

ca loc de întâlnire a

sforţărilor

creatoare,
Ion Mitican, Cum s-a născut Parcul
(articol publicat în ziarul Lumina din
14 noiembrie 2007)

12

Expoziţiei
11

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi
- Fond familial "Poni", Mapa "Petru Poni",
dosar 17111923

13

Ziarul Opinia, 27 septembrie, 1923
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şi

tehnicii
româneşti.

Vizita regelui
să

Regele Ferdinand, dornic
reîntâlnească

oraşul

cu

,,Favorizată

arătat

şi expoziţia.

Palatul

de un timp admirabil,

Primăriei.

pregătise

capitală

familiei regale.

a Moldovei, a fost un prilej pentru

admiraţiunea şi
Sâmbătă,

a-ş1

de

arăta

la 9:45 a asistat la

depus flori

mult,

şi

judeţe,

amănunţime

el a

multe

produsele

din

şcoli

Liceul de

nu a trecut cu

lăptăriei

din

Iaşi.

vizitat pavilionul festiv unde era

instalată şi

ţară: Şcoala

băieţi

din

Liceul din

Huşi,

Seminarul Veniamin

război,

ap01

Femeilor Române".

Lupu",

Casa

Moruzan,

„Vasile

maşinile

Shiel",

agricole

urmă

Braşov şi

închiderea

pavilionul de

participat

l-a impresionat prin

aranjamentul frumos

şi

ţesătorie,

şcoli

dat regelui toate

lămuririle.

mult frumoasele covoare

şi

de fete din
(300 elevi),

Bălţi,

Liceul din
Chişinău,

la Liceul Internat, la
şi

la „Reuniunea

28 octombrie, a avut loc

oficială

o dare de
şi

expoziţia

a

prefecţii şi

expoziţiei,

la care au

primarii din judeţe. Sseamă

s-a continuat cu o

care au participat

Chişinău,

ţesătorie,

făcut

realizat

Suveranul a fost

directoarea unei

de

a

bunul gust. La

primit de d-na Popescu, din

găzduiţi

Duminică,

pavilionul monopolurilor statului (M.S.R.).
Acesta din

sericicultură

Încheierea expoziţiei

pavilionul

Basarabiei, pavilionul industrial, pavilionul
„fraţilor

a ceea ce s-a
masă festivă

toţi invitaţii.

care i-a

cusături

14

Ziarul Opinia, 27 septembrie, 1923
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Pentru

nu a avut un birou de

Aici a admirat
finele

Cercul

Liceul din Bârlad. Elevii

continuare a vizitat pavilionul orfanilor de

lui

şi

de foarte

Seminarul Eparhial din

au fost

Şcolii

de

Bălţi

Liceul de fete din

Fălticeni,

Apoi a

din

vizitată

a fost

o expoziţie de pictură a artiştilor ieşeni. În

pavilionul

foarte

în mare parte ceea ce

Bucureşti, Şcoala Normală

specializată

vederea produsele

clădit

Expoziţia

secţiile

Huşi,

seminţe şi

datoreşte

Militar, seara plecând înapoi spre capitală.

expuse. A admirat ce a expus Ferma Laza,
în

a

în decursul timpurilor,

Sportiv, inaugurat cu acest prilej,

unde Majestatea Sa s-a

oprit privind cu

regele

a

Regele a mai vizitat apoi Parcul

abia apoi a vizitat

regele a fost cel agricol, compus din

şi

este România de astăzi."

care a

Primul pavilion pe care l-a vizitat

diferitelor

căci

la mormintele eroilor din

cimitirul Eternitate
expoziţia.

după

urărilor,

sacrificându-se. Lui i se

Vineri, 5 octombrie 1923, la ora

un Te Deum la Mitropolie,

fizice,

totdeauna a dat exemplul patriotismului,

6 octombrie, 1923, Evenimentul.

Iaşi,

că ,Jaşul,

amintit

indispoziţii

un toast în cinstea regelui

Răspunzând

iubirea pentru regele ei."

9:30, a sosit în gara

Petru Pani nu a participat

la banchet din cauza unei
dar

laşilor

mulţumire

A participat apoi la un banchet în

sosirea iubitului nostru Suveran în vechea

populaţiunea

cea mai mare

pentru munca depusă 14 •

se

unde locuise între

anii 1916-1918, a vizitat

A

la
că

presă,

Istoria ştiinţei şi tehnicii
următoare

pentru

prevăzut înfiinţarea

expoziţie

s-a

unuia.

,,Munca de acum începe,
comitetul va munci

toată

pentru ca la deschidere,
să

se

poată măsura

medaliaţi

expoziţia

cu cele mai

străinătate".

mari din

iama

Au fost

membrii din comitetul de

execuţie

printre

care

miniştrii

Constantinescu şi Mârzescu 15 •
Pentru munca
expoziţiei,

depusă

la organizarea

Petru Poni a fost distins

cu Medalia de aur 16 •

Fig. 6. Diploma Medaliei de Aur

primită

Petru Poni pentru organizarea Expoziţiei
Bibliografie:

!.Comisariatul general al expoziţiei,

Expoziţia

agricolă, viticolă, horticolă, zootehnică şi

industrie casnică a Moldovei întregite,

de

Iaşi,

1923 .
2.

Direcţia Judeţeană

a Arhivelor Naţionale Iaşi

- Fond familial "Poni".
3. Lixandru, Ghe., Biografii

neretuşate.

Editura

,,Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 2007.
4. Mitican, Ion, Cum s-a
Expoziţiei

născut

Parcul

(articol publicat în ziarul Lumina din

14 noiembrie 2007).
5. Ziarele

„Opinia"şi

„Evenimentul", 1922 -

1923.

15
16

Ziarul Opinia, 27 octombrie, 1923,Iaşi
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi

- Fond familial "Poni", Mapa "Petru Poni",
dosar 174/1923
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TEXTILA S.A. IAŞI - FABRICĂ SAU MUZEU?

Adrian Puişoru
Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi
Abstract: Until 1885 all ropes and cords were imported Following the initiative of Moritz Wachtel, an 26
October 1886 there ¾US founded the first Romanian rope and cordfactory.The late Wachtel nat only has the
merit of having founded a new industry, but is the founder of the "National Hemp Cu/ture ". The
equipment items used by many generations lasted throughout the time due to the robustness and easiness
in manipulation.One may state that Textila S.A. Iaşi, located at 4, Ştefan cel Mare şi Sfânt Road, with 198
employees, aut of which 122 workers in the various sections, is a living museum of the Romanian
industrial archaeology.Based an the good cooperation relations between "Moldova " National Museum
Complex in Iaşi and Textila S.A . Iaşi we hope that when the equipment items are decommissioned they
sha/1 be transferred to the patrimony of "Ştefan Procopiu" Science and Technique Museum.

ână în anul 1885 toate articolele de
frângherie şi sforărie au fost
importate din străinătate. În urma
iniţiativei lui Moritz Wachtel, la 26
octombrie 1886 a luat fiinţă prima fabrică
din ţară în această branşă.
Regretatul Wachtel nu are numai
meritul de a fi pus bazele unei noi industrii,
ci este iniţiatorul "Culturii naţionale de
cânepă".Prin încurajarea din partea fabricii
„Textila", cultivarea cânepii în ţară a ajuns
astăzi la posibilitatea de a produce aproape
tot materialul necesar industriilor de
frânghii, sfoară şi oogoane (fig. 1f

P

1901 - se instalează Ţesătoria de chingi şi
panglici;
1905 - se formează Societatea Anonimă. Se
introduc maşinile cele mai modeme. Se
instalează prima filatură de cânepă din ţară;
1927 - se instalează o centrală electrică cu
două
motoare Diesel. Se instalează
încălzirea centrală;

1929-1930 - se execută o puternică
instalaţie pentru desprăfuirea sălilor şi alta
pentru umidificarea şi împrospătarea aerului
viciat;
1931 - se instalează Filatura de iută şi
Ţesătoria pentru pânză de iută şi cânepă;
1933 - se instalează Fabrica de saci de iută;
1933 - se instalează un nou motor Diesel;
1934-1935 - se instalează maşini noi pentru
modernizarea fabricii ş1 îmbunătăţirea
calităţii fabricatelor.
EvoluJia numărului lucrătorilor
1826 - 1O lucrători
1896 - 130 lucrători
1906 - 250 lucrători
1927 - 400 lucrători
Lucrătorii locuiau, în marea lor
majoritate, în clădirile proprii ale fabricii,
care ocupa în total un teren de 85.000 mp.
Fabrica avea o cantină, un dispensar
medical şi de „sugaci", băi cu aburi, cămine
pentru lucrători, grădiniţă pentru copiii

Fig. 1 - Textila s.a. Iaşi

Dezvoltarea cronologică
1886 - se fabrică frânghii;
1893 - . se fabrică frânghii, sfoară ş1
odgoane;
1896 - se fabrică şi împletituri de cânepă. Se
instalează frângheria şi sforăria mecanică;
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Filarea se face după sistemul ud şi
după sistemul uscat funcţie de fineţea de fir
dorită. În filatura fibrelor liberiene, firele
medii şi groase se obţin prin tehnologia de
filare uscată pe maşini de filat uscat cu furci
suspendate. Produsele răsucite reprezintă o
parte însemnată din totalul articolelor ce se
fabrică
din fibre liberiene. Ele se
confecţionează prin unirea, răsucirea sau
cablarea mai multor fire, rezultând în acest fel
un produs flexibil de formă cilindrică care
poartă numele de sfoară şnur sau frânghie.
Pentru obţinerea de sfori subţiri şi
medii din fire de iută, în şi cânepă sunt
folosite maşini de răsucit cu furci
suspendate.
Lustruirea se aplică sforilor răsucite
cu scopul de a le îmbunătăţi calitatea,
aspectul exterior şi rezistenţa. Această
operaţie se realizează după o prealabilă
încleiere a sforilor. Operaţiile de lustruire se
aplică sforilor fabricate din iută, cânepă şi
sunt destinate pentru uzul general sau
pentru tapiserie. Maşinile de lustruit sunt de
diverse dimensiuni în funcţie de fineţea
sforilor prelucrate.
Canetarea este operaţia prin care
firele de bătătură sunt trecute de pe formate
din filaturii pc ţevi speciale de dimensiuni
variabile funcţie de locaşul din interiorul
suveicii. În cazul firelor groase de în şi
cânepă se obţin canete noi fără nici un
suport, numite ţevi oarbe. Canetatul pe ţevi
oarbe este mai avantajos datorită cantităţii
mari de fir depus pe format.
Ţesutul este operaţia prin care firele
de urzeală se încrucişează cu firele de
bătătură, producând ţesătura.
Pentru realizarea ţesăturii (pânz.a de
sac) maşina de ţesut este alimentată cu un sul
de urzeală, aşezat în partea din spate a maşinii
şi cu canete de bătătură care se introduc în

de zarzavat.
Echipa de fotbal „Textila M.W.",
alcătuită
din lucrătorii fabricii, era
campioana Iaşului.
Procesul tehnologic
Fibrele de iută pentru a putea fi
valorificate sunt supuse prelucrării în filatura
cardată. Operaţia de cardare este importantă
prin faptul că de la cardă se obţine primul
semifabricat din filatura cardată, o bandă
continuă cu caracteristici bine determinate,
ce vor participa la stabilirea programului de
lucru al celorlalte maşini din filatură. Carda
preliminară iută se utilizează pentru a rupe
şi precarda fibrele de iută înainte de
cardarea
propriu-zisa.
Transformarea
benzilor debitate de carde sau de maşina de
dublat direct în semitort sau fir nu este
posibilă, deoarece neregularitatea acestor
benzi este foarte mare şi filarea nu se poate
efectua. Diminuarea neregularităţilor fineţii
benzilor se obţine prin prelucrarea acestora
pe laminoare.
Laminoarele continuă acţiunea de
subţiere a benzilor şi de scădere a
neregularităţii, ca urmare a operaţiei de
dublare pe care o execută. Concomitent cu
dublarea şi laminarea benzilor până la
fineţea stabilită, laminoarele efectuează şi
operaţiile:

- paralelizare;
- creşterea fineţei fibrelor pnn divizarea
acestora de către câmpul de ace;
- curăţirea fibrelor de puzderii (părţi
lemnoase) şi înlăturarea celor scurte.
Banda debitată de la laminoare este
prelucrată în continuare la flaier. La flaier
din materialul alimentat se obţine un produs
denumit semitort, care este o bandă cu o
fineţe mare, torsionată, pentru a asigura o
anumită rezistenţă necesară în prelucrarea
semitortului. Ultima operaţie a procesului
tehnologic de obţinere a firelor este torsul final.
Procesul de filare se consideră tenninat o dată
cu obţinerea firului.

suveică.

de ţesături
groase de iută, cânepă şi în se utilizează
maşini de ţesut mecanice tip Jagemdorf.
Pentru
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Fig. 2MAŞINA DE ŢEVIBT
(pentru format canete pentru maşinile de
ţesut mecanic)
Firma constructoare -JAMES MACKIE
(Irlanda)
Anul fabricaţiei - 1936

Fig. 3 - MAŞINA DE RĂ.SUCIT CU
FURCI SUSPENDATE TIP i i/'
(pentru obţinere sfori subţiri şi medii din
fire de in, cânepă şi iută)
Firma constructoare - JAMES MACKIE
(Irlanda)
Anu/fabricaţiei - 1936

Fig. 4 - MAŞINA DE
ŢESUT

NEAUTOMATĂ

Vedere faţă (A) - spate
(B)
(pentru

obţinerea

de

fesături groase

din in,
cânepă şi iută cu
destinaţie industrie şi
ambalaje)

Firma constructoare JAGERNDORF
(Irlanda)
Anu/fabricaţiei
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Fig. 5 - CARDA PRELilvlINARĂ IUTĂ
(pentru pregătirefibră iută; face parte din linia
tehnologică de obţinere a firelor medii de iută prin
procedeul cardare uscată)
Firma constructoare - JAMES MACKIE
(Irlanda)
Anu/fabricaţiei - 1930

Fig. 6 - MAŞINA DE LUSTRUIT SFORI TIP
9" X 32
(pentru încleiat şi lustruit sfori medii şi subţiri
din fire de in, cânepă şi iută)
Firma constructoare - BELFAST (Irlanda)
Anul fabricaţiei - 1907

Fig. 7 - LAMINOR CLASIC IUTĂ
(pentru pregătire fibră iută; face parte din
linia tehnologică de obţinere a firelor medii
din iută prin procedeul filare uscată)
Firma constructoare - JAMES MACKIE
(Irlanda)
Anu/fabricaţiei - 1930

Fig. 8 - MAŞINA DE FILAT CU FURCI
SUSPENDATE
(pentru obţinere fire iută medii prin tehnologia
de filare uscată)
Firma constructoare -JAMES MACKIE (Irlanda)
Anu/fabricaţiei - 1922
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de natură vegetală şi
naturală, iar fibrele scurte sunt şi ele
eliminate o dată cu impurităţile.
O cardă este formată din:
1. masa de alimentare cu fuior;
2. cilindrii alimentatori care alimentează
grupurile cardatoare cu fuior;
3. tamburul, care preia cantitatea de fuior
oferită de cilindrii de alimentare;
4. cilindrii întorcători şi lucrători, care au ca
scop cardarea propriu-zisă;
5. piepteni oscilanţi, care desprind pătura de
fuior cardată de pe tambur;
6. pâlniile de condensare, care condensează
pătura de fuior în bandă;
7. cilindrii calandri, care au ca scop
presarea benzii prin proprie greutate;
8. cănile în care banda presată este aşezată
pentru a merge pe fluxul stabilit.

Maşina de ţesut neautomată (fig. 4)
este destinată obţinerii ţesăturilor groase de
in, cânepă şi iută, fiind alcătuită din:
1. electromotor;
2. batiul maşinii;
3. traversa de spate;
4. sistem de control cu lamele a urzelii;
5. iţe;
6. sistem de inserare a firului de bătătură şi
îndesare;
7. traversa de faţă;
8. sul de ţesătură.
Firele de urzeală se desfăşoară
peste traversa de spate şi sunt în plan
orizontal. Ele trec prin lamele controloare
care au rolul de a opri maşina de ţesut la
ruperea firelor şi sunt trase prin iţe, în
funcţie de legătura ţesăturii. Iţele au o
mişcare de ridicare şi de coborâre, astfel
încât firele de urzeală formează un unghi în
care este înserat firul de bătătură, denumit şi
rost. Multitudinea inserării firelor de
bătătură în rost şi îndesarea firelor de către
spată realizează ţesătura. Ţesătura este trasă
peste traversa de faţă şi înfăşurată pe sulul
de ţesătură.

Carda preliminară

a elimina

Maşina

de lustruit sfori tip 9"x32
În urma procedeului de lustruire,
firul capătă un aspect plăcut, rară fire rupte
sau fibre şi are o rezistenţă sporită.
Maşina de lustruit (fig. 6) este
alcătuită din:
1. rama de alimentare cu fire;
2. cilindrii de polierat (lustruit) care au rolul
de a lustrui sfoara;
3. căzile de apret care au rolul de a conferi
sforii un aspect plăcut fără fibre rupte şi
fibre plesnite, acestea lipindu-se între ele;
4. cilindrii de uscare ce au rol de a usca
sfoara după polierat şi apretat.
În final rezultă un fir răsucit sau
sfoară, polierat şi uscat care se înf'aşoară pe
nişte formate.
Aceste formate, urmărind fluxul
tehnologic, vor fi duse la maşinile de
ghemuit de unde vor rezulta ghemele de

iută

Prin procedeul de cardare se unnăreşte
obţinerea

unei benzi cu o

bună

uniformitate a

fibrelor.
Procesul tehnologic al

cardării

impurităţile

are

ca scop:
- destrămarea progresivă a materialului
fibros până la individualizarea fibrelor;
- realizarea unei îndreptări parţiale şi a unei
orientări a fibrelor în sensul procesului
tehnologic;
- eliminarea impurităţilor şi fibrelor scurte;
- amestecarea intensă a masei de fibre;
- formarea unei benzi continue cu o fineţe
bine stabilită, uniformă, cu rezistenţă
suficientă şi cât mai densă.
·La acest utilaj (fig. 5), alimentarea
se face cu fuior de iută pe masa de
alimentare, după care este preluat de o serie
de cilindri lucrători, care au rolul de a
îndrepta, paraleliza şi amesteca fibrele şi de

sfoară.

Laminoarele ( fig. 7) sunt formate
din:
1. electromotor;
2. batiul maşinii;
3. cilindrii alimentatori ce au rolul de a
ridica banda de fuior din căni, provenită de
la carde;
140

https://biblioteca-digitala.ro

Istoria ştiinţei

şi

tehnicii

decât cea a cilindrilor alimentatori. Astfel,
semitortul suferă o alungire, adică o laminare şi

4. trenul de laminat cu ace, care are rolul de
a pătrunde în fibre, de a paraleliza, de a
înlătura fibrele scurte şi de puzderii, cât şi
creşterea fineţii fibrelor;
5. cilindrii debitori care au o viteză mai
mare decât cea a cilindrilor alimentatori şi
au rolul de a debita banda ieşită din trenul
de laminat. Raportul de viteză între cilindrii
debitori şi cilindrii alimentatori ne dă acest
laminaj; rezultă că viteza cu cât va fi mai
mare, cu atât vom avea laminaj mai bun;
6. cilindrii de debitare a benzii în cană au
rolul de conducere a benzii laminate în
cănile de bandă.
Maşina de filat cu furci suspendate
(fig. 8) are rolul de a transforma formatele
de semitort care sunt la alimentare în
produsul finit acestei operaţii, adică în fir.
Maşina este alcătuită din:
1. electromotor;
2. batiul maşinii;
3. rama de alimentare cu semitort;
4. trenul de laminare format din cilindrii
alimentatori şi cilindrii debitori;
5. furcile.
Semitortul desfăşurat de pe formate
este preluat de cilindrii alimentatori, care au
o anumită viteză.
În continuare, semitortul este preluat
de cilindrii debitori cu o viteză mult mai mare

subţiere.

Între cilindrii debitori şi furcile
semitortul este transformat în fir,
datorită diferenţelor mari de viteză. Furcile
sunt antrenate de la electromotor şi au
viteza mare faţă de cilindrii debitori.
Astfel, firul este înfăşurat cu viteză
mare de furci pe mosoare.
Utilajele susmenţionate au fost
folosite de multe generaţii, rezistând
timpului datorită robusteţii şi uşurinţei în
manevrare.
Se poate spune că Textila S.A. Iaşi,
situată pe Şoseaua Ştefan cel Mare şi Sfănt
nr. 4, care are un număr de 198 salariaţi,
dintre care 122 muncitori ce lucrează în
secţii, este un adevărat muzeu al arheologiei
româneşti
în
stare
de
industriale

maşinii

funcţionare.

În baza bunelor relaţii de
colaborare dintre C.N.M. ,,Moldova" Iaşi şi
Textila S.A. Iaşi sperăm că, pe măsură ce
utilajele vor fi casate, acestea vor ajunge în
patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii
„Ştefan Procopiu" din cadrul Palatului
Culturii Iaşi.

Bibliografie:
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VEIDCULE CU TRACŢIUNE ANIMALĂ

Muzeul

Ştiinţei şi

Carmen Mihaela Păduraru
Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract: One cannot say whether man 's wisdom appeared by throwing a stane, breaking a branch or

obtaining the fire, but no one doubts that millennia ago he used al/ natural/y available materials means in
order to make life easier. The presen! paper describes the animal powered vehicles starting with Stane
Age, passing through Mesopotamia and Sumer, until their disappearance from the daily life together with
the creation of the automobile.

I

storia ne spune că în anul

După

5000 î.e.n. în Asia, iar mai

rostogolirii

apoi în America de Nord, era

s-a

folosită târşitoarea,

din
era

două prăjini
târâtă

tracţiune

de animalele de

A trebuit
când

targă formată

să

atenţia

treacă

faţă

sau

de alunecare, în mintea lui

aşteptat

roţii, născocire

scurgerea mileniilor, dar

capitol în istoria transporturilor terestre.
roată

descoperită

a fost

la

Ur, în Mesopotamia, unde erau cunoscute şi

ceva timp
să

dat seama de avantajul

desigur ideea

Cea mai veche

omului primitiv

şi-a

care, practic, a deschis cel mai important

respectiv.

mai

născut

care a

pe care se fixa un cadru, ce

către călătorul

chiar de

până

un fel de

ce omul

unele vehicule cu roţi pline (fig. 1).

se

îndrepte asupra pietrelor rotunjite din albia
râurilor

şi să

se întrebe

putea folosi pentru
muchiile
omul

ascuţite

dacă

nu cumva le-ar

a-şi uşura strădaniile.

ale pietrelor

reuşeşte să-şi facă

Cu

sfărâmate

topoare. Lovind

mereu cu ele în tulpinile arborilor, el îi
doboară.

Dar trunchiurile grele trebuiau

Fig. 1:

duse în alte locuri, trebuiau trecute peste
obstacole. Trebuia

înfrântă

o

rezistenţă

cărei

învingere omul a trebuit

străduiască mulţi

ani

până

când a

să

disc, Ur, Mesopotamia

pe

unor discuri de lemn, groase

se

rotunde,
acelaşi

timp cu acestea, pentru ca apoi, pnn

găsit

practicarea unor

Trunchiurile copacilor puteau fi

crestături

ajungă

treptat la roata cu

uşoară

decât roata

în lemn,
spiţe,

din Asia

Mică.
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mult mai

luptă

decât târâte cu mâinile sau cu frânghii
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se

în jurul

anului 2000 î.Hr. la carele de

arborilor sau din liane.

să

plină, apărută

transportate mai lesne prin rostogolire,

scoarţa

şi

fixate pe o osie ce se învârtea în

soluţia.

împletite din

înfăţişarea

Mai întâi roata a avut

care azi o definim simplu - frecare - dar
pentru a

Roată
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roată descoperită

Cea mai veche

pe

continentul european a fost cea de la
Mercurago, Italia, care

datează,

se pare, din

anul 1400 î.e.n. (fig.4).

Fig.5

Mai

târziu,

dispunerea a
o mai mare
Fig.4

apărut

În acest moment roata devenea o

forma

căruţele

modalitate de transport, iar

de

aplicaţiile

şi

sculpturile,
aparţinând

agricultură,

picturile

picioare,

asemănător

astfel a

Pretutindeni
carelor

în vederea

erau

căreia

ele

sau de recolte, care

solide, pe patru

paradă

roţi,

şi

care

sau pentru plimbările celor înstăriţi.
Evoluţia

cea mai

fost cea a carului de

greoi, tras de doi sau patru

pe patru

la varianta

care îi

cal. Prin

staţionării

model

(fig. 5).

suplă,

obţinerea

uşor

ansamblu mai
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cu

şi

semnificativă

război,

prevăzut

astăzi,

asigurau stabilitatea în timpul

mărfuri

scumpe, bogat ornamentate, folosite pentru

construcţia

susţinute

roabei de

ş1

luptă,

de la carele

acestora a evoluat mult. Carul era
rame din lemn

de

civilizaţii

vechilor
că

transportul de

în război.

scobite în trunchiuri de copac,

nişte

destinaţiei

şi

de boi, de cai sau oameni, folosite la

descoperite, se presupune

cu

caracteristicile

creează

pentru care erau folosite.

în comerţul la mare distanţă

mozaicurile

roţi.

ax

erau construite. Astfel, erau care grele trase

Roata devenise o necesitate în

Din

acelaşi

la transport,

două

carul cu

adaptate

pe

că

constatat

se specializeze în funcţie

carele începeau

să

şi

două roţi

uşurinţă

şi

s-a

de la un model

măgari sălbatici,

două roţi, trasă

unei

a

combinaţii

de un

între un

rezistent al carului, un

uşor

al axei

şi roţilor

cu

spiţe
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şi

un

harnaşament

carul de

luptă

În prejma anului 1200 apar primele

bine gândit pentru cai,
trăsuri

a revoluţionat arta războiului.

Acest vehicul rapid
fost folosit în

şi uşor

războaie

manevrabil a

construcţie rudimentară,

de

frontală articulată,

de osia

şocurilor

precreştin,

din acea vreme era

printre care cea a Egiptului, a
şi

iar suspensia,

practic, nu exista, deoarece amortizarea

de toate marile

armate ale celui de-al doilea mileniu

arienilor din India

lipsite

produse pe drumurile desfundate
asigurată

doar cu

ajutorul pernelor. Se punea tot mai pregnant

a micenienilor din

Grecia (fig.6, 7).

problema suspensiei, precum

şi căutarea

unor mijloace mai eficace de

protecţie

roţilor

de lemn cu

figurează

şine

metalice. Carul ce

pe sigiliul lui Francesco de

Carrara, datând de la
XIV-lea, pare
unei

trăsuri

să

sfârşitul

atestare

secolului al

fie prima reprezentare a

cu avantren mobil.
datează

Din 11 mai 1399
Fig.6 Car de luptă, Mesopotamia

a

documentară

a

"olăcarilor"

prrma
(curieri

domneşti)

care se deplasau în olace,

cărucioare

pentru o

singură persoană

cu

bagajul său, trase de cai, în timpul domniei
lui Mircea cel Bătrân .

În
foloseşte,
trăsură

Apariţia
marchează

un

potcoavei

(circa

progres

însemnat

localităţi.

900)

acelaşi

înhămatul
şa

răspândit

şi

dată,

diligenţa,

cu care se

transportă

corespondenţa

între

două

Mai târziu (circa 1500), acest
să

fie folosit

şi

circulat pe vastele întinderi ale Far-Westului

apoi în Europa,

cailor cu ham pe piept

se

pentru călători . În America, diligenţele au

timp s-a inventat, la început în

Asia de unde s-a

şi

Franţa,

în

mijloc de transport a început

în

transporturile cu vehicule trase de cai. Cam
în

1464,

pentru pnrna

specială

pachetele

Fig.7 Car de luptă, Egipt

anul

până

la

sfârşitul

Poştalioanele,

scara la

poştei şi

(fig.7).

secolului al XIX-lea.

destinate pentru transportul

al diverselor colete, puteau lua

şi

4-5 pasageri.
Coşurile

trăsurilor

suspendate mai întâi cu

au

lanţuri

fost

sau cu

Fig.7: Primele tipuri

chingi. Cam pe la mijlocul secolului al

de potcoave din fier

XVI-lea se
sensul

realizează

că lanţurile şi
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o

perfecţionare

în

chingile suspensoare
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trăsurii,

nu mai sunt prinse direct de cadrul

ci de mai multe arcuri metalice montate pe
acest cadru.
După

însă,

câte se pare

primul

sistem de suspensii la un vehicul conceput
într-adevăr

pentru a fi

sfârşitul

imaginat la

eficace a fost cel

secolului al XV-lea de

Leonardo da Vinci.
O

trăsură

sau patru

roţi

transportul

de

animală

este un vehicul cu

şi

două

la

Fig.9

tracţiune

cu

(în general cu cai). O

avea una sau

folosită

suspensie,

persoane,

două

trăsură

osii, o caroserie

poate

închisă

sau un acoperiş pliabil (fig.8).
Progresele

înregistrate

construcţia trăsurilor,

tipurilor în

funcţie

precum
de

şi

în
sporirea

destinaţia

lor în

practica transporturilor de persoane, au
determinat ca ele
din ce în ce mai

să-şi găsească

-Fig.IO

o utilizare

largă.

Luxul

întâlnit
antichităţii

ceremonie ale
trăsurile

la

regeşti,

carele

este
şi

princiare

regăsit

de
la

senioriale.

Abia în secolul al XVI-lea sunt construite
trăsuri

primele
oţel,

cu osie

cu suspensie pe arcuri de

articulată şi

cu ferestre de

sticlă.

Fig.8

În jurul anului 1640, la Paris se
înfiinţează

În anul 1580 se construieşte, în
Anglia, prima

caleaşcă, trăsură elegantă,

arcuri foarte flexibile,
patru cai,

trasă

caracterizată

capotă

piele care se ridica sau se cobora,

întreprindere

pentru

exploatarea mijloacelor de transport în

pe

oraşe,

de doi sau de

printr-o

prrma

cu

trăsuri

apăruseră,

de

ca

de

piaţă

trăsuri

de închiriat, în anii

1620 - 1630. La noi în

după

de

birjă

sau

droşcă

- fiacres - care

ţară

a purtat numele

iar în Viena acest

dorinţa pasagerilor. În Franţa se foloseşte

mijloc de transport (folosit

abia în jurul anului 1650 (fig.9,10).

pentru turişti) se numeşte Fiaker (fig.11 ).
145
https://biblioteca-digitala.ro

şi

în prezent
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Fig.11

În

anul

1661,

iniţiativa

din

matematicianului francez Blaise Pascal, se
înfiinţează

transport

la

Paris,

orăşenesc

vehicule cu

un

serviciu

de
Fig.14

în comun cu tramcare,

tracţiune animală

(cai

sau catâri), care transportau 8 - 14
persoane.

La Londra

tramcare
cunoscute
ţară

(omnibuze)
încă

astfel

de
erau

din 1625. La noi în

este introdus abia în 1845, la

Bucureşti(fig.12,

13, 14, 15, 16).

Fig.15: Caragiale, alături de fiul lui, în tramcar,
la Hamburg, în voiaj de plăcere

Fig.12

Fig.16: Tramvaiul cu cai folqsit în

Bucureştiul

anului 1906, aici în Piaţa Teatrului.
Fig. 13

În 1665, la Berlin, se construieşte

prima
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berlină,

caleaşcă

îmbunătăţită,
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suspendată

geamuri

roţi

pe arcuri, pe patru

şi

capotă

acoperită,

cu

provine de la „cab", denumire

cu

două

Londra birjelor, al

banchete aşezate faţă în faţă (fig.17, 18).

căror

vizitiu

dată

stătea

la

pe un

scaun înalt situat în spatele pasagerilor.
Trăsurile

gală,

de

denumite cupeu aveau

caroseria complet închisă (fig.20).

Fig.17
Fig.20

Faetonul avea ca particularitate o

carosene

cu

locurile

pentru

descoperite, cele pentru conductor
său

ajutorul
Fig.18

trăsură

luxoasă,

împărţită

aşezate faţă

pasagerilor, iar

celălalt,

în

faţă

superioară

a caroseriei era

iar

compartimente, dintre care unul închis, cu
patru locuri

după

roţile

prevăzut

cu

caucmc

două

Fig.19

locuri,

prevăzută

cu o

ridicată

sau

coborâtă,

numele

său,

transmis

două

capotă

ce putea fi

după

nev01e, iar

şi

prevăzută

Suspensia era

sau

cu o

asigurată

cu

Fig.21

la automobile
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masiv.

nopţii

Pentru

faetonul era

felinare alimentate cu ulei

de rapiţă (fig.21, 22).

cu

acoperite

nevoie, în care scop partea

deplasarea în timpul

conductorului (fig.19).

trăsură

pentru

prezentau pe partea de rulare,
de

bandaje

era destinat

descoperit, era al

Cabrioleta era o

şi

ajutorul unor arcuri lamelare duble, eliptice,

două

în

fi

descoperite

capotă pliabilă.

În anul 1704, la Viena, apare lando-ul,

puteau

pasagen
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birjari s-au stins de mult, înlocuite fiind de
claxoanele stridente ale automobilelor.
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UN NOU CONCEPT NECESAR
ARHEOLOGIA CREATIVITĂŢII TEHNICE

Lorin Cantemir
Panait Adrian Alexandrescu
Facultatea de Electrotehnică din Iaşi

Abstract:The paper aims at defining, by partial similitude, a new domain: the one of the archeology of

the technical creativity, that is the one of the study ofthefirst technical achievements, of the conditions in
which the same appeared and of the evolution thereof Essentially, the archaeology of technical creativity
tries to explain the evolution of such technical achievements, or the way in which their development was
blocked at a certain moment, how the inventors created them, if there were intuitive or logica/
achievements, the methods applied for reached the aimed resuit.

pecifice oamenilor şi inteligenţei

S

lor analitice, conceptele

criterii complexe de

generalizată

şi

reprezintă

şi

societăţii

umane,

cu dezvoltarea

noţiunile şi

conceptele au

noţiunea

utilizau
departe.

de

cuvinte
Odată

cu

spaţiu,

apariţia

cunoaşterii

spaţiul

şi

că

sau

cât

o societate este cu atât mai
foloseşte

mai multe

evoluată

noţiuni,

cu

care, la

este exprimat prin noţiunea

concepte. În acelaşi timp dintr-o analiză

iniţial

sumară

prin lungime
acelaşi

evoluţia

spaţiului

la

monodimensional la tridimensional,

iar

ulterior printr-o extensie

logică

şi

de

spaţiu

şi

analogii, care

pot fi utilizate pentru a simplifica procesul
de

căutare,

de

cunoaştere şi înţelegere

a

lumii în care trăim. Astfel, societatea umană
în dezvoltarea ei a
Cunoaşterea şi

prin

extrapolare s-a ajuns la cel n dimensional.
noţiunea

a diverselor domenii existente se

pot constata similitudini

cea de a treia dimensiune a

de

Evident,

tot mai profunde a naturii

elasticitate ş.a.). Se poate afirma cu uşurinţă

spaţiului, înălţimea. În acest mod se poate

remarca

altele noi datorate

(electricitate, magnetism, densitate, duritate

unor îndeletniciri,

Ulterior, sau poate în

timp, a apărut

existente la un

rândul lor pot defini o multitudine de

de dimensiune (definită
şi lăţime).

creşterea

de

noţiunilor

arhaice

cultivării suprafeţelor

de exemplu aceea a
agricole,

aproape

Alături

şi

proces care este

noţiunile

toate

moment dat, apar

oamenii primitivi

precum:

profundă,

pentru

semnificaţiei

evoluat atât cantitativ cât şi calitativ. Astfel,
pentru

mai

cunoscute.

vieţii

a

Odată

spirituale.

valabil

cunoaştere

abstractizată

materiale

complexă şi

pentru a

lăsat

întotdeauna urme.

interpretarea acestor urme,

înţelege

istoria

nescrisă, aparţine

domeniului arheologiei. Metodele acestei

a devenit mai
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şi

tehnicii

discipline se pot dezvolta
în domeniul istoriei

creativităţii

creativitate
posibilităţi

oferă

aplica nu numai

tradiţionale,

domenii precum cel al
implicit al

şi

ci

ştiinţei şi

de a imagina şi

în alte

tehnicii

şi

Noţiunea

de

paletă largă

de

aferente.

omului o

şi

făuri

şi

lingura

nu

continuăm să mâncăm

mâna? Desigur la toate aceste

întrebări

cu

s-au

oferit răspunsuri exacte sau aproximative.
viaţa materială şi

Revenind la

înconjoară, această

lucrurile care ne

o altă lume:

la

calitate

de a pune întrebări este punctul de plecare a

a culorilor, a sunetelor, a volumelor, a

creativităţii

mirosurilor, a gusturilor ş.a. Într-un anume

la toate aceste întrebări ne trimite cu gândul

fel se poate vorbi chiar de lumi paralele

la imaginarea unor dispozitive

care exista simultan
altor elemente de

şi

Răspunsul şi explicaţia

şi

tehnologii

care pot fi mai performante, mai utile, mai

care sunt rezultatul

percepţie.

tehnice.

economice sau mai fiabile.

Creativitatea

Arheologia este ştiinţa care studiază

este un concept multidimensional care se

viaţă şi

poate manifesta în multiple domenii. Pentru

modul de

viaţa

prin studierea urmelor materiale păstrate.

noastră

importanţă
tehnică,

se

materială,
dovedeşte

aceeaşi

de

a fi creativitatea

Lucrarea

cea care are ca rezultat produse

prin similitudine

materiale pe care le folosim permanent

şi

cultura popoarelor antice,

urmăreşte să definească,
parţială,

cel al arheologiei

un nou domeniu:

creativităţii

realizări

care au condus la dezvoltarea aproape

al studiului primelor

neimaginabilă

condiţiilor

în care acestea au

modului

lor

Suntem

a universului nostru cotidian.

obişnuiţi astăzi să

obiecte şi

avem o serie de

facilităţi (robinet,lumină electrică,

calorifer, aragaz, aparate electrocasnice,
condiţionat

radio, televizor, telefon, aer
etc.), dar cea mai mare parte a
s-a

străduit să înţeleagă

sau

explice

societăţii
să-şi

evoluţia

tehnice, al
apărut şi

evoluţie.

de

creativităţii

arheologia

tehnice, deci

unor

În

al

esenţă

tehnice

încearcă să

realizări

tehnice, sau

modul în care dezvoltarea lor s-a blocat la

nu

un moment dat, cum au creat inventatorii,
dacă

explice

au fost

realizări

intuitive sau logice,

cum de s-a ajuns la acest nivel, care a fost

metodele prin care au ajuns la rezultatul

drumul parcurs de umanitate.

dorit.
Cunoaşterea
apărut

De exemplu: De ce a
avionul

şi

întâi

re.prezintă

nu elicopterul!? De ce primele

motoare utilizate au fost cele cu aburi
cele electrice

şi

lista

interogativă

şi

în cele ce

nu

exemple

ar putea

găsi şi

năvălit

hunii

traco-dacii? De ce s-au inventat

şi

urmează

de noi idei, iar

se vor oferi unele

edificatoare

Pentru început o
în

domeniul

istorie, ca de exemplu: De ce au migrat
popoarele, de ce an

sursă potenţială

din

domeniul

să

considerăm

arheologiei tehnice.

continua la nesfârşit.
Ceva similar se poate

o

tuturor acestor aspecte

maşinilor

maşină electrică

nu

Barlow"

furculiţa,

electrice. Astfel, prima

este

inventată

considerată

în 1822; în

,,roata lui
esenţă

un

disc din material conductor electric, care se
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roteşte

Dacă

trecut la construirea circuitelor magnetice

şi

din foi metalice cu grosimi cuprinse între

tensiune

O, l -c- 0,5mm, de fapt din tole silicioase a

roţii

periferia

naştere

Ia

o

căror

electromotoare care produce curent, deci
funcţiona

aceleaşi

conectată

borne era

După

electromotor.
către

Dacă

ca un generator.

curent, discul se învârte

de

tehnicii

între polii unui magnet permanent.

discul este învârtit între axul lui

poate

şi

direcţia

la

perpendiculară

dispunere este
de

închidere

pe

a

tensiunilor

curenţilor

electrici care

sursă

de

electromotoare

funcţionând

ca

ar putea circula. Întrucât tolele sunt lăcuite

o

şi

descoperirea, în 1831,

Faraday

electromagnetice,

numărul

constructive ale

maşinilor

ŞI

variantele

a

rezistenţa electrică

opusă curenţilor

inducţiei

a

silicioase,

şi

de trecere

F oucault este mare,

aceştia

se micşorează ca şi

încălzirea produsă

însă

fără

substanţial,

să

de ei.
însă

electrice au

Scade

crescut considerabil. La o

analiză

redusă total. În jurul anului 1880, belgianul

atentă

a

consideră că

părţile

componente ale acestora, prin care

construi indusul rotor dintr-un

circulă

fluxul magnetic, erau realizate din

fire de fier moale sub forma unui tor -

construcţiei

lor, se

fier masiv unde, cu totul
părţi

metalice erau

răcire

apă,

cu

încălzeau

surprinzător,

prevăzute

maşini cunoşteau

aceea de a
mănunchi

de

pentru a reduce la minim-minimorum

unele

curenţii

Foucault. Din motive, care nu sunt

ele se

descrise în literatura de specialitate, acest

că

sistem de a realiza circuite magnetice din

foarte puternic. Ne îndoim

inventatorii acestor

genială,

Gramme are o idee

cu canale de

indică că

ceea ce

mai

fie

mănunchiuri

cauza

de fire de fier moale nu s-a

încălzirea.

Toţi

transformatoare electrice rotative. Acest

efectul de

încălzire

apă,

micşorând

deci

Astăzi, răcirea

să

printr-o răcire

apă

cu

diminueze

efectul
se

şi

forţată

cazuri particulare, când volumul

sistem de curent magnetic nu s-a mai

cu

nu cauza.

foloseşte

folosit.
Autorii cred

numai în

maşinii

în

unor

folosit

încercau

decât

construcţia

acestui fenomen misterios care producea

că această

dezvoltării şi utilizării soluţiei

din

considerente de gabarit limitat trebuie redus

magnetic, realizat dintr-un

forţat.

fire de fier moale, se

Această

încălzirea,

a fost

cauză

elucidată

misterioasă,

care-i

poartă

faptul

că

curenţii,

incompletă

umplere

lucru poate fi

numele. Mai exact a observat

în orice corp metalic, magnetic

şi

şi

plastice

variabil se induc tensiuni electromotoare, ce

valabilitatea

naştere

circulaţia

la

curenţi

electrice. Pentru a limita

şi încălziri

aceşti curenţi

datorează

a

problemelor

spaţiului

depăşit

din

şi

de

util. Acest

de exemplu prin

în pulbere de fier. Desigur

experimental,

electrici, care prin

lor produc pierderi

mănunchi

incorporarea acestor fascicule în mase

conductor aflat în zona unui flux magnetic

pot da

de circuit

de rigidizare a fascicolelor de fire

de abia în 1851

când Leon Foucault a descoperit

blocare a

utilităţii

ei.

s-a
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Un alt exemplu foarte interesant

pomrre. Un al doilea punct vulnerabil

ştie că

credem că a fost comutatorul, care la fiecare

este acela al motorului electric. Se

rotaţie

primul motor electric, care a fost folosit
într-un scop util a fost cel inventat

şi

trebuia

să întrerupă

schimbându-i acestuia sensul prin bobinele

construit în perioada 1834-1838, de Moritz

electromagneţilor.

barcă

fiabil având opt

Hermann Iacobi pentru a propulsa o
sarcină

pe N eva, având o

analiză actuală

Dintr-o
motor,

rezultă că forţa

rotorului era
de

atracţie

obţinută

arcului electric în curent continuu

rotaţia

forţa

maşinilor

VALOAREA

câştigat

sumară

să

şi

teren

ca rezultat al

flux magnetic

şi

societăţii şi

obţină

datorită

capacitate de

creaţie

fie

cel

s-a dezvoltat
motoare se

unei

Iacobi avea
făceau

mai

nişte

că

motorul

fiabil

şi

viaţă,

în

realizările

deveni mai utile

de pornire. Prin prisma

fie lansat, deci

astăzi,

acest motor este un

sincron, care nici

astăzi

aşa

şi

tehnologice
tehnice care

şi soluţii

şi să

se

care pot

mai eficiente.

mecanic folosit la

maşina

lui Iacobi, se

poate prevedea un comutator electronic,

cuplu

cunoştinţelor

piardă

De exemplu, în locul comutatorului

Astfel, motorul Iacobi nu putea

fără

se

înţelegere şi

s-au blocat la un moment dat

electrice cunoscute.

se comporta ca un motor termic,

creativitate

cunoaşterii ştiinţifice şi

genereze o serie de idei

fără să

uriaşă

tehnice este de a aborda, prin

comparativ cu celelalte tipuri de motoare

dezvolta cuplu motor

de

o

Deci rolul arheologiei

de actualitate, toate

utilizabil

că

şi continuă să

utilă.

că,

acesta are o idee

intelectuală

s-a pierdut

minimă

se poate presupune

moştenire

prisma

eficient.

fiecare om are o

Se poate aprecia

de aplicare

puncte vulnerabile care-l

puţin

şi

nouă, utilă.

creativităţii

este

posibilă

a fost

din lipsa ei de monitorizare, de

un curent electric. Se poate
dezvoltării

puţin odată

tehnică

dintre un

dezvoltarea

ideilor noi care au putut fi utilizate

acest tip de

interacţiunii

noastră

civilizaţiei

că

şi să

că

într-un mod relativ fiabil

anumite soluţii de principiu.
Părerea

a

Considerând

forţa

constata aici o blocare a

CREATIVITĂŢII

evoluţiei

a

se dezvolte

motorul electric, la care
obţinea

se

NECESITATEA

Este neîndoielnic

cea de respingere a

motor nu a continuat

de

TEHNICE

bobinele

să

ŞI

ARHEOLOGIEI

sensul de

prin

arată că

electrice

utilizat. A

rotaţiei,

astfel încât

analiză

acestora. O

şi

asigurare a unor contacte electrice bune.

cu un comutator

curenţilor

atracţie şi

de

la problemele de stingere a

prin efectul magnetic

prevăzut

electromagneţilor,

singură

la o

a acestui tip de

care asigura

care schimba, în timpul
a

comutări

rotaţie,conducea

electromagneţi aflaţi faţă în faţă. În acest

parcurgere

Comutatorul, care nu era

de 10-12 oameni.

sau respingere a polilor unor

scop motorul era

curentul electric

care poate fi fiabil

de

conferă maşinii

zis motor

nu are cuplu de

noi

şi uşor

reglabil, ceea ce

calităţi şi performanţe.

Mai mult se poate studia realizarea unei
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maşini

electrice în care

obţinerea

forţei

acesteia:

forţa

de

folosească

tipuri de

folosindu-se

vâltorile,

obţinere

industriale

se

motoare

două

simultan cele

să

principii de

natură magnetică şi

ale

şi

cea de

natură electromagnetică.

mănunchiuri

şi

umplute cu pulbere
să

cu

pentru
făină

de fire din fier

spaţiile

magnetică,

dintre fire

toate putând

fie înglobate în masa plastică.
Credem

că

a-şi

paragină

reamintim

ŞI

Considerăm că

uriaş

domeniul

aibă

potenţial

energetic interesant

nativă

a

doar de

civilizaţiei

un

faptul

că

şteampurile

Să

par

să

şi

un

atractiv în

arheologia

creativităţii

tehnice

metodă şi

un potenţial

nebănuit

o

şi soluţii

justifică

energieI

permanentă,

o

reamintim

de util.

aurifere, diferitele
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utile

şi

eficiente, ceea ce

preocupare

profesionistă

instituţionalizată

către inteligenţa

rurale.

astăzi

În final, încercăm să subliniem

hidraulice, de folosirea acesteia cu succes în
de

apă

nu

de idei

este

asigura resursele necesare de

care

să

pre-maşinistă,

înaintea

oraşului,

pierdut. Foarte pe scurt

epoca

că

din jurul

reprezintă

de

spunem

apă

în

ŞI

astăzi. Să

amplasate pe micile cursuri de

lăsat

inventiv

surse de idei deosebite

folosea o multitudine de mori de

sunt suficiente pentru a suscita interesul

potenţial

ţărăneşti,

instalaţii

alte

pofida istoriei scrise şi a realităţii trecute.

numai aceste exemple

pentru acest domeniu.

ŞI

şi eoliene. Întreaga populaţie a Iaşiului

ideea lui Gramme de a construi circuite

moale rigidizate

hidraulice, morile plutitoare,

dârstele,

în ziua de

tehnicii

morilor de foc, erau doar morile hidraulice

Tot în acest context se poate prelua

magnetice din

roţi

şi

şi

constantă

poate chiar

pentru acest domeniu atât
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ASALTUL ADÂNCURILOR

Muzeul

Ştiinţei

Camelia Elena Pralea
şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract: The dream of investigation and the conquest of the deep seas, of the abyssal pia ins of oceans,

fascinated and subdued the man perhaps, even since the dawn of his creation as a rational entity of this
planet cal/ed Earth. The paper „Assault deep" is a summary of the mains stages in the struggle of man to
find the correct technical means to conquer the mysterious world of diving. From the "submerged bells"
of the ancient thinker Aristotle, to the „ diving machines" of William Bourne and other bold spirits and to
the inventors Maxime Laubef and John P Ho/land who turned the conventional submarine into a real
navy and military force.

mărilor,

a câmpiilor abisale ale oceanelor

l-a fascinat

şi

subjugat pe om, probabil,

chiar din zorii
raţională

D

s-a dovedit a avea o
impunătoare

străpuns

numită Pământ.

şi

capabilă

Fig. 1

forţă

Conceptul de vapor submarin vine

să

din

aspectul planetei noastre.

lacuri, a fertilizat

deşerturi,

cursurile

a

apelor,

călătorii

subacvatice,

şi

poate face o

submarine îl

şi răspunsuri) atribuită

de alte

lucruri la care chiar natura i se poate opune.
investigării şi

folosirii

unor

găsim

şi

în scrierile lui

lucrarea Problemata ( o colecţie de întrebări

tuneluri

mulţime

Ideea

Herodot, Aristotel sau Pliniu cel Bătrân 1 • În

a modificat

construit

Antichitate.

„clopote scufundate" pentru explorare

istmurile, a cucerit terenurile .

foste, cândva, funduri de mare, a desecat

Visul

a acestei planete,

lui ca entitate

e-a lungul existenţei sale, omul

modifice chiar
El a

apariţiei

1

lui Aristotel, autorul

Charles Panati, Cartea începuturilor, (traducere
Octav Ciucă), Editura Orizonturi, Editura
Luceafărul, Bucureşti, 2004, pag. 387

cuceririi adâncurilor
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relatează

la o

prezentată

coborârea lui Alexandru cel Mare

sută

din 332 î.Hr

de scafandru (Fig. 2).
Acelaşi

în timpul asediului Tyrului
2

din

sticlă

foarte

solidă

găsim

îl

tipărit

ş1

în

în jurul

anului 14305 .

pentru a putea

puternică

rezista la presiunea

lucru

manuscrisul Guerre Hussite

(Fig. 1). Dispozitivul descris

era un submersibil primitiv, sub forma unei
cuşti

descriere a unui costum

4

de metri adâncime în scop de

recunoaştere,

scurtă

o

( I

a apei, destul

de spaţioasă şi închisă ermetic 3 .
Principiul oalei

răsturnate

descrise

.......

de Aristotel a permis ca, în jurul sec. XV, în
timpul

Renaşterii

a artei

şi

epocă

-

de mare înflorire

literaturii Europene

marilor descoperiri
submarine

să

ştiinţifice

şi perioadă

-

a

scufundările

Fig. 3

fie luate în considerare, în

Exasperat de frica

principal, în scopuri militare.

putea

dispărea

că

omemrea ar

în urma unui potop

uriaş ,

savantul renascentist Leonardo da Vinci,
proiectează

un

vas

maritim

destinat

călătoriilor subacvatice6 . El apare prezentat

în celebrul Codex Atlanticus la fila 945r din
jurul anului 1500 7, propulsia fiind asigurată
două

de cele

extremităţi

aşezate

şi evoluţia

confundat

submarinelor de

Aşa

tehnologie

multă

luptă.

vreme cu cea a
De la cele mai
scufundătoare

precum cele ale lui Roberto Valturio (1405

se face

militară

două

submersibilelor

minunate prototipuri de nave
Fig. 2

la cele

ale submarinului (Fig. 3).

Istoria
s-a

elice

că,

în primul tratat de

- 1475) publicat în tratatul

său

„De Re

intitulat Bellifortis, scris

între anii 1402-1405 de inginerul german
Konrad

Kyeser

(1366-1405),

este

4

Michel Rival, Enciclopedie, - La Memoire de
I 'Humanite, Les grandes inventions , Larousse,

Paris, 1991 , pag. 136
5
Idem, pag. 136
6
Charles Panati, Cartea începuturilor, (traducere
Octav Ciucă), Editura Orizonturi, Editura
Luceafărul, Bucureşti, 2004, pag. 387

2

Thomas de Galiana, Michael Rival - Larousse
in extenso - Dicţionar de inventatori şi invenţii,
(traducere Mariana Crăciun, Monica Crăciun)
Editura Tehnică, Bucureşti, 2001, pag. 829
3
Idem

Enciclopedie - Descoperiri şi invenţii din
vremurile preistorice până în timpurile moderne,
Editura Aquila, Bucureşti, pag. 126

7
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Militari"

14728

în

matematicianul

(Fig.

şi ofiţerul

4),

la

Marinei Regale

William Bourne, dar

Britanice William Bourne (1535 - 1582)
care, în tratatul
din 1578,

său

prezintă

ş1

matematicianului

scriitorului
şi

englez

ale altor vizionari

din trecut, a fost inventatorul olandez
Cornelius van Drebbel (1572-1633).

Invention and Device

primele planuri tehnice

de construire ale unui vehicul de navigare
subacvatică

a

cărui

deplasare

submarină,

în

.

plan orizontal, se realiza cu ajutorul unor

piele impermeabilă

10

etanş

-- ·-

.

'"

~-~. "\1'1k
·. ;!1)':1~

vâsle9. Creaţia sa era alcătuită dintr-un
cadru semicircular din lemn legat

...

;

':'.

--y;f

în

'

,-.:::f"r-~ .

(Fig.5).

.,

!

Pornind de la

l

.

schiţele

!

realizate de

Bourne în anul 1578, Cornelius Drebbel a
reuşit

să

în 1624,

submarin

funcţional

construiască

primul

din istoria tehnicii

universale 11 (Fig. 6). Acest submarin avea

Fig. 4

bărci)

carena (structura unei
etanşeiza tă

fâşii

cu

impermeabilizată

animală întinsă

exterioară

de

piele

prin gresare cu

grăsime

peste un cadru de lemn.

Vâslele care aveau rolul de a propulsa nava
pe
Fig. 5

suprafaţa

apei dar

amplasate

în

ambarcaţiunii

12

•

şi

părţile

în imersie, erau
laterale

ale

În timpul testării, care a

avut loc pe fluviul Tamisa, la o adâncime
Din

nefericire

pentru

ofiţerul

de 4,5 m 13 , submarinul a rămas sub apă

englez, planurile sale nu au fost puse în
practică

în timpul

vieţii

Cel care avea
realitate

dorinţele,

timp de mai multe ore, timp în care cei 12

lui.
să

nu

vâslaşi

din interior au putut respira prin

transforme în
numai

ale
Enciclopedie - Descoperiri şi invenţii din
vremurile preistorice până in timpurile moderne,
Editura Aquila, Bucureşti, pag. 126
12
Charles Panati, Cartea începuturilor,
(traducere Octav Ciucă) , Editura Orizonturi,
Editura Luceafărul, Bucureşti, 2004, pag. 387
13
Charles Panati, Cartea începuturilor,
(traducere Octav Ciucă) , Editura Orizonturi,
Editura Luceafărul, Bucureşti, 2004, pag. 388
11

8

Pia f . Cuneo Artfal Armies, Beautiful Battles:
Art and Warfare in Early Modern Europe
BRILL, 2002, pag 15
9
Ion Constantin Vlad, ,, Ştiinţa cucereşte
adâncurile", Revista ştiinţă şi tehnică nr 10 din
1982,pag. 7
10
Idem, pag 7
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tuburi de alimentare cu aer (oxigen)

nu l-a putut convinge pe rege de utilitatea

suprafaţa

navei sale de explorare şi atac 17 • Imaginea

amplasate de la pupa navei la

apei 14 Marele secret al ambarcaţiunii a fost

din Fig. 7

producerea

submarinului lui Drebbel,

expusă

în cadrul

Muzeului Stedelijk din

oraşul

olandez

de

oxigen

din

salpetrum,

metodă descoperită şi prezentată

Drebbel în 1608 în tratatul

său

chiar de

Ein Kurser

atenţia specialiştilor

Răsunetul

transmutaţia

navă maritimă

război,

ataşat

Drebbel

submarinului

a

un

vârf

experienţa
societăţii

vremii în mod

deosebit. Proiectat ca

la

de

serios

de

pentru

cu

6

încărcături explozibile la capăt1 • Scopul era

ca vasele inamice
străpunse

să

fie atacate pe sub

cu pintenul navei

şi

în

imens de care s-a bucurat

inventatorului olandez în rândul

londoneze, a atras

cercetătorilor

atenţia

obţinerea

în mod

din domeniul naval.
experienţele

Este momentul când încep

prova

catarg

realizată

anul 2000.

elementelor) 15, descoperire care, însă, nu a
atras

o reproducere a

Alkmaar. Reproducerea a fost

Tractat von der Natur der Elementum (Mic
tratat de alchimie privitor la

reprezintă

unui echipament mai lejer,

purtat direct pe om, compus dintr-o

apă,

de lemn

şi haină

cască

de piele. Alimentarea cu

aer se realiza cu ajutorul unui tub prin care,

scufundate.

de la

suprafaţa

apei, se pompa oxigen cu

ajutorul unei pompe de aer 18.
Şi

pentru că secolul al XVII-lea este

perioada marilor naufragii
maritime se pare

că

şi

a accidentelor

în 1682, un prototip

submarin a fost folosit de

William

Philipps, în apropiere de insulele Bahamas
în încercarea
Fig. 7
Deşi

de altfel, de a recupera

aurul de pe epava unui galion spaniol 19 •
unul dintre primii pasageri ce

au testat noua
însuşi

reuşită

navă

Prima

a lui Drebbel a fost

adevărată

regele Iacob I al Angliei, inventatorul

a fost

,,locuinţă"

construită

submarină

de astronomul

Sir Edmund Halley (1656-1742) în 1690. În
1716 ea este

Enciclopedie - Descoperiri şi invenţii din
vremurile preistorice până în timpurile moderne,
Editura Aquila, Bucureşti, pag. 126; Richard
Wood,
Mari
Invenţii ,
Editura
Litera
Internaţional, Bucureşti , 2008, pag. 25
15
Alexander Bryan Hellemans Bunch, Istoria
descoperirilor
ştiinţifice, (traducere
Diana
Constantinescu), Editura Orizonturi, Bucure şti ,
pag. 120 şi pag 124

perfecţionată şi experimentată

14

17

Idem
Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii
universale, Editura ştiinţifică şi enciclopedică ,
Bucureşti , 1979, pag. 611
19
Thomas de Galiana, Michael RivalLarousse
18

in
Enciclopedie - Descoperiri şi invenţii din
vremurile preistorice până în timpurile moderne,
Editura Aquila, Bucureşti, pag. 126
16

extenso-Dicţionar

de inventatori

şi invenţii,

(traducere din limba franceză Mariana Crăciun,
Monica Crăciun) Editura Tehnică, Bucureşti ,
2001,pag. 829
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în apele fluviului Tamisa, la o adâncime de

folosite la lucrări man pe fundul apei. 22

18 metri 20 .

Scufundătorii

purtând

puteau
cască

o

depărtându-se

din

părăsi

lemn

clopotul,
pe

cap,

de clopot cât le permitea

lungimea furtunului de piele, prin care erau
alimentaţi cu aer

23

.

Secolul XVIII a fost o
prolifică

experimentări

în

perioadă

din domeniul

naval, în mod deosebit cel submarin.

Fig. 8
scufundător,

Clopotul
însuşi

cel care l-a patentat, era

din lemn

căptuşit

superioară

unde

cum îl numea

cu plumb, având la partea

un hublou cu

pătrundea

confecţionat

sticlă groasă

lumina zilei

şi

o

Fig. 9

pe

În

supapă

respiraţie

era

împrospătat

trimisă

de la

nişte

etanşe

în care aerul era

„butoaie'. '

comprimat la o presiune

suprafaţă

egală

sensul

prin

că

diferită

John

presiunea

şi

interioară

independentă

a capsulei era

de cea a apei.

Butoiul englezului John Lethbridge este

cu cea a

primul aparat de acest fel despre care sunt

apei. 2 1 . Acest principiu aplicat de Halley se
întâlneşte şi astăzi

englezul

aparat de scufundare închis ermetic, în

cu

ajutorul rezervei

1715,

Lethbridge (1675-1759) concepe primul

pentru evacuarea aerului uzat (Fig. 8).
Aerul pentru

anul

dovezi

chesoanelor pneumatice,

că

scufundări

scoase la

ar fi avut aplicativitate în
acvatice în special pentru a fi

suprafaţă

obiecte de valoare din

epave maritime 24 . Singurul inconvenient era
greutatea mare pe care aparatul o avea,
Idem, pag 829 şi Alexander Bryan Hellemans
Bunch,
Istoria
descoperirilor
ştiinţifice, (traducere
Diana Constantinescu),
Editur~ Orizonturi, Bucureşti , pag. 162
20

Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii
universale, Editura ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti, 1979, pag. 612
23
idem
24
Thomas de Galiana, Michael Rival - Larousse
in extenso -Dicţionar de inventatori şi invenţii,
(traducere din limba franceză Mariana Crăciun,
Monica Crăciun) Editura Tehnică, Bucureşti,
2001,pag. 829
22

21

Thomas de Galiana, Michael Rival - Larousse
in extenso - Dicţionar de inventatori şi invenţii, 
(traducere din limba franceză Mariana Crăciun,
Monica Crăciun) Editura Tehnică, Bucureşti ,
2001,pag. 829
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făcând

greoaie deplasarea lui pe nave

(1742-1824) care, în 1775,

maritime.

formă ovoidală,

submersibil de

În

Tratatul

lucrarea
teoretică

construirea

şi

practică

scafandrului sau nava omului

singură persoană, căruia-

despre

publicată

a

„La Torture" (Broasca

în

era

realizată

lansează

un

pentru o

dă

numele de

ţestoasă) .

Deplasarea

îi

cu ajutorul unui dispozitiv cu

1775, abatele La Chapelle este primul care

două

menţionează termenul de scafandru

una pentru deplasare - cu axul orizontal -

Secolele XVIII
şi experienţe

şi

XIX

25

.

abundă

în

acţionate

elice rudimentare

şi

una pentru coborâre

manual,
şi

ridicare - cu axul

navale realizate cu

vertical (Fig. 1O). Echilibrarea se realiza cu

aparate submersibile de diferite tipuri.

tancuri cu balast28 . Acest submersibil a fost

Numai în Anglia s-au acordat, în perioada

primul submarin conceput special pentru

brevete

1700-1727, un

număr

de 14 brevete de

conflicte militare navale având în vedere

invenţii pentru submarine26 • Printre aceste

brevete se

află şi

destinaţia

militară americană

un proiect interesant al

unui submarin care se pare

independenţă

marina

din timpul Războiului de
dominaţia

de sub

Regatului

război

Marii Britanii ce a avut loc între anii 1775-

(tancuri) de imersiune. Din păcate, autorul a

1782. El a fost proiectat special pentru a

rămas necunoscut2

trece pe sub nave de

precursorul

maşinilor

că reprezintă

să servească

lui a fost

că

7

moderne de

.

ataşa încărcături

război

britanice

explozive chiar de

şi

a le

carenă .

Condus de sergent Ezra Lee 29 , La

Tortura a pierdut singura
care a fost

antrenată,

asupra unei fregate

bătălie

la

ratând atacul

englezeşti,

vasul

H.M.S. Eagle, aflat în portul New
York, în anul
sale, în 1776
nimeni

IIOSIIXlll.l.'S ~

că

îmbrăcată

Fig. 10

30

•

următor

Din păcate nu a ştiut

fregata
în

construirii

engleză

aramă,

avea coca

un material

metalic mai greu de perforat într-un timp
Una dintre cele mai importante
realizări

în domeniul submersibilelor din

perioada

menţionată

studentului

Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii
universale, Editura ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti, 1979, pag. 613
29
Enciclopedie - Ştiinţă şi tehnica secolului XX
- descoperiri şi invenţii ale ultimului secol, care
ne-au schimbat viaţa" , Editura Aquila '93,
Bucureşti, pag. 39
30
Thomas de Galiana, Michael Rival - Larousse
in extenso - Dicţionar de inventatori şi invenţii , 
(traducere din limba franceză Mariana Crăciun,
Monica Crăciun) Editura Tehnică, Bucureşti,
2001, pag. 860
28

mai sus, este aceea a

amencan

David

Bushnell

25

idem
Charles Panati, Cartea începuturilor,
(traducere Octav Ciucă) , Editura Orizonturi,
Editura Luceafărul, Bucureşti, 2004, pag. 388
27
idem
26
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rapid. Din fericire submarinul nu a fost
afectat

şi

s-a putut întoarce la

bază fără

probleme tehnice sau victime umane.
Astfel, pentru prima

dată,

totuşi

torpila în 1777

,

însemnătate

război

navale puternice.

între

maşinăriile

autorităţilor

a

aici. Din

submarinul capătă o mai

mare

să

Napoleon a refuzat

Deşi dezamăgit

un submarin a

ce David Bushnell inventează
32

ani în viitor,
asigure

fondurile băneşti necesare realizării lui 35 .

31

fost trimis într-o misiune militară de război.
După

câţiva

a dus submarinul cu

războiul

de

reacţia negativă

de

franceze, Fulton nu s-a oprit

dorinţa

Franţa

de a ajuta

în

împotriva englezilor, în anul 1812

inventatorul american

construieşte

un alt

submarin de mari dimensiuni intitulat Mute
36

.

îşi

In cazul acestui submarin, inventatorul

pune în

practică

privind propulsia
maşinilor

de

forţă

invenţia

maritimă

din 1807

cu ajutorul

cu abur. Submarinul avea

o lungime de 80 de picioare (24,384 metri),
iar viteza cu care înaintea pe sub

apă

era de

4 noduri pe oră 3 7 (7,408 km/h). Din păcate,
"I.TO'(.. "l'i'°'l"TILL"S; 1N

în anul 1814, în timpul unui atac asupra
Fig. 11

flotei britanice în Long Island Sound, o

Al doilea submarin demn de a fi

furtună

menţionat

este cel construit între 1798

ş1

abur din 1807
în

Franţa.

,

propulsată
acţionate

o

sub

capsulă

apă

secolului XIX au mai fost construite

cu patru locuri,

(Fig.11 ).

Deşi

diferite alte

alte

ţări.

De exemplu în Rusia,

primul submarin a fost construit de Carl

suprafaţă navigaţia

fiind asigurată de un sistem de vele

şi

prototipuri de submarine experimentale în

cu ajutorul unor elice

manual iar la

inamicilor, fiind

În timpul următoarelor decenii a1

(iniţial

Nautulus) - aceasta este numele ales de
autor - era

faţa

din senin,

distrus cu uşurinţă de britanici.

Robert Fulton (1765-1815)

Submarinul Nautilus

1.zbucnită

aduce submarinul în

1804, de celebrul inventator al vaporului cu
33

puternică,

Schilder în 1834, se pare

după

proiectul

34

generalului K. A. Slider. Submarinul avea

prototipul construit de Fulton

31

Idem
Alexander Bryan Hellemans Bunch, Istoria•
descoperirilor
ştiinţifice, (traducere
Diana
Constantinescu), Editura Orizonturi, Bucureşti,
rag.204
3
Alexander Bryan Hellemans Bunch, Istoria
descoperirilor ştiinţifice, (traducere Diana
Constantinescu), Editura Orizonturi, Bucureşti,
r,ag. 227
4
Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii
universale, Editura ştiinţifică şi enciclopedică ,
Bucureşti, 1979, pag. 614
32

35

Thomas de Galiana, Michael Rival - Larousse
in extenso - Dicţionar de inventatori şi invenţii (traducere din limba franceză Mariana Crăciun,
Monica Crăciun) Editura Tehnică, Bucureşti,
2001,pag. 860
36
John Malone, Verdictul timpului, de la Jules
Veme la bill gates, editura lider, editura cartea
pentru toţi, bucureşti, 1997, pag 41
7
Idem, pag 41
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un deplasament de 16 t din

tablă groasă

de

8

oţel3 .

tone,

scufundând-o

fără

greutate

41
,

navei

militarii

prea

mare

amencane

confundând submarinul cu un delfin sau o
~

La fL OCII E

P LOl'f~E~ II.

bucată de lemn plutind

42

.

Sfârşitul acestui

submarin a fost tragic. În urma ultimei
scufundări, toţi

cei 32 de marinari

bord şi-au pierdut viaţa4
Cei

-----.--....................

.

şi

este cea a
care
armă

experimentat în apele

cercetării ştiinţifice

pupă

motoare

cu

submarinul
aer

acţionat

comprimat

torpila

autopropulsată,

cu

defineşte şi conturează
militară

puternic

radiolocaţie

caracterul de

distrugătoare

a

şi

sunt

călăuzite

spre

proră

ţintele

cu propulsie

denumit

electrică

sau
lor,

45

operaţional

a fost realizat în anul

1887, de inginerul francez Gustave Zede

Primul submarin care va scufunda o

armă

de

război

navă inamică

(1825-1943)46 .

-

va fi

41

Hunley. În data de 17 februarie 1864, în
Războiului

Civil al Statelor Unite

submarinul Hunley va ataca, în portul
Charleston din Carolina de Sud, nava USS
navă

care

cântărea

Pornind

de

la

ideile

John Malone, Verdictul timpului, de la Jules
Vem e la bill gates, editura lider, editura cartea
pentru toţi, bucureş ti, 1997, pag 41
42
Enciclopedie - Descoperiri şi invenţii din
vremurile preistorice până în timpurile modeme,
Editura Aquila, Bucureşti, pag. 126
43
John Malone, Verdictul timpului, de la Jules
Verne la bill gates, editura lider, editura cartea
pentru toţi , bucureşti, 1997, pag 41
44
Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii
universale, Editura ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucurelti, 1979, pag. 617
45
Enciclopedie - Ştiinţă şi tehnica secolului XX
- descoperiri şi invenţii ale ultimului secol, care
ne-au schimbat viaţa", Editura Aquila '93 ,
Bucureşti, pag. 39
46
Thomas de Galiana, Michael Rival - Larousse
in extenso - Dicţionar de inventatori şi invenţii,
(traducere din limba franceză Mariana Crăciun,
Monica Crăciun) Editura Tehnică, Bucureşti,
2001, pag.954

submarinul confederativ american H.L.

Housatonic, o

Robert

realizează

1862,

Primul submarin militar

cu

Plongeur 40

timpul

scoţian

inginerul
în

austriac

automat, prin semnale de la submarin

Tot în Franţa, la Brest, este lansat în
primul

inginerul

autopropulsate sunt lansate de la

a adâncurilor

maritime 39 (Fig. 12).

1863,

care,

finală

arma

submarinelor. Aceste proiectile submarine

Senei, Pyrhydrostat-ul, primul submersibil
destinat

şi

la

prototipul primei torpile 44 • În 1870 avea să

doctorului Giclee Payeme din anul 1846
când a construit

Giovani Luppis

apară

remarcabilă

O realizare

sunt

aflaţi

.

dau

submarinelor

Whitehead

-· ........ ,........ ~ .._.,.,_..,.._~
...
r.,- .. - - . ., M.foM.•--.•.-.-.:
Fig. 12

care

3

1240 de

Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii
universale, Editura ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti , 1979, pag. 615
39
Ion Constantin Vlad, ,,Ştiinţa cucereşte
adâncurile", Revista ştiinţă şi tehnică nr 10 din
1982,pag. 7
40
Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii
universale, Editura ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti, 1979, pag. 617
38
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şi

tehnicii
datorită

originale ale lui Henri Dupuy de Lome (un
Şcolii

absolvent al

afla în interiorul cocii rezistente era prea

Politehnice pariziene),

Zede a realizat planurile submarinului

Gymnote,
dotat

primul

cu

submarin

torpile

.47

man

operaţional

Submarinul,

ffilC

şi

nu oferea navei o flotabilitate

necesară

operaţional

(Fig.

lipsei de stabilitate, balastul care se

plutirii.

Inventatorii

13).

Maxime

inginer maritim francez -

cu un echipaj de

şi

Laubef

-

John P Holland

cinci persoane, avea lungimea de 17 metri

- mgmer maritim american de ongme

şi

irlandeză

era propulsat de un motor electric

au

continuat

multipolar de 60 CP alimentat de o baterie

perfecţionărilor

marca Commelin et Desmazures compus

urmând aceleaşi linii generale.
În

din 564 de acumulatori. Viteza de deplasare
era de opt noduri la
noduri în imersiune 48.

suprafaţa

şi

apei

aduse

submarinului,

1898-1899, John P Holland

(1840-1914),

4

sena

folosind

încercărilor

rezultatele

efectuale de americanul R .

Fulton în jurul anului 1800

şi

de germanul

Wilhelm Bauer în 1851, a lansat în Statele
Unite,

submarin

cu

scufundare

suprafaţă

Inventarea periscopului mann în
1893 a adus o
ş1

orientarea
operaţii

îmbunătăţire considerabilă

observarea

pentru

militare dar

şi_

câmpului

submarinele

nu

în
de

Deşi

generalizarea

apărut

dotării

în

1893,

submarinelor

aceste

submarine

cu

însă

navigaţia

greu

la

suprafaţă

decurgea

şi

de

motoare

cu

cu

- pentru

navigaţia

la

motoare electrice - pentru

imersiune - el a fost

achiziţionat

militară americană şi

construit în mai multe

de marina

şi

teoretizat

necesitatea ca forma submarinelor

să

asemănătoare

cu a unui trabuc. Din

păcate

ideea sa va fi

acceptată

secolului al XX-lea

se

comportau destul de bine la imersiune,

-

suficientă

de a fi primul care a propus

periscoape s-a introdus abia în anul 1902 50 .
Toate

internă

primul

Inventatorul american Holland are meritul

civile. Primul periscop a fost

au

Prevăzut

-

exemplare după anul 1900 52 (Fig. 14, 15).

numai

instalat pe submarinul francez GustavZede49.

autonomie

51
.

combustie

Fig. 13

Ho/land

submarinul

53

abia

fie

după jumătatea

.

51

Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii
universale, Editura ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti, 1979, pag. 618
52
Enciclopedia Universală Britanică, Editura
Litera, Bucureşti, 2010, vol 15, pag. 37

47

idem pag. 860
idem
49
Idem, pag 728; Enciclopedia Universală
Britanică, Editura Litera, Bucureşti, 2010, voi
12, pag. 78
50
Enciclopedie ştiinţifică ilustrată, Editura
Aquila, traducere din limba engleză Gabriela
Pop, Bucureşti, 1993 pag. 223
48

Tom Philbin, ,,100 cele mai mari invenţii
dintotdeauna", Editura Lider, Editura Star,
Bucureşti - traducere Octav Ciucă - , 2005,
pag.337
53
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Narval (Fig. 16).
cocă

interioară

exterioară

Perfecţionările

pentru

care nu era

rezistenţă

supusă

şi

una

presiunii apei

- printre care se putea introduce

şi

după necesităţi,

de balast

de

apă,

o cantitate

ducând la o

crescută

pe

uriaşă

mărire

imersie a submarinului
Fig. 14

aduse - o

şi

regla,

a vitezei de

la o stabilitate

la înaintare; sistemul de propulsie

orizontală

era asigurat de o

maşină

de

abur, iar cel de imersie de acumulatoare
electrice - îl

încadrează

pe inventatorul

francez ca fiind unul dintre p10meru
realizării submarinelor modeme
Transformările

nesemnificative pentru
submarinelor.

Fig. 15

Secolul

54

.

ulterioare au fost
evoluţia tehnică

XX

intensificare a construirii

aduce

a
o

submarinelor

militare, iar în prim planul

noutăţilor

tehnice apare submarinul cu propulsie
nucleară.

54

În aceeaşi perioadă

inginerul

genist

de

marină,

Maxime Laubeuf (1864-1939),
ş1

construieşte

prototipul

Thomas de Galiana, Michael Rival - Larousse
in extenso - Dicţionar de inventatori şi invenţii,
(traducere din limba franceză Mariana Crăciun,
Monica Crăciun) Editura Tehnică, Bucureşti,
2001 , pag. 861; Dicţionar cronologic al ştiinţei
şi tehnicii universale, Editura ştiinţifică şi
enciclopedică, Bucureşti , 1979, pag. 618

1898-1899,

francezul
proiectează

submarinului
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CONTRIBUŢIA LUI DRAGOMIR HURMUZESCU ÎN
DEZVOLTAREA RADIOFONIEI ROMÂNEŞTI
Lenuţa Chiriţă

Muzeul

Ştiinţei ş i

Tehnicii

"Ştefan

Procopiu" Iaşi

Abstract:
The presen/ paper provides severa! considerations on the life and activity of prof essor Dragomir Hurmuzescu,
considered the f ounding f ather of Romanian radiophony. The scientific preoccupations of Dragomir Hurmuzescu
f ocused on researches concerning the mechanical and chemical modifications acquired by the bodies subject to
magnetiza/ion, improving the measurement devices, the determina/ion of radioactivity of mineral waters and oii, but
one ofthe greatest merits of Hurmuzescu was the introduction and development of radio broadcasting in Romani a.

Sorbona din Paris, în vederea

obţinerii

doctoratului. Aici a lucrat în laboratorul de

Recherches physiques , condus de fizicianul
Gabriel Lippmann, unde s-au format
fizicieni din
obţine

ţara noastră.

titlul de doctor în

ş i alţi

La 28 aprilie 1896
ştiinţe

avec la plus

haute mention, cu lucrarea Sur une nouvelle
determination

et

electrostatique
Lucrarea a fost

entre

V

Ies

unites

electromagnetique.

publicată

acelaşi

în

an la

Ştiinţe"

Paris „Analele Academiei de

din

Paris.

D

ragomir Hurmuzescu s-a născut la
13 martie 1865 la
urmat

liceul

Bucureşti,

şi

licenţiat

în

admitere,
susţină

fizică

reuşind

unde a

Facultatea

Ştiinţe, s ecţia fiz ico-matematică .

În laboratorul lui Lippmann, în anul

de

pentru calcularea

reviste din

electromotoare a

în 1887, la doi ani de la

unul din poli este magnetizat. În urma

ca în

familia din banii

şi

formulă

unui element galvanic cu poli metalici, când

această perioadă să

câştigaţi

colaborărilor

cercetări,

acestor
existenţa

În timpul facultăţii şi-a susţinut financiar

a

forţei

o

A devenit

toate examenele necesare absolvirii.

meditaţiilor şi

reuşit să stabilească

1894, a

care

ferică,

la unele ziare

uniform,

Bucureşti.

asupra unei

introdusă

această

În anul 1889 a obţinut o bursă

unui fenomen magnetostrictiv,

acţionează

de pe urma

în 1897, a descoperit

soluţii

într-un câmp magnetic

micşorându-i
perioadă

volumul. Tot în

construieşte

electroscoape moderne cu cutie

pentru a continua studiile la Universitatea

ecran

electrostatic
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ş1

cu

primele

metalică

izolator

ca
de

Personalităţi

l'Universite de Jassy, avându-l pe
Hurmuzescu

ca

secretar

de

redacţie. Între am1 1904-1907, a
funcţia

îndeplinit
general

de

al

Instrucţiunii

secretar

Ministerului

Publice, timp în care

a pus bazele unui proiect de
a

învăţământului

În anul

191 O a iniţiat

reorgamzare
ştiinţific

dielectrină

(un amestec de sulf şi

care a fost

găsit

Hurmuzescu

a

cercetători

parafină),

înfiinţarea

de el. Electroscopul

fost

folosit

în domeniul

descoperă

fost

radioactivităţii.

una dintre

proprietăţile

ingineri
o

a corpurilor electrizate.

conferenţiar

de

Universitatea din Iaşi

şi

pentru

specialişti

altă instituţie

de

fizico-matematică

Ştiinţe

următoare,

perioada

Întors în ţară în anul 1896, este
numit

baza

de electricitate, în
din Iaşi.

viitorul

Şcoala

a

Institut

Electrotehnic din Iaşi, fondat în 1913 . În

fundamentale ale razelor X, aceea de
descărcare

şcoli

cadrul Facultăţii de

de primii

Împreună cu L. Benoist colegul său de

laborator,

unei

liceal.

cu

sprijinul unor

din România, a

înfiinţat

de învăţământ electrotehnic,

această dată

în

Bucureşti,

unde a fot

transferat în 1913, fiind numit director al

la

Institutului

profesor de fizică la

catedra

Liceul Internat (în prezent Liceul Costache

de

electricităţii

Negruzzi). În anul 1900 a fost numit

Electrotehnic,
aplicaţii

ale

la Facultatea de

în cadrul acestei

instituţii

de

profesor

la

căldurii

ş1

ştiinţe şi

decan

învăţământ.

căldură şi

profesor titular de Gravitate,

electricitate [1-]. Aici a organizat laboratorul
pe care l-a dotat cu o serie de aparate
comandate din
cărora

străinătate,

a pus bazele

şi

cu ajutorul

a unui atelier

mecamc. În acest atelier, împreună cu
studenţii săi,

necesare

a construit mai multe aparate

predării

învăţământul

orelor

de

fizică

în

liceal.

În anul 1901, din iniţiativa sa a fost
înfiinţată

Societatea de

cărei preşedinte

Ştiinţe

era Petru Poni

din
şi

Iaşi,

secretar

Dragomir Hurmuzescu. Societatea a
publicaţia

al

tipărit

Fotografie din fondul Ştefan Procopiu - colecţia
Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu "

Les Annales Scientifiques de

168
https://biblioteca-digitala.ro

Personalităţi

Activitatea ştiinţifică prolifică
recunoscută

1-a fost

distincţii şi

foruri

străinătate.

Încă

din

Franţa,

efectuate în

timpul

Fizică",

savanţilor străini

membru

şi

„Societăţii

al

introducerea

din

şi

dezvoltarea radiodifuziunii

în România.
Încă din perioada în care era

studiilor

Iaşi

profesor la Universitatea din

membru al

a repetat

în laborator, în anul 1901 experimentele de
comunicaţie

Franţa"

din

petrolului, dar unul din cele mai

mari merite ale lui Hurmuzescu a fost

a fost ales membru al

Franceze de

,,Comitetului
ş1

printr-o serie de

din România

şi

minerale

prin includerea sa în diferite

ştiinţifice

„Societăţii

avută

Fizicienilor

prin radio ale lui Guglielmo

Marconi, Alexandr Popov

şi

ale altora din

perioada 1895-190 I.

Germani".
În

1916 a

fost

ales

Într-o conferinţă publică din 4

membru

1901

staţie

a prezentat o

corespondent al Academiei Române. În

noiembrie

anul 1948, an în care echipa Gheorghiu-Dej

transmiţătoare

- Ana Pauker -Teohari Georgescu- Vasile

spunând: "Cu ajutorul aparatelor instalate

hotărât

Luca a

decapitarea Academiei
brutală

Române prin eliminarea

Practic, Academia

seamă

Română

alături

telegrafie

ale României.

corespondenţi

marile

d-voastră

herziană".

deficienţe

trebuiesc

Ştiinţe

fondator al Academiei de

de

la

miraculoasă

Primul Congres de

(1919)

care a avut loc la
coherori[5],

[3].

S-a stins din
masa

de

viaţă

lucru,

desconsiderat în acea

uitat

perioadă

de

ş1

Dragomir
cercetări

ştiinţifice

tristă

Hurmuzescu
privind

ale

lui

axat

pe

mecanice

şi

s-au

modificările

măsura,

determinarea

a

Ştiinţe

Iaşi,

din România,

o comunicare despre
un

dispozitiv

continuată

la Institutul Electrotehnic din

Bucureşti,

unde a

înfiinţat

alături

de inginerul Emil Petraşcu.

o secţie de

studenţii

radiocomunicaţii

erau

instruiţi

în

domeniul radiocomunicaţiilor, domeniu nou
în România la acea vreme.

aparatelor de

radioactivităţii

pe

activitate a fost

Aici

chimice dobândite de corpurile supuse
magnetizării, perfecţionarea

aplicaţiune

propunând

Această

amintire care a fost "epoca stalinista".
Preocupările

stăpânire şi

propriu de detecţie cu coheror.

la 31 mai 1954,

aproape

puie

dibace

electricităţii" [4]. În anul 1902 a prezentat la

din

Ştiinţe şi

Universităţii Bucureşti

optimismul: "Mai

perfecţionări

câteva

această

prorector al

bazat pe

[2]. Abia în

al Academiei Române. A fost membru

de

detecţie

îşi afirmă totuşi

să

de

receptoare

coheror,

încă

conştient

vă

instalaţiilor

a

şi

să

experienţe

Fiind

sistemului de

pentru ca omul

Facultăţii

ale

receptoare

putem

diferitele

anul 1990 fost repus în drepturi ca membru

România, decan al

staţie

o

datorită

distrusă

a fost

prin eliminarea a 20 de membri titulari
50 de membri

faţa

în

demonstrăm

a valorilor,

Dragomir Hurmuzescu a fost exclus
de alte personalităţi de

a1c1

ş1

apelor
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radiotelegrafic importat din
putere de 150 kW

şi

Franţa,

lungimea de

cu o

undă

de

11 OOO rn, înlocuit peste cinci ani cu un post
de emisie cu arc electric[8].
În

1924,

în cadrul Institutului

Electrotehnic, a fost plasat primul post de
emisie

radiofonică

Bucureşti,

din

ţară,

pentru regiunea

sub conducerea lui Hurmuzescu.

În 1925, sub îndrumarea lui Dragomir

folosinţă

ţara

noastră,

echipamente TFF

(Telegraf

În

Franţa

importate din

şi

Hurmuzescu, a fost construit

Emil Petraşcu (1894-1967)

primele
Fără

primul receptor radiofonic, care
audiţia

permitea

În

Fir),

dat în

unor emisiuni publice.
articolul

„Începuturile

radiodifuziunii române" din revista „Radio-

în anul 1903, au fost

instalate pe navele maritime: Regele Carol

Adevărul"

I, Principesa Maria, Împăratul Traian,

Dragomir Hurmuzescu spunea: ,,La noi,

şi

Dacia, România

Constanţa. Staţia

S.M.R. avea o

rază

de

acţiune

mijloace experimentale

de la

secfiunilor

de 600 km

staţii

anul 1908, cu

dotată

staţii

anul 1913 cu
Anglia

(firma

mică

de

Marconi).

necorespunzătoare,

astfel

României în primul

război

nu dispunea de nici o
care

staţie

şi

că,

străine,

era

auzit la

la intrarea

şedinJele

Băneasa

pe

distanţe

văzduh

de

propriul

străinătate

acestea venea mulJimea

staţie

un

şi

La

curioşilor

cuvântul, aduse prin

depărtate

la mii de kilometri.

curioasă,

doritoare de a

mister,

era atât de

Şi

cunoaşte

Jări

lumea
acest

numeroasă,

încât

şi

curtea

umplea nu numai sala, ·dar chiar

din fafa laboratorului în serile destinate

TFF în

şedinJelor

(1915). Tot în anul 1915,

(Herăstrău),

epocă.

de undele electromagnetice, din

prof. Nicolae Vasilescu-Karpen a instalat la
Bucureşti

în acea

asculta muzica

(1914), iar prof. Nicolae Vasilescu-Karpen

parcul

Bucureşti

de mare putere,

dispoziţie

o

cel din Viena fiind cel mai bine

pentru a se convinge de minunea de a

post construit cu piese aduse din

realizează

(foste grajduri)

demonstra/ii de ascultare a unor posturi

în

peste 1OOO km [7]. În această situaţie, ing.

(1870-1964)

său

mondial, armata

să permită comunicaţiile

Emil Giurgea pune la

ale

din str. Victor Emanuel, s-au făcut primele

putere din

Dotarea

prin personalul

radiotelegrafie

anexele laboratorului

în

mobile din Germania

(trei posturi cu scântei tip Telefunken)

de

şi

Institutului Electrotechnic Universitar. În

asigurând comunicarea cu navele aflate în
larg [6]. Armata de uscat a fost

profesorul

primele recepfiuni au fost realizate cu

la sediul Serviciului

Maritim Român din

nr.583/1939,

post
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/ară,

radiofonic în
lămpile

cu

consuma/ie

redusă

nu

găseau

se

curent

nici

pieţele

S-a

pe

occidentale.

construit,

redusele

cu

mijloace

de care dispuneam
pe
La

sfârşitul

din

cadrul

Electrotehnic

Universitar

realizează

recepţie

doar

audiţii

publice. Trecerea de la

emisii se

Electrotechnic

Institutului
asigura

cu 5

aşteptând

la

prima

inaugurării Expoziţiei

urechi, cu

Bucureştiului"

dintre

cu înfrigurare momentul când va

de încercare. Cu casca la

şeful

discrete, când
emoţiune

(1894-1967), profesor al

deodată răsună

masă,

încălzind

articolul intitulat „Începuturile radiofoniei

lămpile,

româneşti",

prinsesem: era Parisul.

mână

de oameni

la noi

dezvoltată

începutul anului 1925 o
doritori de a vedea

şi

că

şi

Până

postul ce
la ora 1

care este atât de

dragă,

vioară şi

concert de

urmată

piano.

Odată

de un
postul

cel mai bun mijloc de a

săptămânale

la Institut, iar în amfiteatrul

să

cel mare al

se ocupe cu

de a propaga printre

cetăţenii

dacă

legea o

sau nu. Zis

şi făcut.

astfel, în februarie 1925
post de

să identificăm

regulă

începurăm audiţii

României Mari, indiferent
îngăduie

am ajuns

peste

pus la punct,

dezvolta, este de a începe
dânsa

un pian! Ce

de activitate

această atrăgătoare ramură

zis

fâşâituri

noaptea am auzit clar vorba franţuzească,

Radiofonia" din anul 1930, scria: ,, Către

şi-au

ascultam

când potrivind bornele ce erau

mobile pe

publicat în „Almanachul Radio

nişte

numai

Institutului Electrotehnic Universitar, în

şi

alături

de atelier

auzirăm

timp,

colaboratorii

profesorului Dragomir Hurmuzescu, dr. ing.
Petraşcu

mulă râvnă

Lucram cu

întorcând butonii condensatorului. Câtva

din Parcul Carol.

Emil

lămpi.

seară

când are loc prima transmisie cu prilejul

Unul

Universitar un post de

fi gata... Îmi aduc aminte ca acum, de

în vara anului 1925

„Luna

la

Institutului

anului 1924 primul post

experimental

audiţii

atunci,

recepţie şi înfiinţarea

a radio-amatorilor. Trebuie

unei
să

Asociaţia
constituită

în

unui

Ştiinţe

se puseră

Prietenii

la 26 martie 1925,

incinta

Institutului

Radiofoniei,
îşi

avea sediul

Electrotehnic

Universitar din strada Victor Emanuel

asociaţii

spunem

de

bazele Asociaţiei Prietenilor Radiofoniei".

Se decise

construcţia

Facultăţii

publice bi-

nr.16, actuala

că

Române.

pe atunci nu exista nici un material
171

https://biblioteca-digitala.ro

clădire

a Muzeului Literaturii

Personalităţi

Un rol important în popularizarea
radiofoniei

l-au
ş1

specialitate

bilunară

redacţie

Hurmuzescu, ing. E.
Konteschveller,
manuale

al

asociaţiei

de

ing. Mihai

şi

autor de
mg.

I.

cursun

de

specialitate,
autor

anul 1928 revista este

era prof. dr.

iar

colaboratorii

săi

dr. ing. Emil

Petraşcu,

Petraşcu,

de

telecomunicaţii pentru studenţi şi alţii. În

Hurmuzescu
regăsesc

Radiofonia

pe prof. Dragomir

inventator

Constantinescu,

Dragomir

se

şi

Prietenii Radiofoniei, a avut în

colectivul de

Preşedinte

de

la 15 octombrie 1925, sub auspiciile

Asociaţiei

Muzeul Literaturii Române,fostul sediu al
Asocia/iei Prietenii Radiofoniei

revistele

popularizare Radiofonia

Radio-Român. Revista
apărută

şi

avut

publicitate

printre

Societăţii

al

Radiotelefonică

reeditată

ca organ de

de

Difuziune

din România.

matematicianul Octav Onicescu,

Victor Slăvescu, Cristian Musceleanu. În
cadrul

Asociaţiei

fineau

săptămânal

radiofonic

şi

Prietenii Radiofoniei

„ se

conferinJe cu caracter

în provincie se făcea cât mai
... V .1..IO A T• •

multă propagandă,

pentru înfiinJarea de

filiale ale asocia/iei",
Petraşcu

radiofoniei

în

după

cum scria Emil

articolul

ro]Jlâneşti"

. ........ ~-"',..,....

. . . . T AM-:.,l,..A L. A

~~-~

,,Începuturile

(1930).

Dlttfttl'llA
..

Revista
apărută

la

13

săptămânală

Radio-Român

septembrie

conducerea ing. Nicolae
ş1

_.....

Lupaş,

1925

sub

s-a bucurat

ea de succes în rândul amatorilor de

radio,

datorită

prezentării

a numeroase

scheme de construire a radioreceptoarelor
ca şi a multor sfaturi practice. În aprilie
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1928

îşi încetează

electrice"

activitatea din motive

financiare [9].

Societă/ii
să

susţinută

pentru

înfiinţarea

o

înfiinţarea

Societă/ii

radiodifuziune
de

na/ionate de radiodifuziune, care

recepţie

Radio

În

Român

decembrie

20
.;- ~.

./

această privinţă: ,, Întârzieri

~

.,,_,..:"

·

,,,---'

. •~

,·
/

.... ,.:

prea mari sunt pe de-a'ntregul

încep

căci

miile de amatori

să aibă

cuvântul lor. Cu

entuziasm ce nu
frumuseţea

adesea întrec
emisiune

./,, ,

V
,

autorităţilor

aşteptările.

oficială să

cu

poliţie

sau

act

de

o cerere tip prin
să

[10].

a

-

realizări

care

realizată

două

La 13 iunie 1926 sdesfăşurat

prof.

Generale a

Atunci

s-a pus în
Societăţii

Asociaţia

Prietenii

sunt în fiinţă ş i plină dezvoltare". Însă, în

colaborare

cu

numărul

realizează

un

Asociaţiei

din România,

Radiofoniştilor

radio, fiecare grupând câteva mii de cititori

din 1 februarie 1926 al revistei

Dragomir
al

Radiofoniştilor

primul Congres al

în

sub conducerea

dr.

preşedinte

Hurmuzescu,

înfiinţării

a

de

purtare

respecte legile în vigoare

reviste

profesor Hurmuzescu

bună

să

unui

care abonatul se angaja

.

România, Societatea, sub conducerea d-lui
şi

obţinerea

cetăţenie şi

./

N

Astfel, înainte ca o

fi fost

cuprindă :

o C

dezminte

cauzei, amatorii au

luat-o înaintea

care trebuiau

jandarmerie,

...ii.

I'\..

)

.,

excluse,

formalităţi

eliberat

era optimist în

Nicolae

pentru posturile

certificat de

inginerul

1925,

Lupaş

revista

din

de

se luau cu greu, în urma unor

a posturilor de

naţionale.

radio

preconiza

na/ionate

autorizaţiile

asigure cadrul legislativ de

funcţionare

care

1925),

audiţie şi

reglementa dreptul de

Prin aceste reviste s-a dus
propagandă

(septembrie

discuţie

problema

de Radiodifuziune.
Radiofoniei

Institutul

emiţător

români.

în

Electrotehnic

pentru transmiterea
şi

Radio We/t din Viena, într-un articol

unor programe periodice între anii 1926

referitor la radiofonia din România, se

1927. În 1926 existau în România două

arăta: mişcarea radiofonică

emiţătoare

dezvoltare în plus

faţă

nu a luat nici o

de anul trecut. Statul

la laboratorul de

mişcări,

nu vine cu nimic în ajutorul acestei

dezvoltării

aparatelor e

postul

ş1

aprobare

Direcţiei

şi

fo los inţa

la

Institutul

Electrotehnic

săptămânal muzică şi informaţii

Dragomir Hurmuzescu preciza: ,, În

generale

staţiunilor

altul, la Institutul

pentru radioamatori.

P.T.T.". într-adevăr prin "Legea pentru
instalarea

de

transmitea

deoarece toate

schemele de montaj trebuie trimise spre
verificare

electricitate al

Electrotehnic Universitar. În anul 1927

radiofoniei. Construirea

i nexistentă

căldură şi

Universităţii Bucureşti şi ,

din contra pune din ce în ce mai multe
piedici

radiofonice experimentale: unul

1927

radio-

se

organizează

Electrotechnic din

173
https://biblioteca-digitala.ro

la

Bucureşti

Institutul

primul post

Personalităţi

românesc de difuzare care
până

în

toamna

anului

Română

Societatea
constituită

de

funcţionează

1928

revista "Radio Român", sens de Adrian

când

Dumitrescu [ 11]:

Radiodifuziune

"l. Statul în virtutea dreptului regalian
dictează

începe emisiunile cu postul cel

mic instalat la sediul

său

din str. Berthelot

Băneasa.

autorizaţiilor

liberarea

şi

iraţional

pentru instalarea

greutăţile

Cu toate

întâmpinate,

În ianuarie 1928 a fost înfiinţată

Societatea

Radiotelegrafică

înfiinţează

la 27 decembrie 1927

construirea

staţiei

din România cu
Berthelot.
aparatură

sediul în str.

Societatea

avea

în

Gen.
dotare

începe activitatea

legală

română

de radiodifuziune se

radio de la

şi

începe

Băneasa.

La 7 aprilie 1928, Societatea de

de la Casa Marconi din Londra.

Societatea de Difuziune Radiotelegrafică

Difuziune

îşi

comandă

la 5 martie când

Radiotelefonică

la

firma

din România

Marconi's

Wirelles

Telegraph Company Ltd. din Londra un

are loc prima întrunire a Consiliului de

post de emisie cu o putere de 12 kW

Administraţie,

cumpără

al

cărui preşedinte

a fost ales

prof. D. Hurmuzescu.

a

parcurs

datorită

modificări

deselor

Până

în statutul

şi

restul

toată

propaganda

subscripţie publică.

făcută

revistele de specialitate
avut succes. Suma

în

presă

subscripţia

totală subscrisă

159.000 lei, care era

însă

şi

la sosirea aparatelor a fost

W, împrumutat de la firma constructoare

să

ora 17,
naţional

Cu
în

se inaugureze primul post

de radio. Cu

acestui mijloc de comunicare:

nu a

creadă că

a fost de

de

distracţie.

acoperită

de Banca

teatrul pentru

Cauzele

insuccesului

obiectivitate în articolul "Cum
societatea

română

Română.

stăm

răspândirea

unificarea sufletelor,

cu

o lume

căci

culturii

mai răzleaţă a
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săteanului"

şi

pentru

se poate adresa la

întreagă pătrunzând

174

nu se

cu mult mai mare decât

cu

de radiodifuziune", din

"Să

Radiofonia are o mare

importanţă socială

arătate

ocazie prof.

radiofonia este o chestiune numai

aşteptări. În final, suma necesară a fost

sunt

această

Dragomir Hurmuzescu sublinia menirea

cu mult sub

Naţională

şi

astfel, a fost posibil ca la 1 noiembrie 1928,

evaluat la 20.000.000 lei, capital privat care
trebuia acoperit prin

şi

montat provizoriu un post Marconi de 400

societăţii. Societatea trebuia să cuprindă o

parte de 60 % capital de stat

sediul central,

unde se instalează o antenă puternică.

greoaie, care s-a întins de-a lungul a trei
ani,

îşi instalează

un teren de l O ha situat în comuna Băneasa,

procedură

o

şi

imobilul din Str. General Berthelot

nr. 60, unde

Înfiinţarea Societăţii naţionale de

radiodifuziune

în

posturilor de recepţie."

proiectul

dr. ing. Emil Petraşcu.

Societatea de Difuziune

iar

aduc 20.000.000 lei în

2. Regimul restrictiv

a fost construit în atelierele Institutului
după

societăţii,

numerar nu au putere de decizie.

" Primul post de emisie românesc

Electrotehnic în anul 1927

deşi

particularii

iar peste un an încep emisiunile postului

administraţia

în

în coliba cea

[12].

Personalităţi

La 9 noiembrie 1928 a
primul

număr

din seria

,,Radiofonia",

în

Hurmuzescu a
activităţii

atunci

şi

nouă

care

făcut

radiofonice

apărut

General Berthelot nr. 60. Studioul era în

a revistei

legătură directă

Dragomir

Băneasa

cu postul de emisie de la

printr-un cablu cu lungimea de
prevăzut

un scurt istoric al

95 .000 m

româneşti

pentru radiodifuziune

de

până

şapte

cu
şi

trei pentru telefonie.
şaisprezece

Postul de emisie avea

a explicat perioadele parcurse de

radiofonie în România. În final, dădea

electronice, dintre care

asigurări

Kenotron "Marconi C.A.R.-2"

că

recepţionat

postul de radio poate fi

foarte clar în

aceea recomanda

toată

şase

tuburi

redresoare de tip
răcite

cu

apă şi

cu un consum de 75-80 kW (Fig. 3). Antena

România, de

populaţiei să

circuite: patru

undă

era de tip vertical cu lungimea de

se aboneze

m

cu încredere la Societate.

şi

o putere

nominală

de 96

de 18 kW la 80 %

modulaţie [13]. În acelaşi

timp cu
probă

încercările

de

ale postului de la

Băneasa

se transmit

ermsmm

şi

experimentale

pe unde scurte folosinduse vechiul post de la
de

Institutul
electrotehnică

Bucureşti

pe lungimea de

undă

de

31-36 m montat de ing.
TBIBUNA ORATOaD.OR
Oei.a t. ipr dr-.: Dr. lltg. I>. P~lraţeu, 11• DucuPt cu, Prof.
JI. Za lt«rla

Dl'. lfor1111;1:,.sn1

lungimea de

I

Consiliul
Societăţii
cărui

de

Administraţie

al

m, pus în
către

Române de Radiodifuziune, în a

componenţă

înfiinţare

marcă

funcţiune

la

a fost

şi

în

un important mijloc de
culturalizare:

rapidă

şi

şi

pentru o

cauză

frumoasă,

alţii), a fost un organ reprezentativ. În

energiile pentru o

octombrie 1929 se termina instalarea postului

sacrificiu,

antenă

de 12 kW. Programele radiodifuzate se

desfăşurau

de la

Băneasa, prevăzut

de

ţara noastră

informare

Bucureşti

de 49

Şcoala politehnică

Hurmuzescu, Dimitrie Gusti, Ion Al. Bratescu

Radio

undă

Radiodifuziunea, ca peste tot în lume,

(Dragomir

Voinesti, Liviu Rebreanu, Tudor Vianu,

un post cu

prof. Tudor Tănăsescu.

au intrat chiar de la

intelectuali de

Petraşcu şi

E.

#

cu o

în studiourile societăţii de pe strada

fiindcă

invenţie

ne

care

"Luptăm

consumăm
merită

orice

contribuie la ridicarea

nivelului moral

şi

arăta

300 al revistei "Radiofonia"

în

numărul

din 17 iunie 1934.
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cultural al

mulţimii",

se

Personalităţi

Vocaţia cultural-educativă

a fost

înţeleasă şi susţinută

Hurmuzescu, care sublinia în
importanţa

radiofoniei

a radioului

de Dragomir

conferinţele

care

„va

sale

deveni

criteriul de judecată a gradului de dezvoltare a
unui popor".
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În anul 1929 a luat fiinţă ciclul de

emisiuni ''Teatrul radiofonic" cu spectacole
susţinute
româneşti,

de cei mai mari actori ai scenei
iar în anul 1930 ciclul de emisiuni

„Universitatea

Radio",

iniţiativa

la

sociologului Dimitrie Gusti. În perioada 19311940, Nicolae Iorga a
,,Universităţii

teme care

la microfonul

radio", cu talentul

frământau

cum ar fi:

dezbătut

oratoric,

societatea în acea vreme

,,Războiul şi

pacea în sufletul

poporului român", ,,Despre drept
ş.a.

său

şi

dreptate"

[14].
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PETRU BOGDAN -

Muzeul

Ştiinţei

viaţa şi

activitatea

Oana Florescu
şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" - Muzeul ,,Poni - Cemătescu"

Abstract - The paper presents facts about the life and work of Professor Petru Bogdan (1873-1944), considered
the founder of physical chemistry in our country. Born in
Germany, he was rector of the University from Iaşi.

Cozmeşti

Printre marile figuri de oameni de
care au contribuit la dezvoltarea
învăţământului de chimie din Iaşi, se numără
profesorul Petru Bogdan, întemeietorul
chimiei fizice din ţară.
Strămoşii lui Petru Bogdan erau răzeşi din
satul Cozmeşti, comuna Miroslăveşti, judeţul
Suceava. Tatăl său, Vasile Bogdan, a murit în
1877, din cauza unei pneumonii. Mama sa,
Ana Timuş, era născută într-o familie de
răzeşi care era înrudiţi cu familia Secară, al
cărui descendent este Petru Poni.[1]
Din căsătoria lui Vasile Bogdan cu Ana
Timuş, au rezultat doi copii: Petru Bogdan şi
Cleopatra Bogdan. Petru Bogdan s-a născut
la Cozmeşti, în noaptea de 29 ianuarie, 1873.
Din cauza iernii grele, părinţii nu au reuşit să
declare naşterea fiului lor decât pe 7
februarie. Astfel, pe actul de naştere a lui
Petru Bogdan s-a trecut data de 2 februarie,
deoarece conform legii, declaraţia trebuia să
se facă la cel mult cinci zile de la naştere.
Copil fiind, Petru Bogdan îl ajuta pe tatăl său
la treburi, mergea la câmp, se bucura de viaţa
de la ţară. A moştenit de la părinţi dragostea
inteligenţa,
pentru
cântecul
popular,
modestia, spiritul practic. "Capul oval, ochii
vioi cu privirea deschisă, trupuşorul mic, dar
bine închegat şi frământat de neastâmpăr,
atrăgeau simpatia. O sete neistovită de a
înţelege, de a şti, îl făceau să pună mereu

- Suceava, with the PhD degree obtained in

Istorie. Timp de 11 ani fusese eleva
profesorului W. Humpel şi a fost primită,
prin concurs, la Conservatorul de muzică
pentru a continua studiul pianului. A dat
concerte la Teatrul din Iaşi, împreună cu
Aspazia Sion-Burada, şi a avut mare succes,
încât a fost recomandată pentru o bursă în
străinătate. Tatăl ei s-a opus plecării, astfel
încât Elena Păun a urmat cursuri de istorie.
Au avut şapte copii şi au locuit în casa
parohială a Bisericii Bamovschi, o casă
mare, cu o grădină frumoasă, ce avea ieşire
în străzile Ghica-Vodă şi Anastasie Panu. În
prezent casa nu mai există pentru că a fost
distrusă în timpul bombardamentelor din
1944.[2]

ştiinţă

întrebări."

Pe 26 septembrie 1904, Petru Bogdan, în
vârstă de 31 de ani, s-a căsătorit cu Elena
Păun (24 de ani), studentă la Facultatea de

Petru Bogdan
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Elena Păun
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revistei „Viaţa Românească", recenzează
volumul „Omagiu lui Petru Poni din partea
foştilor elevi". [4]
În 1915, după 14 ani de supliniri la diverse
catedre (Chimie fizică, Chimie analitică,

Petru Bogdan a urmat studiile universitare la
Iaşi, unde, în 1893, îşi trece licenţa în fizicochimice. Funcţionează ca asistent în
Laboratorul de fizică al lui Stravolca şi în
Laboratorul de chimie minerală a lui Petru
Poni. Remarcat de Petru Poni, Petru Bogdan
a fost îndemnat să meargă la studii în
Germania, pentru a se specializa în domeniul
chimiei-fizice.[3]
Între anii 1898 şi 1902 a lucrat la Berlin, la
Institutul de Chimie a lui Van't Hoff, şi în
Laboratorul de fizică a profesorului Warburg,
iar la Leipzig, în Laboratorul profesorului
Wilhelm Ostwald. Acolo s-a dedicat studierii
teoriei lui Arrhenius, în electrochimie.
Acesta era un nou domeniu de cercetare aflat
în curs de dezvoltare. A mai studiat teoria
cinetică şi radioactivitatea. Astfel, a dovedit
practic, ipoteze noi cum ar fi: viteza diferită a
ionilor, transportul de electricitate, influenţa
electroliţilor
sau neelectroliţilor asupra
disociaţiei. La Berlin, Petru Bogdan s-a aflat
în mijlocul unor idei care au revoluţionat
ştiinţa, idei pe care şi le-a însuşit rapid şi pe
care le-a dezvoltat în timpul vieţii.
Dragomir Hurmuzescu l-a apreciat în mod
deosebit pe Petru Bogdan şi l-a numit
Conservator al Cabinetului de fizică, apoi
suplinitor al Catedrei de căldură şi
electricitate şi, mai târziu, colaborator la
înfiinţarea Institutului Electrotehnic din Iaşi.
Între anii 1905 şi 1907, a deţinut o catedră de
fizică la liceu, şi a suplinit două catedre la
Universitate: catedra de Căldură şi
Electricitate, a profesorului Hurmuzescu,
numit Ministru al Instrucţiunii şi Cultelor, şi
cea de Chimie Tehnologică, a lui Anastasie
Obregia care, pentru un an, trebuia să
organizeze catedra de Chimie Tehnologică
de la Bucureşti. Tot în această perioadă a
trecut şi docenţa.
În ianuarie 1906, când a avut loc sărbătorirea
lui Petru Poni, Petru Bogdan a luat parte la
toate pregătirile, a contribuit la strângerea de
bani pentru „Fondul P. Poni", a contribuit la
volumul omagial cu studiul Disocierea
acidului azotic în amestecuri de apă şi eter.
În martie 1906, la apariţia primului volum al

Fizică

experimentală,

Fizică

medicală,

Chimie biologică, Matematici generale),
Petru Bogdan este numit profesor titular la
Catedra de Chimie fizicală şi analitică.
Între anii 1916 şi 1920, deci şi în timpul
Primului Război Mondial, a lucrat ca director
al Spitalelor Crucii Roşii din Iaşi, ocupânduse de administrarea lor.
După război, a predat Cursul de Chimie
Fizică,
Catedra de Chimie-fizică fiind
înfiinţată în 1913, a suplinit Catedra de
Căldură
ş1
Electricitate, şi, deoarece
profesorul Stravolca murise, s-a ocupat şi de
Catedra de Fizică moleculară, Mecanică,
Acustică şi Optică.

Profesorii Horia Hulubei, Radu Cemătescu,
Theodor Ionescu, Alexandru Cişman ş.a., au
trecut tezele de doctorat la profesorul Petru
Bogdan.
Între anii 1918 şi 1925 a fost Director al
Institutului Electrotehnic. După 1918, Petru
Bogdan, delegat de Senatul Universităţii, a
lucrat ca director al Căminului de studente
nou înfiinţat, iar mai târziu, a fost membru şi
preşedinte al Comisiei Căminelor şi ale
cantinelor universitare.
Recunoscut pentru operativitatea sa, pentru
capacitatea de a găsi soluţii optime, pentru
energia sa, a fost ales Decan al Facultăţii de
Ştiinţe, membru în Senatul universitar şi
Rector al Universităţii.
Încă din 1923 existau speranţe că se va
construi, în Iaşi, clădirea unui Institut de
Chimie Fizicală şi Tehnologică, după
modelul celor din străinătate. Primele fonduri
destinate clădirii au fost date între anii 1928
şi 1930, când Nicolae Costăchescu era
Ministru al Învăţământului.
Institutul
reprezenta o anexă a clădirii vechi a
Universităţii. Petru Bogdan s-a ocupat cu
strângerea de fonduri pentru ridicarea
clădirii, amenajarea ei finalizându-se în
1939.
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În 1924, în urma unei invitaţii a Universităţii

revistei. În 26 iulie, îi scria lui !brăileanu: ,,te
înştiinţez că două coli din numărul 3 sunt
zeţuite şi aşteptăm materie. Vezi, dacă poţi,
trimite, în orice caz scrie D-lui Cantacuzino
să trimită; D-1 Chembach îmi spunea să-ţi
scriu că ar fi bine să fie un articol despre
pictorul Grigorescu în No 8."[6] Petru
Bogdan a lucrat la revistă până când redacţia
ei s-a mutat în Bucureşti, în 1924.[5]

din Nancy, patru dintre studenţii săi au
plecat, cu burse, să studieze în laboratoarele
din străinătate. Profesorii universitari,
surprinşi de pregătirea acestora în domeniul
fizicii, luând cunoştinţă de lucrările ştiinţifice
ale profesorul Petru Bogdan, i-au decernat
titlul de Doctor Honoris Causa al
Universităţii din Nancy. Academia Română,
sesizată de această onoare care i se tăcea lui
Petru Bogdan, a cercetat activitatea
ştiinţifică a profesorului din Iaşi, şi l-a
ales membru titular.
Multe alte instituţii au apelat la
puterea de muncă a lui Petru Bogdan.
Dintre acestea enumerăm: Societatea
de Tramvaie, Uzina Electrică Iaşi,
Şcoala „Oltea Doamna", Spitalul de
copii „Caritatea" etc. Dintre lucrările
publicate
de
Petru
Bogdan
menţionăm:
Viteza sunetului în
lichide, un Îndreptar de Instrucţiuni
cu privire la lucrările de Analiză
Volumetrică (volumul apăruse în
toamna anului 1915 şi a fost folosit de
studenţi - Radu Cemătescu, Raluca
Ripan ş.a. - doar un an, pentru că s-a
războiului),
pierdut
în
timpul
Contribuţii la studiul corpurilor solide
şi lichide din punctul de vedere al
structurii lor moleculare, Razele
catodice ş i razele canal, Cataliza,
Rolul fizicii în dezvoltarea chimiei (în
Revista „Adamachi"). A litografiat Cursul de
Fizică Experimentală, apoi cel de Chimie

Scrisoare a lui Petru Bogdan
]brăileanu [6}

fizică.

către

Garabet

Muzeul „Poni - Cemătescu" adăposteşte
importante documente, cărţi de specialitate,
diplome, fotografii şi obiecte personale ce au
aparţinut unor renumiţi profesori printre care
şi profesorul Petru Bogdan. Dintre obiectele
care au aparţinut lui Petru Bogdan prezentăm
fotografia unui ceas de masă şi a unei

Petru Bogdan a luat parte la înfiinţarea
revistelor
„Viaţa
Românească"
ş1
,,Adamachi". Cu toate cu nu era om de litere,
era considerat foarte util pentru dezvoltarea
revistei „ Viaţa Românească". A scris cronici
şi articole ştiinţifice, a ţinut contabilitatea, a
fost cenzor. La Direcţia Judeţeană a arhivelor
Statului Iaşi, se păstrează copia unei scrisori
trimise de Petru Bogdan lui Gambet
!brăileanu, când acesta, obosit şi deprimat, a
mers la Văratec să se odihnească. În tot acest
timp, Petru Bogdan l-a înlocuit la conducerea

legitimaţii.
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Ceasul lui Petru Bogdan[8]

Petru Bogdan moare la Mediaş, la data de 28
martie 1944 şi este înmormântat la Cimitirul
Eternitate din Iaşi.

Bibliografie:
Legitimaţia

[1]

lui Petru Bogdan[7]

Direcţia Judeţeană

a Arhivelor

Naţionale Iaşi

- Fond "Petru Bogdan", fila 75
[2], [4], [5)
Naţionale Iaşi

Direcţia

Judeţeană

a Arhivelor

- Fond "Petru Bogdan", dosar 70

[3) Eugen Papafil, Petru Bogdan - Extras din
Contribuţii
laşi,

[6]

la istoria

1860-1960,

dezvoltării Universităţii

Bucureşti,

Direcţia Judeţeană

1960

a Arhivelor

Naţionale Iaşi

- Fond "Petru Bogdan", fila 16
[7] Muzeul "Poni - Cemătescu", inv. 838
[8] Muzeul "Poni - Cemătescu", inv. 839
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ACADEMICIAN DUMITRU MANGERON arhiva Muzeului

Ştiinţei şi

Tehnicii

mărturii

"Ştefan

inedite din

Procopiu"

Camelia Cristofor
Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii „Ş tefan Procopiu" Iaşi

Abstract: Important persona/ity of the university and academic tije of Iaşi, the academician Dumitru

Mangeron had a substantial contribution to the development of mathematic education in Romania.
He made bright studies in Romania and abroad, he taught al the Polytechnical University ofIaşi and
at various universities abroad, he was a member of severa! scientific societies of mathematics,
applied mechanics, astronomy and published hundreds of scientific articles in various publications in
Romania and abroad. Prof Mangeron had a real supporter and friend who was savant

Ştefan

Procopiu. The presen/ paper publishes for the first time two letters signed by Mangeron family, that
belong to the Procopiu fund of the museum, as well as few memories ofprof Rodica Procopiu.

- Matematician, profesor doctor docent, membru
corespondent al Academiei Române la 13 noiembrie 1990

G

aleria profesorilor de

elită

ce a dat

un impuls nou în dezvoltarea
matematicii

româneşti

Dumitru

I.

a

învăţământului

superior ieşean.

pe

Tinereţea şi

parcursul sec. XX, include la loc de cinste pe
profesorul

distinsă

personalitate

studiile

Dumitru I. Mangeron s-a
Chişinău

Mangeron,

născut

în

la 15/28 noiembrie 1906, fiind al
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şi

treilea copil în familia Matei Ioan
Mangeron.

Tatăl,

absolvent al
lângă

Şcolii

Xenia

ale

Artă şi

Meserii de pe

rodul

ca mecanic de

locomotivă

iar mama era

două

clase primare le

urmare

a

mutării

Cu

toate

student al

Facultăţii

primele

Matematică

din

urmează

la Ungheni,

"Al.I.Cuza"

familiei

în

această

s-a datorat

copilăriei şi

localitate. Pentru frecventarea ultimelor
clase primare face naveta la o

două

şcoală

circulaţie,

limbi de

sale din timpul

acestea,

continuarea

Iaşi. Această
situaţiei

materiale dificile a
îmbunătăţeşte

prin

angajarea Ludmilei Mangeron, sora sa, ca

tânărul

prin mutarea întregii familii la

Mangeron se remarcă prin uşurinţa cu
predate, pasiunea

CFR la Gara de Nord Bucureşti
Bucureşti

şi

în

anul 1928. Eliberat de grijile familiale,

în special,

tânărul

student se dedica total studiilor,

pentru interesul special manifestat

faţă

trecând

strălucit

matematică.

o grea

an de facultate ( 1929) devine asistent

încercare familiei Mangeron, prin decesul

suplinitor la catedra profesorului Al. Myller.

tatălui. În acelaşi an, 1916, devine elev la

În anul 1930 obţine diploma de "licenţiat în

prestigiosul

matematici"

pentru lecturile suplimentare

Chişinău,

Anul

1916

liceu

aduce

"Alecu

locuind cu

gazdă,

şi,

Secţia

amânare a studiilor

telegrafistă

cunoştinţele

-

Universităţii

cadrul

familiei. Acest lucru se

din

Ştiinţe

de

Chişinău. Încă din aceşti ani de şcoală,

care asimila

erau

În anul 1926, D.I.Mangeron devine

casnică.

Primii ani ai

şase

ş1

studiilor universitare au fost amânate.

clasa I, pe ruta

Ungheni-Chişinău-Petersburg,

a

culturii, precum

seriozităţii şi pregătirii

liceului.

Politehnica din Sankt Petersburg lucra

şi

tehnicii

cunoaşterea

Matei Ioan Mangeron,
de

ştiinţei,

Russo"

de

din

în primii doi ani,

insalubră

a

Chişinău,

într-o

ce va afecta grav starea de

copiilor.

Veniturile

familiei

completate cu cele dobândite prin

care se

bucură,

profesorul Myller i-a

obţinut

locuinţă

o bursă de studii la Universitatea din Napoli.

sănătate

Aici,

meditaţii

către şcoală

tânărul

şi preţuirea

erau

bursier

beneficiază

mentorul

de ajutorul

profesorului Mauro Picone, cel

care va fi considerat de

de elevul Mangeron. În paralel, sprijinul
material oferit elevului de

devine asistent titular pe

postul de asistent. Ca urmare a aprecierii de

pe strada Puşkin nr. 1O. În 1918 se mută şi
restul familiei la

şi

examenele, iar din ultimul

său

spiritual

către

Mangeron a fi

şi căruia

îi va purta o

vie recunoştinţă.

l-a

La 25 iunie 1932

ajutat la terminarea studiilor liceale în anul

susţine

teza de

1923. În urma rezultatelor excepţionale

doctorat cu subiect din domeniul analizei

obţinute

matematice: "Asupra unei probleme pe

la bacalaureat, cel mai

dintre profesorii
profesorul de

săi

mulţumit

contur pentru o ecua/ie diferen/ială

a fost Ivan Pamo,

matematică,

devenit ulterior

cu derivate par/iale de ordinul al patrulea,

profesor universitar.

cu caracteristicile reale duble",

cunoştinţe

publicată

în

"Giomale di Mattematica", seria 3, vol.71,

Posesor al unui bagaj impresionant
de

neliniară

1933.

din cele mai variate domenii

În Italia a urmat
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specializare la Institutul pentru
calculului. Ulterior, Mangeron
un

scurt

stagiu

aplicaţiile

efectuează şi

perfecţionare

de

•

în

la

•

de

la

•

Universitatea

iar la 1 februarie 1935 a fost
•

de mecanică;
mecanică

- 1951-1954, profesor de

facultăţile

analiză matematică;

electrotehnică

şef

- 1 aprilie 193 7,

- 14 iunie 193 8,

lucrări

de

la

suplineşte

teoretică

titular

-1955-1957,
catedră

analiză

•

şi

şef

de

mecanisme;
şi

- 1957-1976, profesor

şef

cursul de

•

- 1956, titlul de "Doctor Docent";

la Universitatea

•

-

conferenţiar

suplinitor

la

1966,

conducător

Politehnică

"Gh.

doctorate în

"Mecanică

tehnică

şi

vibraţii";

•

Asachi"

- 1967-1977, Visiting Profesor al
Universităţii

laşi;

Alberta, Edmonton,

Canada;

- 17 mai 1940,

conferenţiar

titular de

•

- 1980-1982, Visiting Profesor al

matematici generale la Politehnica

Universităţii

Iaşi;

Brazilia;

- 31 decembrie 1941, profesor titular

definitiv la catedra de

•

mecanică;

universitar din
mutării Şcolii

Cernăuţi,

•

urmare a

politehnice din Iaşi;

- 1944-1945, perioada de refugiu a

politehnice

laşi

-

conducător

şi

- 1942-1944, profesor la centrul

Şcolii

şi

profesor

la mecanică

specialitatea

- 1939-1940,

matematică,

Institutul politehnic Iaşi;
•

conferenţiar

ş1

de

catedra de Matematici II;

- 1938-1940,

Şcoala

•

a

mecanica fluidelor la

la cursul de matematici generale la

•

mecanică

suplinitor la cursul de elemente de

ieşeană;

•

ş1

la catedra

introducere în

astronomie

•

Politehnice "Gh.

tehnică şi mecanică şi

matematică;

•

al

conferenţiar

- 1 noiembrie 1936,

definitiv la elemente de

•

fondator

şef de catedră

matematici

Facultăţii

seminarul matematic;
•

Şcolii

- 1949-1951,

de

numit asistent cu titlu provizoriu;

•

"Gazeta

Asachi" din Iaşi;

numit asistent suplinitor la seminarul

•

membru

1946,

Buletinului

- 1 septembrie 1929, Mangeron este

ieşeană,

redacţiei

cadrul

•

universitară

matematic

Bucureşti,

la

matematică";

Universitatea din Gottingen, Germania.
Activitatea

lucrează şi

- 1945-1948,

Campinas, San Paolo,

de doctorate în Canada

India;

- a

ţinut

conferinţe

şi

universităţi

din

Grenoble,

Hamburg,

cursuri la

Aachen,

Bonn,

Montreal,

Nancy, Odessa, Paris, Viena etc;

la Turnu

•

Severin;

- membru activ sau de onoare în
peste 25 de
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matematică, mecanică, aeronautică şi

Brândeu

astronautică

şcoli

Canada,

din

Franţa,

Anglia,

Austria,

Elveţia,

Italia,

India,

româneşti

Activitatea ştiinţifică

publicate în peste 600

lucrări

de

profundă

matematică

mecanică analitică,
caracterizează

se

şi

originalitate

ştiinţă.

căldurii şi

etc.

(potenţialul,

îşi

Cercetările

ecuaţiilor,

în literatura

sub forma unor studii ce se

timpul zborurilor

a

suprafeţelor

caroseriile

de

renumiţi.

Astfel,

cu

"funcţii

intră

"ecuaţii

precum

influenţa

comportării

şi

spaţială

în

de

ordin

materialelor ce

spaţiu şi

elaborată

de
în

(1966).

Alţi

La

29

aprilie

1982,

"Prelecţiunile

Junimii"

şi

(publicată

cele referitoare la unele aspecte

sunt

Tahvelidze

în

colaborare cu matematicianul Philippe Noel

cu

Jasulionis,

uman

în structura navelor cosrruce ( 1955),

Iaşi susţine

A.I.

la efectele

acceleraţiilor

"V.Pogor" din

Sestopal,

referă

cosmice

matematicieni colaboratori ai prof. Mangeron
F.E

finalizează

sale se

organismului

radioastronomie

timp de 20 de ani s-a reflectat

în publicarea a peste 50 de articole.

prof.

la Facultatea de

legate de transmiterea energiei în

matematicieni

colaborarea

asupra

superior asupra

colaborări

Mangeron - Tzenev". A avut
prestigioase

1954),

oarecare, cum ar fi

automobil),

ştiinţifice

de

proiectarea

Mangeron", "principii Mangeron",

L.E.Krivoşein

ţinute

prilejul prelegerilor

(ecuaţii poli vibrante folosite de

automată

a

are debutul între anii 1938-1940, cu

Matematici.

pentru

propagarea

constantă

preocupare

remarcabile

Motors

matematică

Mangeron a fost în domeniul astronauticii ce

genialitate, ce a

specialiştii

a

a undelor).

O

printr-o

că

al

legând toate cele trei fenomene fizice

şocurilor

General

în anul

Congres

elaboreze o teorie

de specialitate existând "ecuaţiile Mangeron"

la

complexă şi

Contribuţii

sunt aduse în studiul

teoriei

A elaborat teoria

de al 4-lea

fundamentale

impulsionat dezvoltarea ulterioară a anumitor
ramuri din

cel

să

unitară,

din

şi maşinilor,

teoria mecanismelor

ştiinţifică

reuşit

sale au fost

domeniul analizei matematice,

Opera sa

la

domeniul

matematicienilor români, demonstra

cercetărilor

istoria matematicii,

în

sistemelor cu structura
1956,

generală,

Este fondatorul primei

şi maşinilor.

mecanismelor

Japonia, SUA, Germania, URSS;

Rezultatele

(Timişoara).

D.

la

Casa

în cadrul ciclului

conferinţa

cu titlul

"Din tainele cosmosului", o mcurs1une

S.N. Kojevnokov din fosta

URSS, Emilio Roxin (Argentina), M.N.

remarcabilă

Oguztoreli (Canada), D'Ambrosio (Brazilia),

universului prin intermediul legendelor, a

R. Chaleat

(Franţa),

Dintre

E. Shimemura (Japonia).

cercetătorii

marilor descoperiri
contribuţii

români cu care a

la

dezvăluirea

în

şi

Poteraşu,

cosmic. Spre finalul

Gh.

Corneliu

Mangeron

Drăgan,

Alfred

N. Irimiciuc

Braier,

(Iaşi),

Gh.

Silaş şi

savanţilor

desluşirea şi

colaborat, amintim pe profesorii V.
Ciobanu,

a

184
https://biblioteca-digitala.ro

spaţiului

sale, prof.

pe Walter Schiller,

arheolog american, care în urma
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menţionează
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Personalităţi

că "Civilizaţia

sale spune
unde
cu

astăzi locuieşte

această

născut

s-a

acolo

internaţională

poporul român". Cartea

informaţie

trimisă

a fost

ştiinţifică

Opera

ŞI

profesor autorităţilor din ţară.

unele povestiri

sa

i-a adus savantului Mangeron

numeroase probleme, în jurul

de

faima

şi

său ţesându-se

intrigi, mai mult cu caracter

de legendă. În tot acest timp puţini au fost

Dascăl

vocaţie,

prin

prietenii ce l-au

şcoală

Mangeron - creator de

susţinut şi

faţa detractorilor.

prof. Dumitru

i-au stat

alături

în

În acest sens, cartea

Mangeron a fost idolul a peste 50 de

profesorului Nicolae Irimiciuc, Un profesor

generaţii

între profesori, Editura „Glasul Bucovinei",

studenţi,

de

puternică

fiind caracterizat de o

receptivitate

şi înţelegere faţă

Iaşi,

de

urmările

nou, de adaptabilitate a disciplinei pe care o
preda la specificul profilului ingineresc

şi

de

cărţi

de

activităţii

referinţă

academicianul

pedagogice a
studenţi şi

pentru

Legionară.
susţinător

Ştefan

Procopiu, cu care se

Arhiva fondului Procopiu

► Fundamentele

profesorii

ŞI

I.Stan

de

Procopiu"

la

mecanică

cu

aplicaţii

ŞI

Iaşi conţine

1972 (inv nr. 9158

Universitatea Cluj, Editura Academiei, 1961;
de

Ştiinţei

Muzeului

mecanicii, în colaborare cu

Z.Gabos

a avut în

vizita foarte des.

specialişti:

► Curs

implicaţiile şi

sale, pentru foarte scurt

Un astfel de

De-a lungul
publicat 4

aderării

timp, la Mişcarea

cursurilor susţinute.

exhaustiv

politice suportate de prof. Mangeron

în urma

preocuparea permanentă pentru modernizarea

prezintă

1995,

şi

existentă

2 scrisori, din anul

9159), semnate de

Universităţii

Alberta, Canada,

Irimiciuc, Rotaprint, Institutul Politehnic

documente unice din care se

Iaşi,

preţuirea şi

patru volume Iaşi, 1973-1974;
cu

aplicaţii

Tehnică,

Bucureşti,

Ştefan

optimizării

trei volume,

colaborare cu V.FI.
Editura Junimea,

Iaşi,

structurilor,

Poteraşu şi

aprecierea pe care prof. Dumitru

Procopiu.

1978-1981;
► Teoria

constată

Mangeron o purta academicianului

în

inginerie, în colaborare cu N. Irimiciuc,
Editura

soţii

Mangeron, din perioada în care era Visiting

în

profesor al

rigidelor

„Ştefan

Tehnicii

inginerie, în colaborare cu prof. univ., N.

► Mecanica

la

în

A. Vulpe,

1980.

185
https://biblioteca-digitala.ro

ieşean

Personalităţi

iw !J/58
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
THE UNIVERSITY OF ALBERTA

D . MANGERON
P'aoneeofl

Vl81TtN•

EDNONTON 7 , CANADA

7 iulie 1972

Mult Stimata Doamna Profesor,Scumpul ei veneratul nostru
Academician si Profesor PROCOPIU,
Din inima va trimitem reinoit cele mai bune si simtite urari.
Am mai publicat o lucrare inchinata Dumneavoastra.

Lucrez de zor.Nu avem vacanta de vara aici in cadrul cursurilor
postuniversitare.Pentru a treia oara sintem lipsiti de Marea si de Huntii nostri
dragi in timpul verii.
Colegii care tin cursuri obisnuite de licenta sint liberi.
Clima permite ca activitatea postuniversitara sa se desfasoare
neintrerupt in serie.Dealtfel,localnicii si curaantii venit! din alte parti ale lumii anglo-saxone,la care se adauga citiva japonezi,folosesc cu sfintenie cele doua
zile saptaminale de weekend.Scapa in asa fel de poluare,foarte pronuntata pe acest
continent.
S-a sustinut o frumoasa teza de doctorat (am trimis doua exempl11re sila bibliotecile matematice din Iasi) consacrata "ecuatiilor Hangeron".Cu toate ca sugerez mereu la unul din cursurile mele sa se numeasca atare ecuatii "ecuatii
Iasi",lumea de aici,cunoscatoare mai putin intr-ale geografiei,nu a facut pina acum
acest lucru.Un numar de colegi au elaborat in anii precedent! si in acest an astronomic alte lucrari (anul acesta cel putin sase) consacrate si ele unor laturi de prob
leme referitoare la aceste

ecuaţii.Celebrul

academician american Garrett Birkhoff

si profesorul american William Gordon le-au folosit cu succes,cu numele de mai sus,
in "proiectarea automata a suprafetelor de forma oarecare"(Automatic design of free

,..ltMANKNT ADD11t••· • ,-OLT'TCC:HNIC INSTIT\.ITS O„ JA.aT ,

IA ■ I ,

186
https://biblioteca-digitala.ro

JtOMANIA .

Personalităţi

fon surfacea).
Abia astept- sa ne reintoarcem in Patrie,la lasi.Unul dintre noi nu se
simte tocmai bine (sotia -•).Doctorii nu au reusit inca as dea un remediu

adecvat.Socot ca doctorii nostri sint mai buni.Cei de aici au insa foarte
multe mijloace Bi aparate.De exemplu,nici o analiza a sucurilor gastrice.a
fierei,a singelui etc.nu este facuta de e,::ci de masinI electronice de calcul,programate in acest sens.Dar daca ochiul ar observa ceva apecialt!Si
s-ar intreba.Este adevarat,mi-au spus unii dintre ei ca masinile sint programate sa dea alarma cind ar da de ceva necunoscut.Totusi, •••
Daca reusim sa rezistam poluarii ai starea sanatatii sotiei se va imbuna
tati,v0111 sta aici pina la finele lunii decembrie,ca sa inchei un an intreg
de cursuri neintrerupte,apoi vom pleca,in cadrul perioadei de timp ce ne-a
fost acordata de catre autoritatile noastre (pina pe la mijlocul Primaver11
1973 ),acceptind vreuna din alte invitatii primite aici. Va vom scrie.
Va rug- sa primiti din inima reinoit toata afectiunea noastra ei cele
mai bune urari,nu vom uita niciodata faptul ca ne-ati fost un profesor
exemplar _!i _in 1965 ne-ati recomandat pentru Academia R.S.R.
Cu toata cordialitatea,Karia si D.Kangeron
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În continuare redăm câteva gânduri
ex~rimate de dna prof. Rodica Procopiu,
soţia
academicianului Ştefan Procopiu,

urmare a unei înregistrări video realizate în
luna iulie 2008.
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Cristofor:
Camelia
Stimată
doamnă
Procopiu, ştim că familia profesor Dumitru
Mangeron locuia foarte aproape de dvs.,
adică pe Aleea Ghica Vodă nr. 25. Vă rugăm
să ne relataţi din amintirile dvs. referitor la
fam. Mangeron şi a relaţiei de colaborare
dintre cei doi profesori.

Ceahlăul. Şi-a făcut

fereastra pentru a vedea
curcubeie şi Ceahlăul în zilele de vară
ploioase când se purifica perfect atmosfera.
Apoi, era foarte ataşat de arte, de cărţi de
artă. În structura lui sufletească avea o
gentileţe ce părea exagerată, în atenţia lui
faţă de mine ca soţie a lui Procopiu, o fineţe
ce părea apuseană, franţuzească. Venea
întotdeauna cu flori, dar mai ales cu flori în
ghivece. La geamul de aici erau zeci de
gavanoşele cu flori aduse de el.
Cei doi aveau discuţii de teatru, de operă, era
un om dublat de cel de ştiinţă, pe care Ştefan
l-a susţinut şi asta însemna că avea o
capacitate ştiinţifică, o formaţie ştiinţifică
care se impunea. În orice caz, soţul meu a
fost un protector al profesorului Mangeron.

Rodica Procopiu: De soţia lui Mangeron nu
pot să-ţi spun prea mult, în schimb cei doi se
întâlneau săptămânal la universitate. Ştiu că
soţul meu l-a sprijinit la momentele grele
când i s-au adus învinuiri de ordin politic
care trăgeau greu la cântar, încât urma sa fie
dat afară din universitate.
Locuinţa lui era impresionantă pentru că era
într-o casă cu trei nivele şi în care era intrare
separată, o scară care mergea la primul etaj,
la al doilea şi se suia şi la al treilea. Pe scară
el şi-a pus dulapurile pentru bibliotecă, scara
era tapisată cu cărţi, mergeai printre cărţi în
sus şi era ceva interesant unde şi-a găsit
profesorul locul cel mai bun şi parcă intrai
într-o atmosferă specială, de studiu. N-aş
putea spune câte camere avea în total, în
schimb biroul era sus, unde iar erau cărţi şi
unde el a făcut dintr-o fereastră obişnuită o
fereastră pe orizontală. Fiind al treilea etaj şi
în direcţia apusului, în zilele de vară, în
anumite momente după ploaie se vedea

Bibliografie:
1. George Şt. Andonie, Istoria matematicii în
România, Vol. 3, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1967.
2. Nicolae Irimiciuc, Un profesor între
profesori, Editura "Glasul Bucovinei", Iaşi, 1995.
3. Prelecţiunile Junimii, voi.I, Editura Revistei
"Convorbiri Literare", Iaşi, 1999.
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PROFESORUL ILIE MATEI - PERSONALITATE PROEMINENTĂ
A CHIMEI ORGANICE ROMÂNEŞTI
Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii

Monica Nănescu
Procopiu" Iaşi

"Ştefan

Abstract - The paper presents facts from life and scientifica/ activity of one of prestigious personalities which
promoted the development of orf{anic chemistry of Polytehnica/ Institute (rom laşi, the chemist Ilie Matei (1895-

/969).Are reported the main researches made by Ilie Matei which refers to the synthesis of organic
compounds and to obtain first class ofpolymers in our country.

este declarat invalid şi scos din rândurile
armatei, cu o pensie modestă. La vârsta de
23 de ani, graţie firii sale tenace şi
inteligenţei sclipitoare nu se lasă copleşit de
situaţie şi va forţa destinul să-i ofere o nouă
şansă de afirmare. Astfel, în toamna anului
1919 urmează cursurile Facultăţii de Ştiinţe
de la Universitatea Mihăileană din Iaşi,
secţia chimie, pe care o absolvă în
decembrie 1921.
În acea perioadă secţia de chimie
avea deja o tradiţie transmisă de înaintaşii
săi, în primul rând de la Petru Pani şi un
prestigiu dobândit prin profesorii de marcă
precum: Anastasie Obregia, Nicolae
Costăchescu, V. Buţureanu ş.a. Alături de ei
se afirma o pleiadă de tineri asistenţi: Radu
Cernătescu şi Alexandru Cişman, cu o

I

ncursiunile
programate
în
istoria ştiinţei ne conduc
deseori la constatarea că, din
timp în timp, apar în lumea academică tineri
dotaţi nu
doar cu forţă intelectuală
remarcabilă, ci şi cu o personalitate aparte,
îmbinând ambiţia de a accede la
recunoaşterea în plan uman cu altruismul
marilor maeştri ai gândirii universale.
Unul dintre aceşti entuziaşti a fost
Ilie Matei, eminent reprezentant a şcolii de
chimie româneşti din prima jumătate a
veacului XX.
Pe drumurile neclar trasate ale
ştiinţei vremurilor sale, Ilie Matei a pornit
din satul Cernicari, oraşul Tecuci. A studiat
la Iaşi - uncie a fost cercetător şi şef de
Catedra la chimie organică şi ulterior a
devenit academician.
S-a născut la 20 mai 1885, ca fiul
lui Neculai şi al Elenei Matei, oameni
harnici şi aşezaţi. Orientarea şi prima
modelare intelectuală a tânărului Ilie Matei
s-a datorat învăţătorului său, Constatin
Gheorghiu, care l-a îndrumat să studieze la
şcoli înalte. Aşa se face că, între anii 1907
şi 1915 urmează gimnaziul la Tecuci şi apoi
Liceul „Roşca-Codreanu" la Bârlad. Din
toarhna anului 1915 este înrolat la şcoala de
ofiţeri de rezervă din Bucureşti, după
absolvirea căreia, în iunie 1916, este
repartizat la Regimentul 24 infanterie din
Bârlad. La terminarea războiului în 1918

excepţională

pregătire

profesională,

prevestitoare a performanţelor de mai
târziu.
Încă din luna octombrie 1921,
înainte de a fi în posesia diplomei de licenţă
în chimie, Ilie Matei îşi începe activitatea
de asistent la Laboratorul de Chimie
Organică, unde a fost reţinut de profesorul
Anastasie Obregia datorită însuşirilor sale
intelectuale remarcabile şi solidei pregătiri
în
domeniul
chimiei.
În preajma
profesorului Anastasie Obregia s-au aflat
Constantin V. Gheorghiu, Boris Arventiev,
Ilie Matei ş.a., care vor prelua peste am
destinele acestei discipline, atât la
190
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Emil Fischer, figură proeminentă a chimiei
organice europene de la sfârşitul secolului
al XIX-lea, care întreprinse cercetări în

Universitatea "Al. Ioan Cuza", cât şi la
Şcoala politehnică, reprezentând cea de-a
doua generaţie a învăţământului superior de
chimie organică de la Iaşi.

aceeaşi direcţie.

Tema de investigaţie încredinţată
chimistului român se referea la aceeaşi
clasă de xantine şi privea în special derivaţii
arilaţi la nucleul primidinic, care final au
fost metilaţi şi la atomii de azot, după
modelul compuşilor naturali. În timp relativ
scurt, în iarna anului 1930, termină cu
succes programul de cercetare şi în mai
1931 primeşte diploma de doctor în
filozofie, specialitatea chimie. Cu prilejul
stagiului în Germania, Ilie Matei nu pierde
ocazia să viziteze Austria, Elveţia şi Franţa
care fireşte i-au inspirat spiritul său viu şi
analitic.
Oamenii de ştiinţă ş1 cultură
români, instruiţi în universităţile din Iaşi şi
Bucureşti şi specializaţi mai ales în Franţa
şi Germania au conturat orizontul ştiinţific
şi cultural al începutului de secol XX.
Reîntors în ţară continuă să lucreze ca
asistent până în 1934 şi apoi şef de lucrări
în acelaşi laborator de chimie organică. La

De la stânga la dreapta (Radu Cernătescu,
Gheorghe Alexa, C. V Gheorghiu, Gheorghe
Huidovici, Boris Arventiev)

Cu toată pasiunea pentru chimie,
Ilie Matei - poate conform unei uzanţe
răspândite atunci printre tinerii studioşi obţine în 1925, licenţa în drept, împrejurare
despre care n-a ammtlt niciodată
colaboratorilor săi. La sfârşitul anului 1928,
obţine o bursă de studii în Germania, la
Facultatea de filosofie a Universităţii
„Friederich Wilhelm" din Berlin, unde după
susţinerea a două examene începe, în luna
februarie 1929, pregătirea tezei de doctorat,
sub conducerea profesorului dr.W.Traube.
Acest mare profesor este cunoscut, în
primul rând, prin vestita sinteză a unor
produşi naturali, care-i poartă numele din
clasa xantinelor. Este interesant de amintit
faptul că profesorul Traube, prin rezultatele
obţinute a reuşit să-l depăşească pe vestitul
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Ilie Matei pentru progresul şcolii ieşene de
chimie, a îmbinat într-o deplină armonie
activitatea de dascăl eminent cu cea de
cercetător pasionat, animat în egală măsură
atât în investigaţia fundamentală, cât şi în
trasarea unor căi spre cercetare aplicativă.
În întreaga existenţă, el a făcut ştiinţă,
înconjurat de numeroşi discipoli (Maria
Tutoveanu, Eugenia Comăniţă, Candiano
Leonte ş.a) care au beneficiat de sprijinul
său inventiv, de îndemnurile şi îndrumarea
lui competentă. Distinsul chimist Ilie Matei
(1895 - 1969) a efectuat studii asupra
combinaţiilor carbonilice ale derivaţilor de
condensare
a
acenaftenchinonei
ş1
benzoinei cu naftoli, amine, nitroderivaţi şi
amino-fenoli care au condus la sinteze de
coloranţi, la noi derivaţi de xantină,
fenantren. Direcţiile de cercetare pe care lea dezvoltat sunt multiple, fiecare dintre ele
având un conţinut bogat de idei originale,
materializate cu precădere în sinteze de noi
produşi organici. Structura acestora, adesea
complicată, a fost elucidată prioritar prin
metode clasice, care necesitau investigaţii
minuţioase. Este meritul acestui cercetător,
care împreună cu Elena Cocea (1913-1962)
a obţinut, în laboratoarele de chimie
organică
de la laşi, pnmn compuşi
macromoleculari: fenoplaste, aminoplaste,
poliuretani.
În anul 1955, pentru rezultatele sale
remarcabile
a
fost
ales
membru
corespondent
al
Academiei,
iar
personalitatea complexă a profesorului este
omagiată astăzi la Muzeul "Petru PaniRadu Cernătescu", printr-o serie de mărturii
originale ( dip lame, medalii, cărţi de
specialitate ş1 fotografii) în Camera
destinată personalităţilor ieşene în domeniul
chimiei. Este interesant de amintit o parte
dintre mărturiile ce atestă o corespondenţă
bogată care s-a purtat între profesorii celor
două
instituţii
superioare
ieşene,
Universitatea „Al.Ioan Cuza" şi Institutul
politehnic "Gheorghe Asachi", pe diverse
teme profesionale,
recenzii,
articole
ştiinţifice cerute pentru a fi publicate,

15 iunie 1937, în urma unui concurs, este
promovat conferenţiar de chimie şi fizică
pentru ştiinţele aplicate, la Facultatea de
ştiinţe a universităţii. În perioada 193 71941, profesorul Ilie Matei ocupă şi funcţia
de director al Laboratorului de chimie din
cadrul Institutului de igienă din laşi. În anul
1941 devine titularul catedrei de chimie
orgamca de la
Şcoala
politehnică
„Gheorghe Asachi". În anul 1942, din cauza
războiului s-a decis mutarea Politehnicii
„Gheorghe Asachi" de la Iaşi la Chişinău şi
ulterior 1944 la Turnu-Severin, urmând ca
în 1945 să revină din nou la Iaşi. Între
1945-1948, Ilie Matei a fost prodecan al
Facultăţii de chimie industrială şi apoi în
1961 şeful catedrei de Chimie organică.
Deţinea o cultură bogată, o pregătire
ştiinţifică de excepţie, un spirit larg şi
cuprinzător,
capabil de a formula
generalizări, de a emite ipoteze şi concluzii
ştiinţifice, dar mai ales era înzestrat cu o
deosebită capacitate de sinteză. Avea un
respect deosebit pentru carte.
Personalitatea
complexă
a
profesorului Ilie Matei este caracterizată de
profesorul Ion Curievici în cuvântul de
adio, rostit în aula Institutului politehnic:
„Facultatea de chimie industrială nu a avut
poate examinator mai exigent, dar studenţii
ştiau că e o exigenţă izvorâtă din convingeri
profunde .... şi-l aplaudau ca nimeni altul, cu
orice prilej, pe neînduplecatul şi savantul
lor profesor. El avea întotdeauna, în orice
problemă un punct de vedere al lui, pe care1 exprima calm, cu înţelepciune şi în acelaşi
timp cu fermitate. Cei care nu l-au cunoscut
îndeaproape ar putea crede că Ilie Matei era
o fiinţă cu sufletul uscat. Nimic nu este mai
neadevărat. Sub armătura de pnnc1p11 şi
rigori curgea, ca un fluviu subteran o
dragoste vie pentru oameni."
Desigur, formarea sa la şcoala de
chimie organică germană şi-a pus amprenta
nu numai asupra ţinutei sale ca profesor şi a
stilului de predare, ci şi în sobrietatea
conduitei
în relaţiile
cu
oamenii.
Devotamentul nemărginit al profesorului
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Carte poştală adresată de profesorul Ilie Matei soJiei sale Lili cu prilejul participării
la sărbătorirea a 130 de ani de la înfiinJarea Institutului de chimie tehnologică din
Leningrad (1 decembrie 1958)

Carte poştală adresată profesorului Ilie Matei de

către

(Paris, 3.12.1957)
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sau despre unele excursii efectuate în scopuri ştiinţifice. Ele
îmbogăţesc imaginea celor care s-au preocupat să ducă mai departe cercetarea ştiinţifică în
domeniul chimiei din ţara noastră.
Relevantă în acest sens este scrisoarea în care se aduce în atenţie în anul 193 7, starea de
sănătate a profesorului Radu Cernătescu, internat în acea perioadă la o clinică din Paris.
Marii oameni care s-au remarcat în diferite domenii ale vieţii unei naţiuni trebuie să fie
cunoscuţi de generaţiile tinere, să le fie respectată moştenirea şi memoria prin readucerea
frecventă în actualitate - cu reverenţă şi recunoştinţă pentru contribuţia meritorie pe care au
adus-o la dezvoltarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice din ţara noastră.
Am dorit să regrupez date referitoare la ineditul unor pagini din viaţa şi activitatea
ştiinţifică a profesorului organician Ilie Matei, ce a slujit în chip eminent educaţia superioară
autohtonă ca profesor în cadrul Institutului politehnic „Gheorghe Asachi" din Iaşi.
aprecieri de

lucrări ştiinţifice
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PARTICIPAREA MUZEULUI ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII LA
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ MECANICĂ,
LES GETS, FRANŢA 2010
Proiect finanţat de Institutul Cultural Român prin Programul Cantemir

I

de-a

ediţie

XN-a

Franţa,

pitorească, situată
Munţii

Alpi.

Festivalului

Muzică Mecanică

/nternafional de

Gets din

a

o localitate
graniţa

la

Iniţiat

cu

Ştiinţei şi

turistică

participat

în anul 1983 de

în

către

de

şi

ediţie să aducă

reuşind

Echipa

s-a afirmat

expoziţia

participanţii.

De remarcat

mare, de peste 450, al
implicaţi
Franţa,

în program,

veniţi

Elveţia,

locaţia

în

pe strada

pnn

Festival.

Ştiinţei

ş1

Lăcrămioara

de Dr.

"Moldova", a amenajat
Centre de Loisirs

principală

trecere pentru

a

localităţi,

toţi participanţii şi

situată

loc de

vizitatorii.

Au fost expuse 3o de automate muzicale

numărul

din

participanţilor

colecţia

"Ştefan

din toată lumea:

Muzeului

Ştiinţei şi

Procopiu": orgi de

stradă

Tehnicii

construite

în România, cutii muzicale cu cilindru sau

Austria, Germania, Belgia, Olanda,

Danemarca,

finanţat

Român

Muzeului

Naţional

Muzeal

la fiecare

împlinirii a 150 de ani de la unirea regiunii
Franţa.

Musique

Stratulat, director general al Complexului

Anul acesta festivalul a fost dedicat

Savoie cu

"La

Secţiunea

coordonată

Tehnicii,

elemente de noutate în ceea

ce priveşte programul şi

Procopiu, care a

Cultural

Programul Cantemir -

de-a lungul anilor ca unul dintre cele mai
importante din lume,

"Ştefan

expoziţia

cu

Institutul

L'Association de la Musique Mecanique,

festivalul a crescut în valoare

Tehnicii

Mecanique en Roumanie", proiect

Musee de la Musique Mecanique Les Gets
şi

România. Din

partea României a fost invitat Muzeul

Les

Elveţia,

şi

Canada, Slovenia, Cehia

" n zilele 16 -18 iulie 2010 a avut loc cea

cu

Argentina, S.U.A.,

disc,

gramofoane,
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diverse

obiecte

patefoane,

muzicale,

suporţi

de

Evenimente. Proiecte
înregistrare cu

muzică românească.

cadrul

expoziţiei

postere

şi

a fost

filme video

prezentată

colecţia

Drehorgelunterhaltung, E. D. Widemer -

Tot în

Heinzer, Basel, Raul Couturier,

prin

de automate
şi

muzicale a muzeului nostru

Musee de Musique Mecanique, Chamonix,
Franţa.

a fost

promovat Festivalul Internaţional al Muzicii

La

Mecanice organizat la Iaşi.
Expoziţia

a fost

parcursul festivalului
număr

şi

colecţionari,

de

Prix

stradă,

de

şi legături

muzică mecanică,

persoane particulare,

Special

Festivalului de

Franţa;

Frederic Vidoni - automatier cineticien
mecanique d'art; Eve Bernard Chasillat Directrice commercial al Atelierului Le
Ludion; Association Britsh Organ Grinders
preşedinte

Stromboli

Eric

Dilks;

Machines

Compagnie

a

Merite,

distinsă

conferit

Muzică Mecanică

ediţie

cu
de
a

Les Gets,

Lenuţa Chiriţă

De La Musique Mecanique; Jean-Paul
AAIMM

du

musique

cântăreţi

restauratori, printre care amintim:

preşedintele

La

a

Franţa.

muzee,

Association Des Arnis Des Instruments Et

Favand,

expoziţia

închidere

organizatorii celei de-a XIV-a

mare de vizitatori. A fost un bun

asociaţii

de

mecanique en Roumanie a fost

pe tot

s-a bucurat de un

prilej de a a stabili noi contacte
cu

festivitatea

festivalului,
deschisă

Franţa;

Sons;
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La deschiderea expoziJiei, cu Denis Bouchet, director Muzeul Muzicii Mecanice Les Gets şi
preşedinte al AsociaJiei de Muzică Mecanică Les Gets
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Vizitarea

expoziţiei

- aspecte
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Drapelul României arborat în faţa
Primăriei Les Gets

Parada flaşnetarilor

Festivitatea de închidere a/estivalului,

duminică,
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FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL MUZICII MECANICE,
EDIŢIA A-VII-A, IAŞI, ROMÂNIA

E

201 O,

diţia

a

VII-a

Internaţional

al

Muzicii

17-19

cofinanţată

de

Direcţia

desfăşurat

ş1

Naţional

Iaşi

Centrul Cultural Francez
Iaşi

Municipiului

beneficiat

de

Universităţii

asemenea

IA$I
17-19

,......
2010 Palatul Culturii
fdpl I VI-I Strada Lăpuşneanu
Strada Ştefan cel Mare şi Sfânt

s-a

Iaşi,

Galeriile
Proiectul a

de

sprijinul

de Arte "George Enescu",
Naţional

Colegiului

şi

Grumăzescu.

Anticariat Dumitru

Băncilă",

Cultură

~1-'II

în parteneriat cu Centrul Cultural

Iaşi,

Primăria

ş1

pentru

Cultural

_,.,.., .........i-,.... ,_(alli,NI .......

....................

Administraţia
Bucureşti

__

...,

septembrie

Naţional

Judeţeană

Patrimoniu

Iaşi şi

Festivalului

Mecanice,

Fondului Cultural

German

a

Artă

de

"Luceafărul",

Teatrul

"Octav
R.A.T.P.

Opera Română din Iaşi.
Muzeul

Ştiinţei şi

deţine

Procopiu"

o

Tehnicii

"Ştefan

colecţie valoroasă

Proiectul

de

culturale

cilindru cu pini, la cele cu discuri perforate

divertisment).

din carton şi metal, orgi de

studenţi)

pianole

şi

piane mecanice, orchestrioane de mari
până

dimensiuni,

la

gramofoane

patefoane. O astfel de
valorificată

şi

colecţie

Astfel,

oferă

trebuia

posibilitatea

mecanică,

istoria

petreacă

de gramofon, a

noi . în

Internaţional

Festivalul

al Muzicii Mecanice, unic la

ţară.

Anul

acesta,

educaţie,

(elevi

special

ş1

vizaţi,

şi

să

descopere muzica

diversitatea automatelor

muzicale. Publicul vârstnic este invitat

s-a

Internaţional

ofertei

deoarece Festivalul Muzicii Mecanice le

ş1

altfel decât prin simpla

proiectul

tinerii

sunt în mod

expunere, de aceea, începând cu anul 1999,
instituit

(cultură,

complete

tuturor

datorită

categoriilor de public,

automate muzicale, de la cutii muzicale cu

stradă,

adresează

se

clipe

plăcute

în compania muzicii

flaşnetelor

sau a cutiilor

muzicale, aparate care.le-a însoţit

Festivalul

să

tinereţea.

Programul Festivalului a cuprins:

al Muzicii Mecanice a devenit

Expoziţia

o marcă, fiind omologat la OSIM.

mecanice,

realizată

Fascinaţia

muzicii

de muzeograf Camelia

Pralea în colaborare cu conservatorii Celia
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şi

Cristina Iacob
atenţia

vizitatorilor

festivalului,
colecţia

Şuică,

Marius

a readus în

toată

pe

automatele

perioada

muzicale

muzeului nostru, mai ales
află

Palatul Culturii se

Muzeul Tehnic "Prof. Dimitrie Leonida"

(Austria,

că,

Moldova).

şi

în restaurare

şi

pasiune

Târgul de

Muzica

antichită/i

mecanică

valoroase

fost

faţa

muzicale,
şi

mecanism muzical

conferinţe

de

Palatului

antichită/i

exponate un

număr

cele

mai

ceasun

cu

prezenţi

au fost

invitaţii

înregistrări

cu

discuri

colecţionari

nu se

şi

bine primite de

muzeului, fiind apreciate
către

publicul

vizitator.

colecţionarilor

constituie o noutate

faţă

această

toată

festivalului

şi

conservare

a

beneficiat de
din

ţară

Simache",
Ţării

prezenţa

(Muzeul
Ploieşti,

Crişurilor

Muzeal „Curtea

Oana

a 22 de
Ceasului

Muzeul

Nănescu

invitaţi

aceste

desfăşurat

căruia

au

conservator

prof. Carmen Zaharia
Naţional

de

Artă

Iaşi.

Astfel, Esplanda Palatului Culturii

şi

şi

strada

Lăpuşneanu

prezenţa cântăreţilor

Franţa,

a

au fost animate de
de

stradă veniţi

Slovenia, Germania

şi

din

Cehia. Unii

dintre ei sunt prieteni fideli ai festivalului,

atât

care au venit pentru a doua sau a treia

„Nicolae

Brăilei,

pe

Procopiu" din

Florescu,

Danicov de la Colegiul

muzicale,

coordonat de muzeograf Monica

de

"Ştefan

Tehnicii

Şuică şi

Marcela

muzicii

automatelor

sau

păstrarea

pentru

originale

"Octav Băncilă"

probleme de restaurare

ceară

perioada festivalului s-a

Păduraru,

viitoare ale festivalului.

mecanice

ş1

contribuit muzeografii Carmen Mihaela

de alte festivaluri

Istoria

procurării

Spectacolul străzii, la organizarea

activitate în cadrul ediţiilor

Simpozionul

arătat

În paralel cu aceste activităţi pe

similare din Europa, dorind a permanentiza
dezvolta

şi-au

Iaşi.

Participarea

cadrul

în

mai ales cu

suporturi existente în patrimoniul Muzeului

către

în patrimoniul

conservare

unor sisteme modeme de

ebonită

de

Ştiinţei şi

regăsesc

informaţii,

de pe cilindri de

informaţiilor

esplanada Palatului Culturii.
de

şi

din Austria, care

implementării

special amenajat pe

expuse

de restaurare

disponibilitatea în vederea

de 1O colecţionari din

spaţiu

şi

schimb fructuos de

care au expus o serie de automate

Aparatele

ştiinţifică. desfăşurată

a automatelor muzicale. S-a realizat un

alte obiecte muzicale

Târgului de

muzicale într-un

Republica

a Hotelului Traian, a readus în

mecanice, dar

aduse de colecţionari din ţară. În cadrul

ţară,

ş1

actualitate probleme de istorie a muzicii

de muzeograf Camelia

prezentate

cutii

străinătate

Chile

Manifestarea

între

realizată alături

curiozitate,

au

din

în ziua de 18 septembrie 20 l O, în sala de

Cristofor. Pe esplanada din
Culturii

şi

cât

Franţa,

din

muzeele sunt închise.
Expoziţia

gazdă)

muzeul

şi

Iaşi.

dată

Muzeul

la

Oradea,

Complexul

şi

Domnească"

Târgovişte,

Giroud, Pascale Barouline (Crevecoeur),

-

De fiecare

oară

au venit cu ceva nou

special pentru festival. Astfel, Patrice
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Jeannine

şi

Wolfgang Brommer

şi

participat şi la alte
Monique
şi

ediţii

şi

Franţa

oară

Fanfara Garnizoanei

Organizarea unei

au mai

manifestări

asemenea amploare nu ar fi fost
fără

Raul Couturier (Captain

pentru prima

ş1

Iaşi .

ale festivalului.

la festival, au

posibilă

Tehnicii

"Ştefan

Procopiu", a

echipei de la serviciul

Relaţii

şi

directă

Marketing

româneşti

Director general Lăcrămioara Stratulat.

stradă

cu

Considerăm

cartele.

Internaţional

Un program atractiv, cu succes
deosebit la public, au avut
Rastko

Tepina,

Alja

şi

actorii sloveni

Kump

de

care au venit la festival cu trei

artişti

"Octav

faţa

Aspecte de la Festivalul Internaţional
al Muzicii Mecanice, ediţia a VII-a:
Vineri 17 septembrie 2010:
DESCHIDEREA OFICIALĂ A FIMM
- cuvânt de salut din partea oficialităţilor
- prezentarea participanţilor din ţară şi

de la Universitatea de
Naţional

Băncilă" Iaşi şi

Teatrul

animaţiile

stradale

"Luceaîarul. Nu au lipsit

foarte bine primit de public,

flaşnete .

Arte "George Enescu", Colegiul
Artă

şi

Lenuţa Chiriţă

Palatului Culturii au avut loc spectacole
de

Festivalul

care a venit în număr mare .

Ankerst,

De asemenea, pe scena din

susţinute

că

şi

a Doamnei

al Muzicii Mecanice a fost

această dată

Bogomir Gaj ser, Peter Rudl, Janez Markelj.

de

implicarea

Publice

încântat publicul cu melodii populare
cântate la orga de

de o

aportul întregii echipe a Muzeului

Ştiinţei şi

Franţa

Monig) din Bretagne,

participanţi

cu trupa The Sky

Adrian Oswalt din

Germania, Henri Noubel din

Malo

Franţa,

Claude Sobeau, din

străinătate
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17-19 septembrie 2010
Expoziţia Fascinaţia Muzicii Mecanice
Hol Palatul Culturii
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Expoziţia

Târg de

Muzica

mecanică

între pasiune şi curiozitate

antichităţi

Esplanada Palatului Culturii
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Expoziţia

Obiecte de

muzică mecanică

Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, str.

din colecJia Dumitru

Grumăzescu,

Lăpuşneanu .
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Vineri, 17 septembrie, 2010
Workshop: Istoria muzicii mecanice şi probleme de conservare şi restaurare a automatelor
muzicale

I
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Sâmbătă,

17.09.2010

Muzica mecanică în strada:Strada Lăpuşneanu : - Crevecoeur,

Esplanada Palatului Culturii:
- Captain Malo, Franţa
- Monig, Franţa
- Rastko Tepina, Slovenia
- Alja Kump Ankerst, Slovenia
- Bogomir Gaj ser, Slovenia
- Peter Rudl, Slovenia
- Janez Markelj, Slovenia
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Franţa

- J-C Sobeau,

Franţa
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Sâmbătă,

18 septembrie 2010:
O plimbare cu tramvaiul de epocă
Muzica mecanică pe strada Lăpuşneanu
Crevecoeur, Franţa
J-C Sobeau, Franţa
Henri Noubel, Bmo, Cehia
Adrian Oswalt, Germania
Wolfgang Brommer, Germania
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Esplanada Palatului Culturii

Trupa de balet "Attitude"- Colegiul Naţional de Arte "Octav Băncilă" Iaşi
Îndrumător - prof. Cristina Iuriciuc

Teatrul Luceafărul cu piesa Clovni
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Muzica mecanică în

stradă, flaşnetari

din Franţa

Muzica mecanică în

stradă, flaşnetari

din Slovenia
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Recital cameral, Delia Diaconescu - vioară, Stefano Chiozzi - pian
Galeriile Anticariat, str.

Lăpuşneanu

Music in the Air, muzică din diferite epoci incluzând prime

audiţii

mondiale compuse special

pentru Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice de la Iaşi, România, 2010
Compozitor şi aranjor Adrian Oswalt
Adrian Oswalt, Stuttgart, Germania
Wolfgang Brommer fabricant de orgi, W aldkirch, Germania
Galeriile Anticariat, str.

Lăpuşneanu
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Duminică,

19 septembrie 2010:

Muzica mecanică în

Animaţie stradală

stradă: flaşnetari

din Franţa, Germania, Cehia, Slovenia, România

cu trupa The Sky
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Cvartetul de coarde "Crescendo"
Interpreti: Lucian-Edelin Iacob, vioara I
Mugurel-Emanuel Iacob, vioara a II-a
Manuela Buciumas, viola
Oana Hreceniuc, violoncel
Colegiul Naţional de Artă "Octav Băncilă" Iaşi

-~---=-:-----.--~T"::"-_:::J~~-

Music in the Air, muzică din diferite epoci incluzând prime audiţii mondiale compuse special
pentru Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice de la Iaşi, România, 2010
Compozitor şi aranjor Adrian Oswalt

,------ ----------------,..---,
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Ansamblul de percuţie "Altemances", Universitatea de Arte "G. Enescu"
Îndrumător: prof. univ. dr. Florian Simion
La pian prof. univ. dr. Aurelia Simion

Fanfara Garnizoanei Iaşi
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EXPOZITIA
'

FASCINATIA MUZICII MECANICE
'

A

morală

cum aproape

de

2400

filozoful grec Platon
MUZICA

ce

dă

ca

unealtă

ani,

artistice

Legea

putem spune ca noema Muzica

gândului, avânt închipuirii, farmec tinere/ii,

este mai mult decât

viaJă şi

decât

veselie tuturor lucrurilor. Muzica
înalJă

sufletul

către

creaţie

Tehnică,

expoziţia

La polul opus, Aristotel - filozoful

doar

lucrarea sa Fizica, II, 8 despre TEHNICĂ

expoziţia

a

„în general sau face ceea ce natura nu este

evolutivă

acest fel

sau o

percepţia

- scria în

imită", întărind

după

în

pe

Internaţional

Festivalului

(Iaşi,

să facă,

fascinantă

Fascina/ia Muzicii Mecanice a

Mecanice,

în stare

este mai mult

este un mister pe care

Deschisă

ştiinţa antică

Mecanică

încercat s-o descifreze.

a sufletului pentru

suflet.

grec care a dominat

Artă,

este simbioza

două,

dintre cele

tot ce este bun, drept şi luminos. Altfel spus
muzica este o

implicit a

două definiţii,

Pornind de la aceste

suflet universului, aripi

este esenJa ordinii ce

ş1

muz1c11.

definea

fiind:

creaţiei

a

al

Muzicii

17-19 septembrie 201 O)

fost

o

scurtă

prezentare

a tuturor tipurilor de înregistare

şi

bază colecţia

de

redare a sunetului, având la

care Tehnica,

perioada

automate muzicale din cadrul Muzeului
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înregistrare

Astfel, publicul doritor a putut admira
automate

muzicale

începând cu vestitele
XVIII-lea
emoţionau

care

de

diverse

flaşnete

vârstnicii când era

papagal dresat

să scoată

cilindru cu

tipuri,

perforată,

ale secolului

înveseleau

cop111

însoţită

din cutie un

şi

ebonită

ş1

ştifturi,

cilindrul de

ajutător

programează,

bileţel

banda sau cartela
ceară şi

- suport care, la rândul

un sistem

de un

redare al sunetului utilizat -

discurile de
său,

printr-

de pârghii

şi roţi dinţate,

conform

melodiei

norocos sau nu, la obiectele de interior cu

înregistrate, elemente sonore cum ar fi:

mecanism muzical din secolul al XIX-lea,

clopote, lamele metalice vibrante, tuburi

combinaţia

în care
tactil

şi

auditiv

dintre

conferă

simţurile

sonore, corzi vibrante, membrane vibrante

vizual,

etc.

acestor automate

Primele

muzicale elementele ideale în decorarea
celor

mai

rafinate

locuinţe,

până

directă,

înregistrare
moştenire

graţie

s-au

cilindrul de lemn sau metal cu
acţionate

sistemului de
lăsa

putut

muzical

mecanice aveau ca suport de înregistrare

la

gramofonul inventat în 1877 de americanul
Ernil Berliner prin care,

instrumente

cu ajutorul unei manivele sau pe

principiul arcului de ceas încordat'. Dintre
acestea

omenirii vocile marilor tenori ai

orgile

automate
şi

Barbarie

secolului trecut Beniamino Gigli, Enrico

întâlnite în Italia

Caruso, Pertille, Joseph Schmidt etc.

XVIII-lea, sunt reprezentate în

Automatele muzicale ce par

să

1

în

funcţie

de

suportul

expoziţie

Siegfried Wendek Datenspeicher Musikinstrumente Siegfried' s Mechanisches
Musikkabinett, Rudesheim am Rhein, 2002,
pag. 33

de
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des

Olanda secolului al

cânte

singure ca prin minune, sunt prezentate în
expoziţie

ştifturi
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prin orga de

stradă

Kopecky -

cilindru cu 9 melodii
construită

şi

dotată

cu un

acestor miniaturi au adus un farmec aparte
expoziţiei .

17 tuburi -

în anul 1936 de firma J. Kopecky

Secolul al XIX-lea a fost extrem de

din Timişoara2. Pe baza aceluiaşi principiu

bogat în progresul tehnic al automatelor

al cilindrului cu

ştifturi,

Favre 3

Antoine

în 1796,

(1734-1820)

elveţianul

Apariţia

muzicale.

începe

metal sau carton,

măresc

dimensiuni - cutiile muzicale -

adevărate

înregistrare,

bijuterii tehnice ce ajung atât de

căutate şi

compozitori ai vremii.

de public încât, în secolul al XIX-

lea, încep
într-o

să

fie realizate la

gamă diversă

forme

gen:

deşteptătoare,
toaletă,

cărţi,

pendule,

tabachere,

albume de fotografii etc.

orgă

şi

atenţia

de

marilor

cu ancii comandate de discuri din
şi

metal sau carton perforate, create în 1876

ceasun

felicitări, măsuţe

intrând în

suprafaţa

Din categoria cutiilor muzicale tip

scară industrială

de dimensiuni, culori

de

înregistrare prin perforare a discurilor din

construirea de mecanisme muzicale de mici

îndrăgite

sistemului

patentat în 1877 de germanul inventator

de

Paul Ehrlich (1854 - 1915), sunt prezente

Prezenţa

în

expoziţie

Aristonul, Intona

şi

Amorette.

În urma succesului repurtat cu primul său
automat muzical Aristonul4, Paul Ehrlich

Lenuţa Chiriţă, Camelia Cristofor,
Înregsitrarea şi redarea sunetului, catalog editat
2

fondează

de M1;1zeul Ştiinţei şi Tehnicii Ştefan Procopiu şi
Complexul Muzeal Naţional Moldova laşi, Iaşi,
2003
3
Siegfried W endek Datenspeicher Musikinstrumente Siegfried's Mechanisches
Musikkabinett, Rudesheim am Rhein, 2002,
pag. 20

în

1896

Leipzig

Musicwork

Factory având, pentru început un

4

număr

de

Idem p 99 Între anii 1876-1894 Paul Ehrlich
vinde peste 300.000 de tipuri
diferite de Aristoane
construieşte şi
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700 de angajaţi 5 . Secretul succesului său a

fost

fost suportul de înregistrare conceput de el

procedeu invers, hârtia

uşor

foarte accesibil ca preţ.

de o diafragmă ce oscila obţinându-se astfel

6

prima înregistrare

de manevrat

şi

In anul 1885

Leipzig
p1m

patentează

sub

Paul Lochmann din

,

primul disc metalic cu

denumirea

de

Symphonion.

diversităţii

„Hallo" în microfon. Prin

şi

acţiona

un ac fixat

redare a sunetelor prin

procedeu mecanic, direct. Aparatele cu
înregistrare

Avantajul a fost mărirea ariei de înregistrare
dând astfel posibilitatea

strigătul

directă

a

sunetului

expoziţie

procedeu mecanic incluse în

pieselor

pnn
au

fost: fonograful - brevetat de Thomas A.

muzicale reproduse. În 1890, ca urmare a

Edison

intensificării

Graphophonul - brevetat de Chichester Bell

cererii a acestor automate pe

piaţa muzicală

Paul Lochmann

înfiinţează

şi

la

15

februarie

1877

USA,

Clarles Tainter în 4 mai 1886 în SUA,
ebonită

tot în Leipzig Fabrik Lochmannscher

gramofonul cu disc de

Musikerke A.G.7 pnn care va realiza

1887 şi patefonul care apare după 1900. 9

muzică

Aparatele expuse - modele de salon, de

diferite modele de instrumente de
mecanică

- brevetat în

de interior. Cutiile
expoziţie,

muzicale etalate în
reprezentative

pentru

sistem de înregistrare

acest

şi

redare

a sunetului, sunt Simfonionul
(cca.

1900,Germania)

Şl

(cca.

Polifonul
1900,Germania).
Sunetele

fost

au

înregistrare pentru prima

dată
masă

în 1877 pe un repetor telefonic proiectat de
Thomas

Edison

( 1847 -1931 )8.

dispozitiv înregistra

vibraţiile

sau portabile -

aparţin

unor

mărci

renumite precum Pathe, Columbia, His

Acest

Master's

sunetului

Voice,

Odeon

Automatul

de

traducându-le în semne specifice pe o hârtie

muzică mecanică reprezintă

aplicată

tehnicii universale un produs unic în care se

pe un cilindru rotitor. Primul test pe

care Edison l-a

făcut

îmbină

cu acest dispozitiv a

sensibilitatea

artistică,

pentru istoria

tehnica

şi

nu

în ultimul rând bunul gust. Astfel el devine
5

Idem, pag 99
Pascal Roman, Musique Mecanique en Pays de
Savoie, Editions de l' Astronome, 2010, pag. 11
7
Siegfried W endek Datenspeicher Musikinstrumente Siegfried's Mechanisches
Musikkabinett, Rudesheim am Rhein, 2002, pag
104
8
Lionel Bender, Enciclopedii vizuale - Invenţii,
Editura Litera Intemational , Bucureşti, 2004,
pag. 46-47

un obiect atât

6

funcţional

decorativ pus în slujba

cât

directă

a

şi

unul

încântării

sufletului omului.

Coordonator: Camelia Elena Pralea
9

Idem
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IN MEMORIAM

ŞTEFAN

PROCOPIU

120 DE ANI DE LA NAŞTERE

I
"

Iaşi

;a:~::::a d:6-2:g:c:::br;lec2:i~::
Energetică şi Informatică Aplicată
sărbătoare,

a fost în

din

moment prilejuit

de împlinirea a 100 de ani de la fondarea
Şcolii de Electricitate Industrială. În anul

191 O

emeritul

profesorul

înfiinţează

Hurmuzescu

electricitate de la

Iaşi,

I

120 de ani de la

Dragomir
Şcoala

~

naştere

de

iar în 1912 pune
Electrotehnică

bazele Institutului de

IN MEMORIAM STEFAN PROCOPIU ~

pe

lângă Facultatea de Ştiinţe . În martie 1937
învăţământul

superior tehnic este scos din

componenţa

Universităţii

înfiinţarea Şcolii

Iaşi,

Politehnice, a

prin

cărui

prim

rector a fost profesor Cristea Otin. În 1948
se

înfiinţează

Institutul Politehnic „Gh.

Asachi", denumit astfel
când

devine

până

în anul 1993

26octombrie -2noiembrie2010

Tehnică

Universitatea

,,Gh.Asachi".

propus

către

de

Electrotehnică,

Informatică Aplicată

cu Muzeul

Ştiinţei

a fost

Energetică

organizat al

învăţământului

ştiinţelor

tehnice din

Iaşi

temporară

„In Memoriam

120 de ani de la

naştere" .

expoziţia

Ştefan

Procopiu -

Muzeul

la naşterea academicianului

de dna

Ştefan

Procopiu

(19 ianuarie 1890 - 22 august 1972), în
cadrul

şi

şi

donaţiilor făcute

Prin omagierea celor 120 de ani de

doilea

simpozion de istoria

un fond

1994.

şi

„Ştefan

Tehnicii

deţine

prof. Rodica Procopiu, începând cu anul

(IEEI), în colaborare
şi

Procopiu"

Procopiu, urmare a

de

în prezent Facultatea de

Electrică,

Inginerie

Procopiu"

Facultatea

„Ştefan

Tehnicii

În cadrul programului de anvergură

spaţiul

supus
din

Ştiinţei şi

expoziţiei

memoriale

academic al
atenţiei

https://biblioteca-digitala.ro

facultăţii,

în

muzeul a

publicului o serie de obiecte

patrimoniul
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prezentată

muzeal.

Personalitatea
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complexă

a profesorului Procopiu a fost

sa

conturată

expoziţional

gravitaţie, căldură şi

prin

riglă

obiectelor personale (Biblia,
barometru,

placă

presspapier din
publicată

notes de birou,

marmură),

Universităţii

de calcul,

călimară şi

teza de doctorat

corespondenţă,

Magnetism",
şi

,,Electricitate

Facultatea de

ştiinţe.

ştiinţei,

preocupări şi

totuşi

ramură

reflectată

din

lecţia

ţinut

inducţie

în

plină

Aşa

dezvoltare la vremea

cum bine se

Ştefan

şi

ştie,

Procopiu

învăţământului

deducţie

aviaţie,

toate

octombrie 1939,

generaţiile

de

tradiţie,

din

cu numirea

şi

în spirit

Iaşi

sinteză

următorului

text
şi

este
citat

porneşte

şi lucrări

tânăr,

o

Iaşi

este

existenţă şi

la

mare

„Şcoala

ca

o veche

formaţie

de electricitate".
îmbunătăţiri
şi

practice
rămas

ştiinţă şi

nouă

Politehnica

de la acea

dar a

de entuziasm de

Iaşi,

reflexie pentru

De atunci au venit multe

personal

de

ştiinţific. Căci

purtând numele de

cursuri

clară,

politehnişti:

la

a fost

ca

de deschidere a cursului inaugural

„Politehnica din

dezvoltarea

şi

prin parcurgerea

titlu, dar are o veche

odată

importantă,

la Politehnica „Gh Asachi" din

respectivă .

ieşean

primul

profundă

rolul profesorului

electrotehnic

unul major. In anul 1925,

de

fizică şi

Iaşi

actualitate, profunzime

fir

lângă

Politehnica din

răniJilor,

fără

pe

de

14

interesat de telegrafia

Secţiei

F acuităţii

pentru depistarea gloanţelor în corpul
iar în perioada doctoranturii este

de

a ştiinţei.

capacitatea de

generale de

l 'Electricite" lucrarea Aparat de

de la

Gândirea sa

Procopiu a avut

„Revue

director al

al

( 193 7-1941)

mai mult

în domeniul tehnic. In anul

1917, publică în

şi

considerând tehnica foarte
fiind o

catedra

funcţiona

ce

Electrotehnică

ş1

fotografii,

vieţii

la

electricitate din cadrul

este numit

electrotehnice

decan

aparate de laborator.

Aplecat de-a lungul

titular

A fost profesor de

lucrări ştiinţifice, cărţile

„Termodinamica",

asupra

profesor

în anul 1924 la Editura Masson

Paris, extrase cu

diplome

intermediul

ca

la

mai ales în

în spiritul vechi

de

creaţie.

Progresul se face pe seama celor
perseverenţi.

Institutele tehnice, hulite la

început, ridicolul nu l-a atins, gluma asupra
lor a dat

greş, şi

Perseverenţa

ele au devenit

este un factor de progres.

Spiritul

ştiinţific,

institutele tehnice din
specialităţilor
noastră

-

Politehnică.

adoptate

electricitatea

pe care-l aduc
Iaşi,

corespunde

de

Politehnica

şi

chimia -

corespunde vremurilor noi, care cer
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sforţări
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de

creaţie şi

care

să

deprindem

căci

universale,

să-şi

ţara noastră,

tehnică. Civilizaţia
după

întrebuinţată,

creaţiei
şi

este tot

ştiinţa,

adevărul,

asista

tehnica

şi

făcut

pe

în

pământ

arta, pentru a

găsi

binele şi frumosul".

la pericolele, care

când n-ar fi în stare

unei

societăţi

cantitatea
după

după

utilizate, ci

definitiv, cei mai bun de

să ştie că,

singură producţia ştiinţifică şi

asigure

aprecia

şi

ideilor·

inimă

Cei mai tineri trebuie

cu

noi pentru a

nu am putea privi

o strângere de

ar pândi

generaţiile

mişcarea

lua parte la

fără

metodă experimentală,

de

nu o vom
săpun

de

eleganţa

timbrelor

procedeele proprii de a

face, de a crea,

după

mijlocul ca la o

situaţie nouă să

rapiditatea, de a
se

găsi

găsească

o soluţie potrivită.
Care sunt caracteristicile spiritului
ştiinţific

pnn

tehnică? Cunoştinţa

în

studiu.

experienţele

Faptele

capătă

se

constante

ş1

fixează

sunt pârghiile care

Coordonator expoziţie:

cunoştinţa.

Camelia Cristofor

Omul de

ştiinţă

nu se

construcţii

numai cu legile, el face
ş1

vaste

generalizări

Generalizările poartă
construcţiile

mulţumeşte

mai

profunde.

numele de principii,

mai vaste

poartă

numele de

teorii. Legile, principiile, teoriile,
ştiinţa.

mai

alcătuiesc

Ele vin pentru bucuria de a

şti,

dar

permit a prevedea ce se va întâmpla pentru
secunda

cunoaşterii

următoare

întrebuinţării

sau

lor.

Tehnica sau

aplicaţia ştiinţei ţine

cel mai des de puterea asupra naturii.
Tehnicianul este un om de

ştiinţă

complicat. El nu vrea

să

jumătatea

Reveria

adevărului

drumului.
nu-l

interesează.

se

mai

oprească ţa

El se

în

faţa

îndreaptă

spre folosinţă şi utilitate.
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EXPOZITIA
,
TELEGRAFIE, TELEFONIE, RADIO

F

iliala

Iaşi

din

a

împreună

Române,

Complexul Muzeal Naţtonal MOLDOVA latl
Muuul Ştlinţ•I fi Tehnicii ŞTEFAN PROCOPIU

Academiei
cu
Tehnică,

Universitatea

Universitatea "Al.I. Cuza", Institutul de
Inventică şi

secţiunea

Telegrafie

IEEE Romania a

organizat în perioada 7-9 octombrie 2010 a
şasea

ediţie

a

Conferinţei

Telefonie
'/

Europene de

•.

Tehnologii şi Sisteme Inteligente (ECIT)
Conferinţa,

care

prestigioasă
ţări

ca

s-a

participare

Japonia,

bucurat

de

o

internaţională

din

Ungaria,
şi

Republica Moldova

Ra~ i~~

Germania,

Anglia s-a

desfăşurat

receptoare radio de la tuburi electronice la

la Filiala academiei Române din Iaşi
Muzeul

Ştiinţei şi

participe în cadrul
Telegrafie,

Tehnicii a fost invitat
conferinţei

telefonie,

radio,

cu

tranzistori.

să

care a prezentat unele

dintre cele mai valoroase aparate din

expoziţia

care

Expoziţia,

colecţia

să

muzeului a fost un bun prilej de
colecţiei şi

marcheze momentele importante ale istoriei

promovare a

telecomunicaţiilor.

în rândul participanţilor ECIT.

Astfel, au fost expuse

a muzeului nostru

telegrafe tip Morse, receptoare telefonice de
diferite tipuri
cu baterie

şi

perioade cu baterie

centrală,

Lenuţa Chiriţă

locală şi

centrale telefonice

şi
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POLITICA CULTURALĂ A UNIUNII EUROPENE
Cristina Celia Iacob
Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii

"Ştefan

Procopiu"

Iaşi

Abstract: In 1993, the enactment of Treaty of Maastricht gave rise to a new artic/e in which cultural co-

operation became a recognised aim of EU action, with an accompanying legal basis. As a resuit, an
initial range ofpilot programmes and subsequent sectara/ programmes was launched. The background to
these had already been prepared when the Commission published the selection criteria and conditions for
participation in the Platform Europe, which became the first Kaleidoscope programme in support of
artistic and cultural events. This was reorganised to encourage artistic creation and cooperation, to
promote better public access to European heritage and improve artistic and cultural cooperation between
professionals. More than 500 cultural projects received Community support, severa/ pilot projects were
initiated in the area of translation and the promotion of books, providing support for more than 500
projects or translations.
These pilots then gave rise to three Juli cultural programmes:
- Kaleidoscope (1996-1999), to encourage artistic and cultural creation and co-operation with a
European dimension
-Ariane (1997-1999), supporting books and reading, inc/uding translation
- Raphael (1997-1999), to complement Member States' policies in the area of cultural heritage of
European significance.
- Cu/ture 2000. With this experience to build on, preparatory actions were undertaken in 1999 to
bring Cu/ture 2000 into play. This was an EU programme established for seven years (2000-2006). lt
differed from earlier financial instruments in that it provided grants to cultural co-operation projects in
al/ artistic and cultural fields.
The objective of Cu/ture 2000 was to promote cultural diversity and a shared cultural heritage. The
programme had three actions to support artistic and cultural projects with a European dimension.
Activities supported inc/uded festivals, master c/asses, exhibitions, new productions, tours, translations
and conferences.

U

munea Europeană a fost creată
cu scopul de a se pune
numărului

mare de
ţări

sângeroase duse de

Oţelului, propunându-şi să

capăt

durabilă.

războaie

Belgia,

Război

Tratatul

Mondial. Începând cu anul 1950, ţările
europene încep

să

vedere economic
Comunităţii

se

unească,

şi

cunoscută

din punct de

Cărbunelui

Franţa,

de

Comunităţii

state fondatoare sunt
Germania,

Italia,

la

Roma

pune

bazele

Economice Europene (CEE),
şi

sub denumirea de

„Piaţa

comună". În preambulul contractului se

politic, în cadrul

Europene a

şase

Luxemburg şi Ţările de Jos. În anul 1957,

vecme, care au

culminat cu cel de-al Doilea

Cele

asigure o pace

şi

făcea

pentru prima
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dată

referire la

cultură
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să unească

ca factor capabil

popoarele

socialul. În anul 1995, Uniunea Europeană

Şl

a trecut de la doisprezece la cincisprezece

socială

dezvoltarea

promoveze

şi să

· ~10

membri, prin aderarea Austriei, Finlandei,

economica .
şi

Regatul Unit

Suediei. În 1997 are loc semnarea Tratatul

Europeană

la 1 ianuarie

de

Danemarca, Irlanda
aderă

la Uniunea

1973,

numărul

de

extindere

Europeană

Europene. Comunitatea
evoluţie

dinamică,

schimbări

ş1

organizatoric

al

şi

cupnnse

a avut o

României

la

instituţional.

şi

Cu

aderarea

Bulgariei se încheie cel de al

numărul

statelor

comunităţi

naţionale,

cu fizionomii, culturi

şi

nouă

la doisprezece

propm,

un

identităţi

Afacerilor Externe

douăsprezece ţări

şi

să poată

de Finanţe

extinderea

Europeană şi

integrării

de

domeniul economic, la cel monetar

dezvolta o politică

propice este nevoie atât de o
a trecutului, cât

niciodată

a

mult ca

la

identitatea

ş1

piardă şi

europeană

ca totul

culturală

şi

marilor

organizaţii

durabil, prin stabilirea

monedă unică;

politici externe

şi

punerea în
şi

comună

să poată

Politica

unei uniuni economice

de cultivarea

că

să

nu se

coexista într-o

mai viguroasă. 12
atenţia

s-a aflat mereu în
internaţionale

precum

UNESCO

sau Consiliul Europei

monetare, cu o

definită

menţionată

practică

tratate

a unei

şi

şi

fiind

în diverse studii,

în jurisprudenţa. Astfel, în lucrarea

"In from the margins", lucrare de

de securitate comune.

Tratatul asupra Uniunii Europene abordează

în analiza culturii

şi dezvoltării

referinţă

în Europa,

nu numai domeniile economic, monetar,
politic,

10

ci

şi

cultura,

învăţământul

în

este necesar ca nimic din

Obiectivele Uniunii stipulate în Tratat

şi

şi

cunoaştere

momentul în care Europa se extinde, mai

sinteză mai înaltă şi

social echilibrat

culturală viabilă

sens, Romano Prodi sublinia faptul

politic.

sunt: promovarea progresului economic

de

unm respect pentru diversitate. În acest

membre. Acesta

în cel de Uniune

amestec

limbi

complementare în mod vital. 11 Pentru ca UE

modifice conceptul de Comunitate

accentuat

dezbateri.

le-au constituit

temeinică

Europeană

lista ţărilor

astfel continentul numeroaselor

Maastricht a fost semnat la 7 februarie 1992

să

lărgească

membre ajungând la 27. Europa devine

Cele mai

şi

avea

existente,

început în mai 2004,

cunoscut sub numele de Tratatul de la

ai celor

deja

nivel

crearea pieţei Unice Europene.

miniştrii

alte

cincilea val de extindere a UE, care a

Tratatul asupra Uniunii Europene,

de

se

adus

vest-europeană

extinderea de la
membri

să

a

unele

importante evenimente ale anilor '80 pentru
integrarea

în
şi

care

acordurilor

pentru ca în 2004

Uniunii

înregistrând

perfecţionări

Amsterdam

îmbunătăţiri

statelor membre ajungând,

astfel, la nouă. Începe astfel accelerarea
procesului

la

11

Romano Prodi, O viziune asupra Europei,
Polirom, Bucureşti, 2001, p.94
12
Hoffmann Stanley, Sisiful European- Studii
despre Europa(J964-1994), Ed. Curtea veche,
Bucuresti, 2003

şi

http://europa.eu/abc/history/index_ro.htm
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publicată

de Consiliul Europei în 1997, se
culturală

spune: "Noi definim politica

măsuri

introducându-se în Tratatul CE art.128(151)

ca

formează

care

Titlul I(devenit XIII) -

publice

„Cultura". De la intrarea în vigoare a

luate în domeniul cultural. Ele pot fi luate

Tratatului de la Maastricht, la 1 noiembrie

fiind un cadru general de

de

guvernele
şi

regionale

să

pentru a

îmbogăţirea

şi

să

contribuie

să

prevede articolul 3 al tratatului.

şi

este cea

pennită

evaluarea lor. O
dată

nou

introduse

armomzare

în lucrarea

nu

a

la

diversităţii

sprijinirea

culturale a statelor membre

existe mecanisme care

definiţie

măsură

în

realizare este necesar

planificarea, realizarea
altă

culturale

politică explicită defineşte
căror

activităţi

1993, UE a organizat o serie de

locale, sau prin instituJiile

lor". O cerere
ţeluri

autorităJile

naJionale,

aşa

cum

Dispoziţiile

reglementează

o

naţionale

în

politicilor

"Rejlexions prealables sur Ies politiques

domeniul culturii prin promovarea unei

cu/turelles" realizată

politici comune la nivel comunitar. În acest

această

lucrare

definită

ca fiind

practici sociale,

de

politica

UNESCO.
culturală

În
este

complementară

"... un ansamblu de

conştiente şi

interven/ie în scopul satisfacerii unor certe

tuturor resurselor materiale

şi

optimă

a

este

naţionale,

fiind o

14

Deşi prin acţiunile

urmăreşte

comunitare

se

diversităţii

culturale

totuşi

umane de

comunitară

politicilor

competenţă subsidiară.

deliberate, de

nevoi culturale, prin angajarea

acţiunea

domeniu,

naţionale şi

unei politici de valorificare

dat" 13 •

moştenirii

mai recente ale Uniunii

culturale

regionale,

promovării

s-a constatat necesitatea

care societatea dispune la un moment

Preocupările

respectarea

şi evidenţiere

comune

la
că

european. Astfel, putem afirma

a

nivel
patru

denotă intenţia

mari principii

guvernează

de a introduce cultura în conceptele ei de

europeană şi

ghidează

dezvoltare mai ales pentru calitatea ei de

mai bine de 25 de ani: promovarea

Europene în acest domeniu

politica

culturală

Consiliul Europei

durabilă.

identităţii

culturale, respectarea

diversităţii

Începând cu anul 1969, cu ocazia mai

culturale,

susţinerea creativităţii,

stimularea

suport

pentru

o

dezvoltare

multor întâlniri ale

şefilor

de state

şi

guverne s-a accentuat necesitatea

acţiunii

comunitare în domeniul cultural

şi

realizările
puţine

ca

participării.

de

Carta drepturilor fundamentale 15 a

deşi

UE

semnificaţie.

în Pre~mbul

contribuie la promovarea

practice în domeniul culturii erau
număr,

stabileşte

şi

că

Uniunea

dezvoltarea

anumită

ele au avut o

14

Adoptarea Tratatului de la

Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu, Drept
comunitar- partea specială (Politici
comunitare), Lumina Lex, Bucureşti, 2003,
~.296.
5
Carta Drepturilor fundamentale a fost
adoptată în 2001, dar a căpătat forţă juridică
abia la 12 dec. 2007, prin integrarea ei în
Tratatul de la Lisabona.

Maastricht a însemnat asigurarea unei baze
juridice pentru politica în domeniul culturii,
Politica culturală europeană (repere),
site:www.infoeuropa.ro
13
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diversităţii

valorilor comune, în respectul
culturilor
precum

şi tradiţiilor

şi

popoarelor Europei,

identităţii naţionale

al

şi

fost: Kaleidoscope, Ariane
şi

Acestea au fost concepute

a statelor:

Europeană

Uniunea

Raphael.

derulate de
bună

pentru o mai

membre. În art.22 al Cartei este enunţat

aplicare a politicilor culturale comunitare,

dreptul fundamental privind „Diversitatea

precum şi în scopul

dezvoltării

culturale şi a

culturală, religioasă şi lingvistică",

stabilirii de parteneriate între

organizaţiile

căruia

să

Uniunea trebuie

diferenţe.

Conform

conform

respecte aceste

art.151

par. I

culturale

din

diferite

culturii statelor membre
diversităţii

respectarea

evidenţă moştenirea

şi

lor

cu

ţări

din sfere culturale variate.

în perioada 1996 - 1999) viza încurajarea
activităţilor

punând în

culturală comună.

lor

şi

culturali) din

Programul Kaleidoscope (dezvoltat

Tratatul UE, Comunitatea contribuie la
înflorirea

(operatorii

artistică

de

ş1

creaţie

şi

culturală

de cooperare

de

dimensiune

În art.151 par.2 se prevede că acţiunea

europeană,

Comunităţii vizează

spectacolului, a celor plastice sau vizuale

dintre statele membre
şi

sprijinirea

cooperării

încurajarea
şi, dacă

complementarea

a artelor aplicate. În acest scop, obiectivele

acţiunilor

specifice

lor

şi

a difuzării

a)

ş1

patrimoniului

cultural

salvgardarea

b)
culturale

non-

comerciale;
-

creaţia artistică şi literară,

inclusiv

Beneficiind de o bază

Uniunea

vast

numit

cultura,

înglobează:

artele, dansul, muzica, teatrul,

cărţile şi patrimoniul cultural

16

,

o sene de programe menite

proiecte culturale inovatoare
parteneri

concură

promovarea

la

să

activităţile

europeni,

care

dimensiunii
naţional şi

culturale;

contribuie la perfecţionarea artiştilor şi

susţinerea

care

proiectelor culturale ce au în

perfecţionarea

vedere

schimburilor de

susţină

cultura popoarelor europene precum

din diferite

a altor operatori culturali, în special prin

promovând
să

creaţie

de

artişti

stabilite între

c)

a început să se preocupe de acest

domeniu

d)

şi

să

ş1

intensificarea

experienţă;

contribuie la

cunoaşterea

europene facilitând accesul

politica culturală comună.

şi

culturilor

participarea

diferitelor categorii de public din Europa la
cultura celorlalte state membre

Primele programe de acest gen au
16

pe

europeană şi

având o dimensiune

să susţină

regional
legală,

activităţile

încurajeze

europene, stimulând la nivel

sectorul autovizualului.

Europeană

bazat

state membre;

europeană;

-schimburile

programului

efectuate în parteneriat cu

importanţă

de

să

artistică

istoriei popoarelor europene;

-conservarea

ale

cooperare transnaţională au fost 17 :

- ameliorarea cunoaşterii
şi

şi

este necesar,

în următoarele domenii:

culturii

în special în domeniul artelor

17

Pentru detalii: site-ul

Conform: http://europa.eu.int.

www.europa.eu.int/pol/cult/index_ en. htm
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şi

Bugetul total al programului a atins în

traduceri. Bugetul total al programului a

fost de 7 milioane Euro.

final 36,7 milioane de Euro.

Programul Raphael ( 1997 - 2000)

Programul Ariane (l 991 - 1999) a
fost

finanţării

destinat

urmăreau

ţărilor

creaţii

profesională

statelor membre în domeniul patrimoniului

ŞI

cultural de

importanţă

acestor

„patrimoniu

cultural"

iniţiative

prin traduceri, prin

creşterea

ŞI

europene precum

cărţii şi

cooperare în domeniul
prin

avea drept scop completarea politicilor

literare

înţelegerii şi asimilării

facilitarea

ce

proiectelor

creaţiei

promovarea

istorice a

performanţă

gradului de

a celor care

şi

şi

lecturii

lucrează

în

largă

difuzarea

operelor

a)

apărut;

de

referinţă

bună cunoaştere

care

a culturii

să

să

încurajeze, prin

şi

profesioniştii

de

unor acţiuni

- dezvoltarea
vizând

facilitarea

referitoare la difuzarea
lecturii
c)

să

şi

între

c)

accesul

cărţii,

cetăţenilor

şi

ale

restaurarea

importanţă europeană;
transnaţională

încurajeze cooperarea
instituţiile

şi/sau

experienţă şi

cărţii;

la

să îmbunătăţească

cultural

operatorii

a

efectuării

dezvoltării
priveşte

şi să

accesul la patrimoniul

încurajeze participarea activă a

marelui public, în special a copiilor,

de parteneriat

accesului

specifice

celor mai bune practici în ceea ce

de nivel european asupra

iniţiativelor

naturale).

conservarea patrimoniului cultural;

experienţă

ternelor de interes comun în sectorul

şi

patrimoniului cultural în vederea

a

de cooperare realizate în parteneriat:
schimburile

să

o

schimburilor de

susţinerea

peisajele culturale

încurajeze conservarea

între

istoriei popoarelor europene;
b)

să

prezintă

dramatice

b)
lucrări

arhitectural,

elementelor de patrimoniu cultural care

contemporane;
- difuzarea de

şi

ŞI

programului au fost 19 :

difuzare a operelor literare de

o mai

patrimoniul

Obiectivele

pentru cultura statului în care au

în

biblioteci,

arheologic

(ansambluri de bunuri culturale

:

calitate din sec al XX-lea, reprezentative

permită

patrimoniu

subacvatic,

încurajeze, prin traduceri:

- o mai

Prin

înţelegea,

se

şi colecţii,

ansamblurile, siturile

Obiectivele programului au fost
să

mobiliar (muzee

arhive),

această

18

europeană.

termenii programului, patrimoniul imobiliar

de

zonă culturală.

a)

literatură

un premiu literar european pentru

intercultural.

tinerilor, persoanelor defavorizate precum
şi

date

a persoanelor ce locuiesc în zonele

periferice sau rurale ale Comunităţii;

la promovarea

d)

la aceasta;

să

transnaţională

favorizeze traducerile de calitate.

încurajeze
în ceea ce

cooperarea
priveşte

noile

În plus, prin programul Ariane, Uniunea

tehnologii aplicabile diferitelor categorii de

Europeană

patrimoniu;

18

contribuie la Premiul Aristerion,

Conform: http://europa.eu.int.
19

Conform: http://europa.eu.int.
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e)

să

susţină

includerea

există

dimensiunii
şi

patrimoniale în alte programe

finanţare

politici

Susţinerea

Europene,

pe

desfăşurării

financiară

a

Uniunii

perioadă

întreaga

culturală

a

ţările

numără

să treacă

de etapa de

patrimoniu,

să

asemenea,
ş1

precum

şanse

îşi

propune,

de

stimuleze ideile originale
schimbul

artişti

de

sau

profesionişti din domeniul cultural. În plus,

preselecţie.

cultură

facilitarea accesului la actul de

din ţara noastră au fost co-parteneri.

pentru categorii cât mai largi de oameni

Începând cu ianuarie 2000, pnn

priorităţile

şi

solicitată

fi

Kaleidoscope au fost reunite într-un singur

activează

program-cadru,

ţări:

„Cultura 2000"

multidisciplinar,
şi

botezat

considerat, în prezent, ca
finanţării

unicul instrument al

şi

printre

programului.

Finanţarea

a Consiliului din 14.02.2000

cele trei programe: Ariane, Raphael

nwnără

dialogul între culturi se

Decizia nr.508/2000/CE a Parlamentului
şi

ş1

istorie

În schimb, în 8 proiecte, operatorii culturali

European

ş1

competiţiei.

2000 20

CULTURA

care au înaintat proiecte spre

arte vizuale

etc.) fiind acceptate, cu

egale, în cadrul

dar din cele 11 propuse, niciunul

nu a reuşit

dramatică,

literatură,

plastice,

proiectului Raphael, a fost de

30 milioane Euro. România se

finanţare,

fiecare din sectoarele artistice

culturale (artă

comunitare.

printre

un sector cultural prioritar pentru

prin acest program poate
către

de

organizaţii

culturală

în sfera

din

care

următoarele

- state membre ale Uniunii Europene

culturale.

(Austria,

Belgia,

Bulgaria,

Danemarca,
Franţa,

Lansat pe o perioada de 5 ani, acesta a fost

Finlanda, Germania, Grecia, Spania,

reînnoit cu programul „Cultura 2007-2013".

Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie,

Programul CULTURA 2000 este, la

Olanda,

Polonia,

ora actuală, cel mai important instrument de

Cehă,

finanţare

internaţională

Ungaria);

culturale.

Principalul

vizează

proiectelor

obiectiv

finanţat

programului,
Europeană,

a

de

culturale unitare pentru toate
spaţiul

se

comunitar precum

pregătesc

pentru

de

existenţei

finanţator

unei

se

şi

să

Liechtenstein

cooperări

fie din afara

din

EURO pentru perioada 2000 - 2004 (pentru
toate statele participante la program).
În ceea ce priveşte activităţile

la necesitatea

culturale între
dintre care

spaţiului

comunitar.

Norvegia);

Bugetul total este de 167 milioane

Pentru

ţări,

şi

(Islanda,

Estonia, Letonia, Lituania, Malta).

pentru cele care

referă

SEE/AELS

statele candidate la aderare (Cipru,

condiţia esenţială

parteneri din trei sau cinci
una

ţările

aderare.

atingerea acestui obiectiv,
impusă

statele

dezvoltarea unei am

Republica

România, Slovacia, Slovenia, Suedia,

al

Uniunea

Portugalia,

eligibile, în fiecare an este

evidenţiat

un

sector principal. În anul 2003, domeniul
20

Prin liniile generale ale programului nu

www.cultura2000.ro
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vizat în mod principal a fost cel al artei

cooperare multianuale.

spectacolului (teatrul, dansul, opera, artele

Programul CULTURA 2007- 2013

lirice, teatrul de stradă, circul). În 2004,

Preocupările

Uniunii

sectorul prioritar a fost patrimoniul cultural,

dezvoltare

şi

integrare

ce include: patrimoniul mobil, patrimoniul

condiţiile

acceptării

construit, patrimoniul spiritual, arhivele

materializează

bibliotecile,

patrimoniul

2007,

arheologic,

patrimoniul

subacvatic,

CULTURA

aşezămintele

ŞI

istorice

ŞI

peisajele

cărţi, lectură şi

Sectoarele

culturale.

România

licitaţiile

participă

din 2001

finanţate

la

ocupat de

către

a

2000.

Programului

Prin

urmare,

caracteristicile programului de

bază rămân

artiştilor

urmă îşi

mobilitatea
şi

a

propune

internaţională

operelor,

dialogul intercultural.

79 proiecte cu

să

să

a

încurajeze

Bugetul total al

programului CULTURA 2007 este de peste

Cele mai multe proiecte au fost înaintate de
către instituţiile

prin programul CULTURA

continuare

favorizeze

organizaţii româneşti.

participarea a 123

mai ales în

de noi membri, se

precizarea că acesta din

organizate, iar în primii 5 ani

(2001-2005) au fost

culturală,

pentru

aceleaşi şi pentru CULTURA 2007 22, cu

traduceri au fost

incluse în apelul pentru propuneri în anul
2004.

o

Europene

400 de milioane de euro.
Programul MEDIA 2007 - 2013 al

muzeale, locul doi fiind

Uniunii Europene2 3

edituri.

În cadrul programului CULTURA 2000,

Este un program european ce

există două

realizarea

principale categorii de proiecte:

- proiecte anuale de cooperare - care

eficient

durează

faptul

maximum 12 luni;

şi

producţiilor

sprijină

audio-vizuale, foarte

accesibil. Dovada o constituie

că jumătate

din filmele europene care

- acorduri de cooperare multianuale - care

rulează

durează

acestui program. Pentru perioada 2007 -

între 24

prin faptul

că,

şi

36 de luni, caracterizate

în cadrul lor, se

semnează

acord între parteneri în care fiecare
exprimă
faţă

angajamentul

faţă

de subiectele

un

2013, bugetul alocat acestui program este

îşi

de 755 milioane Euro. Uniunea

şi

îşi

Europeană

contribuie la

şi

finanţarea

creşterea diversităţii

la difuzarea cât mai
şi

largă

proiectelor anuale de cooperare cu sume

cinematografice

cuprinse între 50.000 şi 150.000 EURO 21

Sunt favorizate, în acest scop,

(reprezentând maximum 50% din costul

între

total al proiectului)

şi

artişti

ŞI

proiecte pilot, menite

costul total eligibil), în cazul acordurilor de

22

21

culturale

a operelor

colaborările

distribuitori,

EURO/an (reprezentând maximum 60% din

să

dar

www.cultura2000.ro
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ŞI

realizarea de

contribuie la

www.cultura2007.ro
www.cna.ro/Programul-Uniunii-EuropeneMedia.html
23

să

audiovizuale europene.

perfecţionarea specialiştilor şi

cu maximum 300.000

Europeană

propune ca prin acest program

contribuie la

de activitatea proiectului.

Uniunea

în cinematografe apar cu sprijinul

Evenimente. Proiecte
creaţiei

adaptarea

ş1

cinematografice

Internaţional

Pentru anumite

Anul

2008

al Dialogului Intercultural

importanţă

o mare

Este

un

Europene,

program

decretat

al

prm

Miniştri,

a Consiliului de

datorită

Comisiei

nr.

decizia

1983/2006/CE a Parlamentului European

şi

instituţii

interculturală.

muzee,

naţional

România,

organismul

Consultanţă

pentru Programe

are obiective generale legate
învăţământului,

ce

performanţelor

reprezentative
5

achiziţiei

de

- situarea adultului care

din zona

creşterea

-

unul din scopurile

profesională

de fonnare,
cunoştinţe,

activităţilor

şi

pentru facilitarea

dezvoltării

personale,

creşterea şanselor

de angajare

creşterea

educaţie.

urmărită

Europeană"

reprezintă

imaginea

activităţii ştiinţifice,

destinat problemelor legate de

viitorului

este

tehnologiei. Ea

creativităţii,

a

26

http://www.socrates.ro
http://www.socrates.ro

Conform: http://www.anpcdefp.ro.
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ERA

pentru

piaţă internă

a

asigură excelenţa

competitivităţii şi

a

prin promovarea unei mai

educaţie,
25

,,Zone de

(ERA).

cercetarea în Europa, o

Programul Socrates a fost lansat de
şi

adevărate

Cercetare

ştiinţei şi

în anul 1995

finanţarea

de cercetare, pentru a contribui

Programul Socrates

Europeană

în centrul

acestuia de a juca un

la dezvoltarea unei

, ·
·
partzczpare
pe piaţa
muncu.. europene 24.

Comisia

învaţă

dimensiunii interculturale a

Este

în vederea

calificări

să

Programul cadru 6 (2002- 2006)

sau la

abilităţi

creşterea capacităţii

procesului de

susţine

a

doresc

rol activ în societate;

salariaţilor.

de

vârstă,

tuturor

educaţie;

procesului de
-

educaţie

cunoştinţe, capacităţi şi

ce

urmăresc

acela

noi

competenţe;

organizaţiile

participarea la formarea
activităţi

ale

•

în

de

că

este

şi

instituţiile

profesionale ale

Aceasta, pentru
programului

şi

achiziţioneze

programul

profesionişti

de interes cât

culturale

24

organizaţii

celor care, indiferent de

noastră

non-formale,

non-profit sindicate, biblioteci,

Deşi

domeniul cultural, atât de

·

sistemului formal sau

- facilitarea accesului la

viitorii

de

programului Grundtvig se numără26 :

Leomardo da Vinci poate fi accesat

şz

numără, alături

Programul Leonardo da Vinci II

pregătesc

II,

Printre obiectivele declarate ale

Culturale Europene.

calitatea

Socrates

organizaţii

comunităţilor locale2

de coordonare pentru AEDI este

Centrul de

şi

non-formal,

cultură,

între unităţile eligibile în

aparţin

care

organizaţi

În

că

de

o are subcomponenta

cadrul programului se

finanţează

care

faptului

proiecte paneuropene vizând comunicarea

alte

instituţii

Grundtvig a programului

(AED/)

de

de-a lungul întregii

vieţi.

audiovizuale la cerinţele pieţii.
Programul:

educaţia

inclusiv de

Evenimente. Proiecte
bune

cooperări şi coordonări

principali la toate nivelurile.
Programul

poate

fi

între factorii

organizaţiilor

util

(în

special

institutelor de cercetare
finanţare
obţinut,

şi

Preocupările

aceea de
dar

muzee)

şi universităţilor.

proiecte

instituţionalizat

O

organisme
să

CIMEC pentru proiectul:

Reţeaua

excelenţă

de cercetare de

şi

reglementeze

în

fost

Cooperare

(European

Research

promovată

Processing

Open

on

Excellence

Cultural

excelenţă

organizaţii
să

EPOCH

reţeaua

(formată

eficienţei

informaţionale

structură
oferă

ce

pentru Tineret

vederea

de

înţelegerea şi
cerinţe

reţea.

orgamza
acoperind

unor

de

de

structuri

Polonia, Slovacia, Ucraina.

financiar

activităţi

-

ce

finanţator,

destinate

specificul

- Consiliile regionale (Regionalrat)
preşedinte şi

un secretariat prin

rotaţie;

pot

În.fră/irea caracteristică

Spre

fără a

eminamente

avea o

transfrontalieră,

ci

transnaţională,

teme culturale, turism cultural etc.

fi

folosită şi

27

frontiere comune, mai ales pentru obiective

exemplu, întâlniri

internaţionale

- au un

tinerilor,

cultural.

de lucru (Working

au personalitate juridică);

pacea,

se

Comunităţile

comrnunity; Comrnunaute de travail) - nu

legate, în

teme:

De exemplu: euroregiunea Carpatica,

ce cuprinde zone din România, Ungaria,

cooperarea. Pe fondul acestor

proiecte
ş1

Consiliului

organizaţiilor

următoarele

impuse

tipuri

(cu caracter de lege) între membrii din

de tineret din Europa, în

organizării

special,

a

spnJm

nerambursabil tuturor
sprijină activităţile

actualmente regimul acestor

- Euroregiunile - sunt constituite,

(European Youth Foundation - EYF)

Europei

de la Madrid,

de obicei, pe baza unui acord de cooperare

Fundaţia Europeană

o

Cadru pentru

transfrontaliere sunt:

patrimoniu cultural).

Este

în 1970, a

de Consiliul Europei în 1980. La

Principalele

tehnologiei
.
.
comunicare pnn

de

de

European.

folosirea
ş1

După

Europeană

Convenţia

care

proiecte este Grupul de Interes Economic

din

îmbunătăţirea calităţii şi

în

situaţie.

Transfrontalieră

reglementează

de

culturale europene care doresc

contribuie la

unor

nivelul Uniunii Europene, documentul care

Heritage)

devenind în acest fel partener in
cercetare de

in

această

Spatială, înfiinţată

încheiată

procesarea patrimoniului cultural deschis

apariţia

internaţionale

Ministerială

Planificare

regim

într-un

au condus la

instrumente

Conferin/a

în anul 2004, Institutul de Memorie

europeană

cooperare

pentru realizarea de

transfrontaliere

ş1

printr-un astfel de program a

Culturală

de

transfrontalieră.

culturale care au printre misiuni
cercetare

Programele

27

pe diferite

Centrul de Informare al Comisiei Europene în
România, Cum să obJii finan/are de la Uniunea
Europeană 2003, Bucureşti, 2003, p. 32.

este o

structură

care poate

în colaborarea de-a lungul unei

culturale.
Uniunea
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Europeană

sprijină

Evenimente. Proiecte
dezvoltarea

transfrontalieră

pnn fondurile
şi

structurale (între care, Interreg

domeniul
şi

coeziune
altele,

cultural),

fondul

Aş

de

diferenţa

din

se poate acoperi

naţionale,

din surse publice

regionale,

susţine

Regionale

toate ţările de la frontiera

comună.

2020.

Europeană

finanţări

de

instituţii

publice, firme private,

Helveţia/SDC -

a

cultură

persoane

public

înfiinţată

Elveţiană

autorităţi

Relaţii

pentru

iniţiativă,

vor fi luate în calcul în

formarea

acţiuni

ai

Consultarea este
decembrie

20 l O.

consultare

ş1

de

deschisă

Mai

despre

subvenţiile

participare
până

multe
cum

de interes
şi

1939)

Externe).

şi

Agenţia

Cooperare

trimit

Prin

sprijinită

este

această

dezvoltarea

culturale din sectorul public

profesională

administraţiei

MA TRA -

15

despre

se

în

artişti,

a unor

precum

şi

reprezentanţi

publice din domeniu.

Programul

etc.

în

Pro

pe colaborarea a

fundaţie

privat, a grupurilor de

obiectivele viitorul program,

condiţiile

Elveţian

pentru Dezvoltare

şi

oferite,

bazează

Publice.

SDC (face parte din Departamentul Federal

etc. Aceste

sprijinite,

se

PRO HELVETIA ( o

ani. Sunt încurajate propunerile legate de

tipurile de

şi

doi parteneri: Art Council of Switzerland

organizaţiilor

ş1

Finanţelor

Programul Cultural

non-guvernamentale,

naţionale

în mod special proiectele

cadrul Ministerului

elaborarea viitorului program-cadru pe 7

VlZlunea

prin

Informare pentru acest program este în

să

îmbunătăţire

organizaţii

recomandări

lansat

este

fizice,

locale, regionale,

economică,

regenerarea urbană . Punctul Naţional de

Cultura 2014-

interesaţi:

cei

ş1

vizează

ce

29

comunitare pentru

toţi

venite de la

iniţiative

socială

ş1

Liechtenstein

european inclusiv transportul public

a

consultării

reunească recomandările

acestei

sprijină

Ţările

vizând conservarea patrimoniului cultural

cu

online cu privire la

finanţare

Obiectivul

Islanda,

sprijină

financiar

Programul Cultura 2013+

viitorul program de

susţinere

milioane € dedicat României, mecanismul

financiar

transfrontalieră

publică

care acorda

câteva

intermediul culturii. Cu un buget de 98

programe de cooperare

consultarea

-

dezvoltarea

În România, Ministerul Turismului

Comisia

SEE

Norvegia

locale ori din cele private.

ş1 Dezvoltării

naţionale

a1c1

Mecanismul financiar SEE .

acordate nu pot, în niciun caz, acoperi 100
% cheltuielile iar

reaminti

financiara diverselor proiecte culturale:

Finanţările

PHARE).

mai

organisme

fondul de pre-aderare (între

Programul

pe pagma de

internet a Comisiei Europene 28 .

URBAN

pot fi de folos pentru a solicita fonduri
pentru

găsite

propunerile, pot fi

este

de

granturi

finanţat

mici

de Ministerul

Afacerilor Externe din Olanda

şi sprijină

socială

din Europa

procesul de transformare
28

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-

and-actions/doc2805 en.htrn
29

http://www.fonduri-ue.ro/eeagrants/
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Evenimente. Proiecte
Centrală şi de Est. În România, programul

este

implementat

Ambasadei Regatului
Bucureşti3°

prm

intermediul

Ţărilor

de Jos la

susţinute

sunt

ŞI

organizaţiile

neguvernamentale

instituţiile

agenţiile.

sau

Bibliografie:

l .Bibere Octav, Uniunea Europeana între real

atât

şi

ş1

cât

3.

cultura.

trebuie

să

preşedintele

cum declara
nu este o

marfă;

Conferinţa

sens,

(nov.2004),
Schroder

iniţiată

cartă

proiect de
esenţial

al

discuţie

de

şi

iniţiate

făcut

să

care

să

Ed.

se vor

alătura

că

va

rămâne

şi

vor

valori culturale, de

şi

9.Dominique

culturale comune

şi,

a

Coresi,

Bucureşti,

de

Villepin,

2001
Ciocnirea

civiliza/ii/or nu se va produce (discurs rostit la

intensificării

Forumul
,,Ştiinta.Dezvoltare.Pace"),

euro-mediteranian:
Revista 22, nr.726,

3-9

de preluare de

evidenţiere

Ed.

refacerea ordinii mondiale, Ed. Antet,

Polirom,

feb.2004,p.9

1O. www.europa.eu.int/pol/cult/index_ en.htm.

de

11.www.infoeuropa.ro

eliminare sau diminuare a stereotipurilor
etnice negative, de

Europeană,

8.Prodi Romano, O viziune asupra Europei, Ed.

mai este mult

inter-cunoaştere,

Guillaume Devin,

Oradea, 1998

se va dezvolta un canal

excelent de transmitere

şi

7.Huntington P.Samuel, Ciocnirea civiliza/ii/or

în domeniu, Politica culturală

şi

Bucureşti,2003

Bucureşti,2003

în acest domeniu.

preocupărilor

Marcu Viorel, Drept

despre Europa(1964-1994), Ed. Curtea veche,

construcţia

Astfel, ca urmare a

şi

6.Hoffmann Stanley, Sisifal European- Studii

celorlalte proiecte

de UE, pentru

Scrisoare

Bucureşti,200 I

un suflet

această temă

pe

2004

europeni, Ed. Casa Radio,

LuminaLex,

Cons truc/ia

Berlin

realizarea unui

în

Bucureşti,

Cultura(i)-

5. Guillaume Courty

reafirme „locul

culturii

1999

comunitar partea specială- Politici Comunitare,

de cancelarul german G.

europeană". Lucrările

deja

la

şi intitulată „Să dăm

Europei" a pus în

continua

de

către

Rudy,

4. Diaconu Nicoleta

J.Chirac „cultura

fie abandonată în jocului orb al pieţei". În
acest

Bucuresti,

Bucureşti,2001

căci aşa

ea nu poate prin urmare

Demotte

deschisă

cultură

fie în continuare crescut,

ALL,

în domeniul audiovizualului,

numără şi

Interesul Uniunii pentru

Ed.

2. Centrul de resurse juridice, Cultura şi politica

Printre domeniile

ce pot fi sprijinite financiar se

virtual,

12. www.cultura2000.ro

trăsăturilor

13. http://europa.eu/abc/history/index ro.htm

prin aceasta, de

14.

edificare a identităţii europene.

www.cna.ro/Programul-Uniunii-Europene-

Media.html
15. http://www.socrates.ro
16. http://ec.europa.eu/culture/our-programmesand-actions/doc2805 en.htm
17. htm://europa.eu.int.

30

www.netherlandsemb.ro
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Recenzii

ROMÂNIA
ISTORIA ILUSTRATĂ A STAŢIILOR DE CALE FERATĂ
r,1
,/'l

A

ocupă,

interdisciplinar, se
celelalte

mărturiilor

artefactelor
a
au

industriale sau în scopul acestora. Metodele de
urmează aceiaşi

şi

adăugat

şi

mărirea

strategie

înţelegere

gradului de

muncă

şi

a

ştiinţei

de

anilor 50, unde

stratificările

secolului

al

impunea cercetarea urmelor
mărturiilor

semnificaţie

legat de protejarea patrimoniului

reprezintă

Astfel se

revoluţiei

industriale,

culturii

istorică,

industriale

tehnologică ,

socială şi ştiinţifică. Aşadar

este constituit de:
laboratoare cu

lor, fabrica,

cu toate

căi

muncitoreşti,

pentru

procesare

ferate, poduri,

gări,

şi

situri

hale comerciale, mine
ş1

infrastructuri de transport

rafinare,
şi

structuri

reprezintă

patrimoniului

industrial,

Pe

teritoriul

patrimoniului industrial

arhitecturală,

instalaţii,

domeniului îl

relativa fragilitate a
gradul

ridicat

de

sunt înlocuite, modificate ireversibil, demolate ... ).

au

şi

infrastructurile ei, precum
cartiere

maşini

recunoaşterea legitimităţii

vulnerabilitate (având în vedere dezinvoltura cu care

de a fi

patrimoniul industrial

clădiri ,

dotările

care

arheologiei

drept inedit. Un argument important în dezvoltarea

în Anglia

ţări.

evoluţiei

rezultatul

unui astfel de câmp de cercetare ce poate fi calificat

a

marchează

XVIII -lea,

viaţa

industriale, care, în a doua jumătate a secolului XX,

industriei, începând cu

aproape întreg teritoriul acestei

ale

industrială
oară

început sa fie utilizat pentru prima

jumătatea

referinţă

industrial,

de

muzeografice este

iar termenul de arheologie

profund,

Charta Patrimoniului Industrial, document

a

a coincis cu lupta pentru

Această latură

ş1

progresiv

colectivităţii.

prezentului industrial la care poate fi
studiul tehnicilor de

condiţionat

muzeografică

producţie.

nouă,

NAJIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA

şi

materiale

peisajelor urbane sau naturale create de procesele

trecutului

COMPANIA

ale

aşezărilor omeneşti şi

stratigrafiilor, a structurilor

având drept scop

"

şi

ca

domenii

documentelor,

a

investigare

..m:.

rheologia industrială , domeniu

muzeografiei, de studiul
imateriale

---u---,

studiată

oferă

motive încurajatoare

pe intervalul inclus între secolele
ilustrativă

XVII - XX. Reprezentarea
urmărită

pnn

eşantioane

remarcat

comunistă

altele. Toate acestea au

exploatare

modificat nu doar teritoriul, imaginea acestuia, dar
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fin de siecle

hiper-industrializarea din epoca

Trebuie

ş1

fenomenul

a fost confiscat

poate fi

legate de etapa pre

industrială, manufacturieră, industrială,
şi fireşte

evoluţia

României,

şi

că

în

socialistă.

perioada

apoi distrus, printr-o

necorespunzătoare,

aproape tot ce a

Recenzii
tehnică

însemnat dotare

de la

sfârşitul

reuşit

XIX-iea, dar care, acolo unde a

funcţionează şi astăzi.

conservat, mai
european actual

oferă posibilităţi

programe de cooperare care
şi

contribuie

secolului al
să

Contextul

acest mod sunt trecute în
gări,

de colaborare, prin

ajută specialiştii să

Căi

liniile turismului,

susţine

Naţionale

Companiei

ilustrată

Tipografia Filaret, România Istoria

şi

ferată, semnată

reprezintă

Lucrarea
date

afirmaţia

de

ale viitorului,
Să

a

de Radu Bello.

un document ilustrativ, ce

introductiv, autorul face sublinierea

industrială

oferă

simbol,

că

lucrarea ar

ceea ce

Braşov;

Florin

Secărescu,
Bucureşti.

. istoric
ferate

colecţii

Târgovişte;

Fiecare imagine este

pe

date despre

care le

însoţită

ale

deserveşte,

ce

în

manieră

edificiilor de cale

ferată, arhitecţii şi

au trudit pentru realizarea lor,

aflăm,

şi

. exploatat aceste

care sunt primele

români, primele

gări

gări

gări.

lucrării,

care

completă
gară

afectivă

întregeşte

ceva magic

ajută

despre

erau un
cât

şi

imaginea despre
ilustrată

a

şi

ocupa un loc aparte în

gări,

de la început,

şi

fapte

câteodată

şi

vitejii din vremea

de micul peron pavat

panere, invadat de aburul micilor
băgau

spaima

în

locomotive

ce

vieţuitoarele

locului. Albumul pune la

iubitorilor
poştale

vechimea

romanticele

nepoţilor

cu valize

liniile

şi

Ferate au fost uitate. Mai rar, bunicii

de un scurt

căii

colecţia

de

gări

construite de ingineri
română,
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dispoziţia
cărţi

a autorului ... "
Ioana

De asemenea

şi

copiii

ferate, imagini (sepia) din

ilustrate din

sau persoane

construite de armata

prezentare a

lucrarea, România Istoria

lor, mai pomenesc

din afara României, care prin concesionare, au
construit

citat ce

repetând

inginerii care

instituţii

această succintă

perspectivă

din

Dorobanţu,

evenimente

cronologică,

Căilor

noştri,

Daniel

construcţia gării,

gări

.

formeze o imagine

evoluat, iar micile

importante a suferit edificiul. Astfel, lucrarea face
cunoscut,

şi gări

regale

inimile oamenilor. În vremea noastră gările au

grafice

private precum: Radu Bellu,

Lupescu,

oferă

considerată

Andrei Berinde, Mircea

conţinând

pe

„La mijlocul secolului al XIX-iea gara era

a folosit pentru materialul iconografic

imagini din

sării, gări

stafiilor de cale ferată.

care poate contribui la studierea

condiţii

adică euro-gările

atât

documentară,

drept un studiu de arheologie

Volumul a fost realizat în
şi

gările

de munte,

timpuri revolute în care edificiile de

fenomenului căilor ferate din România.

bune

ale

gări

la

ne familiarizeze cu ideea de

încheiem

să-şi

cititorul

servesc încă drept gări în România. În cuvântul

catalogată

dunărene

cărbunelui,

volumului citându-l pe autorul

imagini despre edificiile care au servit sau

putea fi

gări

încearcă să

periplu

Ferate, CFR SA care a editat în 2006 la

stafiilor de cale

toate tipurile de

modeme, din perioada 1960- 2006. Finalul acestui

Un bun exemplu care
iniţiativa

revistă

de la acelea pentru porturile

pe liniile vinului, ale

la recuperarea valorilor patrimoniului

este

comentarii

despre stilul naţional de arhitectură feroviară. În

fie

industrial din România.

anterioară

şi

fixând astfel detalii prin imagini

Coşereanu

Restituiri
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Restituiri

RESTITUIRI

ontinuăm

C

secţiunii

în cadrul

desfăşurarea

Restituiri, prin

evenimentelor ce au condus la deschiderea pe 7 noiembrie 1991, a primului muzeu
memorial din ţară dedicat unor personalităţi ale chimiei. În anul 1971, fiica savantului

ieşean

chimist

noastră,

incursiunea

Petru Poni, prof. univ. emerit Margareta Poni (1889-1973)

Iaşi,

Muzeal

donează

Complexului

respectiv

Muzeului Politehnic, casa

şi

terenul din strada Mihail
Kogălniceanu,

aparţinut

părinţilor

şi

Matilda
decesul

nr. 7B, care a
săi ,

Petru Poni.

Margaretei

moştenitoarea

Florica

Poni,

legală,

Mageru

După

prof.

(1918-

2002), fiica lui Alexandru
Poni,

donează

Complexului

Muzeal în anul 1973 obiecte
de

cărţi,

mobilier,

documente,
eşantioane

Casa/am. Petru Poni în anii 1940;/otografie din Fondul

fotografii,
de

Poni, Arhivele Statului Iaşi

minerale,

corespondenţă, lucrări ştiinţifice,
donaţiei

partituri muzicale etc. Procesul verbal de predare-primire a

are loc la 4 ianuarie 1974,

muzeului ing. Eugenia Ursescu,
conţinea

un

număr

părţile

semnatare fiind prof. Florica Mageru, iar din partea

şef secţie şi

Maria Petrea, conservator. Lista pieselor donate

de 23 de pagini, având 569 de poziţii

şi

cuprinzând 2204 de obiecte, cu o valoare

de 48.681 , 90 lei.
La data de 12 ianuarie 1974, Comitetul de
emite

Dispoziţia

Nr. l privind acceptarea

Cultură şi Educaţie Socialistă

donaţiei făcută

Complexului Muzeistic

al

Judeţului Iaşi,

Iaşi

de

către

prof.

Florica Mageru, semnată de către preşedintele Teodor Caluşer. În cadrul articolelor dispoziţiei se
prevede expunerea obiectelor donate în cadrul casei memoriale "Petru Poni - Radu
semnarea actului de

donaţie

în

faţa

Notariatului de stat

Iaşi,

Cernătescu",

din partea Complexului muzeistic fiind

delegat dna ing. Eugenia Ursescu şi inventarierea de către Muzeul Politehnic a obiectelor donate. În
luna decembrie 197 4 se

întruneşte

comisia de evaluare

şi achiziţii
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evaluarea obiectelor din

colecţia

Cernătescu,

Petru Poni - Radu
compusă

din

Ion

Curievici

com1S1e
universitar
preşedinte,

prof.

Veniamin
şef secţie

buget de

la Consiliul Popular al

judeţului

Coropceanu,

Iaşi,

Iţicovici

ing. Marcel

cercetător
Mereuţă

Iaşi,

INCERC

-

Filip

- delegat din partea

Comitetului de

cultură şi artă

judeţului

Iaşi

şi

Ursescu -

şef secţie.

a

Muzeul

ing. Eugenia

"Poni-Cemătescu ",

anul 1998

În paralel cu întocmirea formalităţilor legale privind donaţia d-nei Florica Mageru,
Complexul Muzeistic
anorganică

Iaşi înaintează

o cerere

de la Universitatea "Al.I.Cuza"

Iaşi

către

către

Comitetul de

număr

privind transferarea unui

laborator, cu care au lucrat profesorii Petru Poni
este aprobat de

Facultatea de Chimie, Laboratorul de Chimie

şi

Radu

Cemătescu

de 29 de obiecte de

de-a lungul anilor. Transferul

Cultură şi Educaţie Socialistă

al

Judeţului Iaşi,

rectorul

Universităţii, precum şi de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. În acest sens, Ministerul
Educaţiei şi Învăţământului emite ordinul nr. 37/15.III.1974 privind transmiterea de bunuri, în care

dispune preluarea de

către

Complexul Muzeistic a bunurilor specificate, având o valoare de 28 736

lei. Semnatarul ordinului este Constantin

Peştişanu,

secretar general. Procesul verbal de predare-

primire a obiectelor transferate a fost încheiat în aprilie 1974, între prof. Nicolae Calu, asistent Ioan
Berdan, gestionar Marin Moisescu din
partea Catedrei de Chimie
tehnologie

generală,

anorganică şi

iar

din

partea

Complexului Muzeistic Elena Mardare,
muzeograf şi Maria Petrea, conservator.
Au urmat ani în care casa
familiei Poni, ce urma
a fost

supusă

unor

să devină

lucrări

muzeu,

de refacere

totală. În această perioadă specialiştii

muzeului

Sufrageria muzeului

au

tematicii pentru
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expoziţia

întocmirea
de

bază,

au
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cercetat viaţa

şi

opera personalităţilor din familia Poni, s-au întocmit

au fost conservate
expoziţii

şi

restaurate toate obiectele aflate în
şi

temporare cu obiectele donate

membrilor acestei familii

renumită

o

în spaţiul

suită

de

ştiinţific şi

colecţie,

fişe ştiinţifice şi

de conservare,

au fost organizate mai multe

manifestări ştiinţifice

consacrate omagierii

cultural ieşean.
Lucrările

totale

refacerea casei se

privind

finalizează

în anul

1990, iar partea de expunere este
comandată

la Cooperativa Decorativa

Bucureşti.

Conform

tematicii,

organizarea circuitului muzeal a casei
memoriale

conţinea

holul de primire,

sufrageria, biroul prof. Petru Poni,
camera

personalităţilor

Biblioteca muzeului

chimic
întreprinderilor chimice din

oraşul Iaşi

Cernătescu,

Radu

din

superior

camera

învăţământul

ieşean

şi

camera

(Combinatul de Fibre Sintetice, Antibiotice, Mase Plastice).

O parte din camerele memoriale au fost reconstituite integral cu mobilierul original al familiei
mărturiilor lăsate

conform

de-a lungul vremii de

către urmaşi şi

alte persoane ce au cunoscut

trecut pragul acestei case. Ulterior, în camera învăţământului chimic

ieşean

a fost

amenajată

şi

şi

au

camera

poetei Matilda Cugler Poni, iar în camera întreprinderilor chimice locale s-a recompus sala
personalităţilor.

asfaltat aleea

A fost

curăţat şi

principală

amenajat

casă şi

ce duce la

obiectivului muzeal au fost solicitate
instituţii şi
Paşcani,

întreprinderi

ieşene,

corespunzător

să

parcul aferent casei, s-a refăcut gardul, s-a

s-au plantat

arbuşti

sprijine, financiar sau cu

ornamentali. Pentru deschiderea
execuţia

precum Tehnoton, CFS, Fabrica de

unor

mobilă,

lucrări,

mai multe

Fabrica de perdele

Prefectura Iaşi, Inspectoratul de Cultură al judeţului Iaşi .
Renumitul

foişor

denumit

" chioşcul

poeziei", faimos în timpul poetei Matilda Cugler Poni

pentru seratele muzical-literare organizate de

către

amfitrioana casei, a fost reconstituit abia în anul

2000, în 1998 fiind turnat în bronz bustul prof. Petru Poni
muzeul a beneficiat de
Pentru buna

funcţionare

doamnelor ing. Monica
debutanţi

încălzire

şi

montat în apropierea casei.

cu sobe pe lemne, iar din 1998 a fost

a muzeului au fost

Nănescu şi

încadraţi

asigurată încălzirea

Iniţial,

cu gaz.

doi muzeografi în anul 1990, în persoana

ing. Camelia Cristofor. A fost o oportunitate unică pentru tinerii

în muzeografie de a face parte din echipa

complexă

ce a organizat deschiderea muzeului

la data de 7 noiembrie a anului 1991, sub conducerea prof. dr. Claudiu Paradaiser, director general
al Complexului Muzeal "Moldova"

şi

dna ing. Eugenia Ursescu,
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Momentul inaugural a constituit o
adevărată sărbătoare

a

Iaşului,

de

seamă

reprezentanţi

locale,

vieţii

a

cultur~l-

locale, dna prof. Florica
reprezentanţi

Mageru,

culturală

la care au fost prezente

personalităţi
ştiinţifice

în lumea

ai

autorităţilor

ai Ministerului

Culturii, colegi muzeografi din ţară . Cu
acest prilej a fost

Camera personalităţilor

învăţământului

sfinţire

chimic

a casei de

preoţi,

ieşean

sub

Sfinţitul

episcop-vicar al Arhiepiscopiei

laşilor.

Din păcate nu sunt

mărturii

oficiată şi
către

slujba de

un sobor de

binecuvântarea

Prea

Botoşăneanul,

Calinic

fotografice de la acest moment,

numai o înregistrare video. De-a lungul anilor au fost muzeografi la Muzeul "P. Pani - R.
Cernătescu"

doamnele prof. Elena Penevici

şi

Florescu. Conservator este d-na ing. Marcela
culturală locală

Gabriela
Şuică

Răileanu,

din anul 1995 . Muzeul s-a impus în

manifestărilor şi activităţilor

prin intermediul

iar din 2002 este d-ra Oana

diverse organizate de

către

viaţa

personal

(expoziţii temporare omagiale, mese rotunde,
conferinţe,

concursuri,

serbări,

spectacole),

publicul vizitator apreciind calitatea
depusă

de

către

Importante

şi

munca

cei care slujesc în acest muzeu.

donaţii

au mai fost

făcute

de dna

prof. Florica Mageru (1994, 1997, 1998)

şi

de

prof. univ. dr. Octav Gheorghiu, fiul prof. C.V.
şi

Gheorghiu în anii 1994, 1997
Achiziţiile

1999.

mai consistente din perioada anilor

2006-2008 ce au constat în principal din
obiecte de mobilier
reîntregit
sfărşitului

atmosfera
sec. XIX

şi

şi

artă

decorativă

au

Chioşcul poeziei şi

specifică

muzeului,

începutul sec. XX.

La 19 ani de la deschiderea obiectivului muzeal,
unui proiect amplu de reamenajare
Ministerul Culturii

şi

bustul prof Petru Pani

şi

reorganizare a

Patrimoniului din România

şi

expoziţia

spaţiului

de bază este parte componentă a

muzeal, proiect· finanţat de

către

executat de Compania Artex din Bucureşti.
Camelia Cristofor
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/
ACT DE OONATIE
Intre subsemnaţii Margareta Petru Foni domioll1at~ 1
in municipiul Iaşi str .M.Kogăl.niceanu nr.7 B in calitate de donatoare,
şi stotul nomân, .reprezentat prin Consiliul popular al judeţului
· :
Toşi, în persoana lui Pepelea Vasile Neoulail şeful Oficiului juridio
domiciliat in Iaşi str.Flamura Roşie nr.lo B oe 5, scara A,apart.13, 1
in baza deciziei nr.428/1971 in calitate de donatar, a intervenit · ·1
următorul act de donaţie. • • • • • • • • • • • • • ~ • • ! • .• • • ~
.
Eu, Margareta .Petru Foni, deolar oă doneze statului !
Român, reprezentat prin Consiliul popular al judeţului Iaşi, în
,
persoana lui Pepelea Vasile Neculai, in baza deciziei menţionate mai i
sus, terenul in supra.faţă totală • de 48oo · (pat~u mii opt sute) mp. ·; .
situat în Iaşi str.M.Kogălniceanu nr.7 B, avind megieşile , şi ~ clim•n- :
siunile arătate in planlil de situaţie anexat, care .face parte din
1
prezentul act de donaţie, împreună cu c~~tr.u~ţ,_!_il,e ·_exis~,pt,- pe · ·
terenul respe ctiv. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .- • • • • •· •
Ace sta imobile vor fi folosi te pentru funcţionarea 1 • ·.1
muzeului Poni-Cernătescu •• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ •
l
Imobilele au venit in proprittatea mea · a _donatoa.rei
prin moştenire de la defunctul meu tată Petru Poni fiind unicul
moştenitor din anul 1925 oind a decedat Petru Foni, care la rindul
său l-a dobindit prin cumpărare de la Dimitrie Ioan Telemaqne prin
actul de vînzare-oumpărare lll'.819 din 17 septembrie l88o transcria .
în registrul da transcripţiuni al Tribunalului judeţean Iaşi,secţiu- ,
nsa III-a sub nr .445/1880. • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • )
Imobilele care se donează nu au trecut in patri- . · ,
moniul statului prin vreun act ~ormativ şi au fost stăpin~be 1n mod" 1
continuv. de instrinători, nu au sarcini. • • • • • • • • • • • • • •• j
Eu! Margareta Petru Poni răspund de orice evioţ1W18 1·
totală nau pa.rţiala.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ; t • :.
.
Toate impozite;Le căt.re stat pină la data auten~Ui,,;. · 1
cării actului priveso pe donatoare oare va locui in 2 camere, bq•
1
şi buc ·.itărie din imobilul respectiv tot timpul vieţii .• • • • • • ' , f;
Comitetul executiv al Consiliului popular al jude- ;
ţului Ia9i p.rin decizia nr.428/1971 din 6 septembrie 1971 a aoceptat )
aceast ă donaţie, iar eu Pepelea Vasile Neoulai, declar că accept
J
donaţia oferit ă , care se face statului Român, .reprezentat prin
, ,
Consiliul popular al judeţului Iaşi! oare as~ăzi data autent1.fiolrii 1
actul, preia in administrare ope.rat vă imobilele situate in Iaşi
str .M . Kog ălnic eanu nr. 7 B, şi vom respecta dreptul de a locui in
:
încăperile mai sus menţionate • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •J
Este cunoscută situaţia juridică a 1mobilelo.r
;
provenienţa lor, ştim că nu au sarcini şi n-au trecut in patr!moniu1 1
statului prinvvreun act normativ, .rruninind continuu in stăpinirea
·
donatoa.rei • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ~ ~
Consimţim în totul l,'a încheierea p.rezentului act • • ~
Redactat şi dactllog.rafiat în 5 exemplare, astb:l ' 'j
7 septembrie 1971, data autent1.fioării actului • • • • • • • • • • • ~
I

Donatoare,

)

D

tuA

'.-i~

u~-~,~~

~t~~<f;~

1

.'
i
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00.Ml?LEXUL MUZEISTIC IASI

Nr.

fi

I ---

din /,f

.J

1974

PROCES VEHEAL DE PREPARE PRIMIRE
încheiat astăzl 4 ianuarie 1974
Subsemnataleiprof. Florioa Mageru in calitate
moştenitoare a averli mobile rămase de la prof. Margareta
Pon1(flica lui Petru PonJ.) ş1 ing.Ursesou Eugenia împreună
ou Petrea Maria din partea MUzeulu1 politeboio am procedat
prim.a la predare şi ultemele la primirea unor obiecte de
mobilier,că.rţ1,fotog:raf11,d0oumenbe,medal1l etc. ce au
aparţinut cb1m1şttlor rorninl Petru Poni $i Radu Cernătesou
in vederea organ1zări1 Casai memoriale oe va purta numele J
Predarea şi prlm1rea s-a 2ăout conform listei
anexe oare conţine 23 de pagini(Două zeci şi trei).
D~ept care s-a incbeiat prezentul prooes verbal al obiectelor denate de

Muzeului politehnic din

m.oşten1toarea

averii •• Poni

Iaşi.

AM l'HEDAT-,

Prof.Florica Mageru

:I
'1

AM PRIJilll' ,

Ing~genia

'

Petrea Mar ia
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