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Pendule franceze din secolele XVIII - XIX
colecţiei

aparţinând

Muzeului Ceasului „Nicolae Simache",
Ploieşti

Elisabeta Savu
Abstract: Afler a short introduc/ion regarding the history of the apparition of the pendulums, the author
presents six objects of horologery, from XVIIfh_ XIXh centuries, unique in "Nicolae Simache" Clock
Museum 's exhibition from Ploiesti. These objects of great artistica/ value and tecnique have the artistica/
characteristics of the period in which they were made, respective: Style Ludovic the XIV'\ empire,
restoration, cathedral type and Napoleon the 2 nd.

rimele pendule au apărut în anul 1657, la Leyda, ca urmare a aplicării
descoperirilor ştiinţifice ale astronomului şi matematicianului olandez Christian
Huygens în domeniul orologeriei, de către Salomon Costen; după numai doi ani
orologiile cu pendul s-au generalizat din Olanda şi Franţa, în întreaga Europă. O dată cu
ataşarea pendulului la mecanismul ceasului s-a obţinut o mai mare exactitate în funcţionarea
acestuia necesitând adăugarea pe cadran a unui al doilea indicator pentru minute. Pendulul va fi
atât de bine adaptat încât el va da numele său întregii categorii de orologii care îl avea în
dotare.'
,,Remarcabile prin precizie dar, mai ales prin valoarea artistică neegalată a carcaselor,
adevărate capodopere, pendulele franceze reprezintă punctul de atracţie maximă al oricărei
colecţii de orologerie. În secolele al XVIII-XIX-lea, arta ceasomicariei franceze cunoaşte un
avânt deosebit. Ceasul devine piesă indispensabilă oricărui ansamblu de interior pentru
reşedinţele princiare sau regale''.2
Extrapolând afirmaţia anterioară, în timp, pendulele franceze constituie în orice colecţie
muzeală o categorie distinctă, extrem de importantă atât din punct de vedere tehnic dar mai ales
artistic. În colecţia Muzeului Ceasului pendulele franceze, ocupă din punct de vedere numeric
locul secund, ierarhia schimbându-se în favoarea acestora dacă se iau în consideraţie elementele
artistice.
În domeniul orologeriei, Franţa ocupă un loc de excepţie; aici sunt create stilurile,
modelele, repertoriile decorative, din care o mare parte se răspândesc în întreaga Europă.
Deşi piesele prezentate în această lucrare aparţin din punct de vedere tipologic aceleiaşi
categorii, respectiv cea a pendulelor de masă şi de şemineu, din punct de vedere stilistic, ele
sunt de o mare varietate, fiecare dintre ele aparţinând unui stil bine definit. Sunt piese unicat din
colecţia muzeului din perioada domniei lui Ludovic al XIV-lea, a primului Imperiu, a
Restauraţiei şi a celui de al doilea Imperiu.
Cu o singură excepţie, carcasele pendulelor menţionate sunt realizate din bronz aurit cu
mecanisme tip pendul cu arc funcţionând neîntoarse timp de 30 de zile, prevăzute cu sisteme de
sonorizare a orelor şi jumătăţilor de oră cu ciocănel şi clopoţel. Sunt realizate la firme de mare
prestigiu, premiate la concursuri internaţionale cu medalii de argint şi bronz.
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PENDULĂ DE MASĂ, STIL LUDOVIC XIV

Fig. 1: Dimensiuni: 59x36xl O cm.
În plan stilistic, pendulele Ludovic al XIV -lea reflectă epoca în care ele apar. Cu
„Regele Soare" Franţa a intrat într-o eră de prosperitate şi prestigiu. Acest tip de pendule este
rezultatul unei munci colective unde intervin, în afara orologierului, ebenistul, sculptorul şi
bijutierul. Printre orologierii cei mai importanţi trebuie citaţi: Pierre Gaudron, Jaques Huguet,
Gilles, Balthazar, Augustin Fracois, Bidault, toţi din familia Martinot; Isaac şi Jacqes Thuret.
Stilul „Ludovic XIV", este definit ca o îmbinare între clasicism şi baroc. Pendulele aparţinând
acestui stil prezintă carcase delimitate de linii drepte, cu o bogată decoraţie constând din volute
ample, frunze de acant stilizate, ghirlande florale, trofee, soare antropomorfizat, figure
mitologice, dintre care se detaşeaza reprezentarea alegorică a timpului. 3
Piesa din colecţia Muzeului Ceasului din Ploieşti are carcasă rectangulară, din bronz
aurit, ornamentată cu motive mitologice şi vegetale stilizate (cariatide, soare antropomorfizat,
ghirlande de acant); în partea inferioară prezintă două volute ample; întreaga piesă se sprijină pe
patru picioruşe în formă de gheare de leu; deasupra reprezentarea temei „Amor învinge timpul"
(personaj înaripat, copil, sprijinindu-se cu mâna dreaptă pe o nisiparniţă); cadran metalic decorat
cu o ghirlandă din laur, având în partea superioară efigia regelui Ludovic al XIV-lea pe trofee
militare; orele sunt marcate prin cifre romane în cartuşe emailate alb; două indicatoare;
mecanism pendul cu arc, cu sistem de sonorizare cu clopoţel şi ciocănel pentru oră şi jumătăţi
de oră.
Este realizată la începutul secolului al XVIII-lea, caracteristică sfârşitului domniei lui
Ludovic al XIV -lea. Elementele care o definesc pentru această perioadă sunt volutele ample de
la baza carcasei şi tema din frontispiciu, o tema predilectă a stilului lui Ludovic al XIV -!ea.
PENDULĂ DE MASĂ, STIL EMPIRE, ¼ Sec.XIX (a aparţinut chimistului C.I.lstrati)

Caracteristicile stilului empire în domeniul orologeriei sunt datorate modelelor create de
Charles Percier (1764-1838) şi Pierre Francois Leonard Fontaine (1762-1853). Stilul este
reprezentativ pentru societatea franceză iesită din revoluţie, care dăduse tonul în toate domeniile
vieţii, inclusive în artă. Stilul empire introduce concepţia industială în arta decorativă, chiar dacă
aceasta nu este întotdeauna vizibilă. Pendulele empire sunt caracterizate prin monumentalitate,
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severitate, care le deosebesc radical de piesele secolului al XVIII-lea. Formele se
devin într-un fel rigide, cizelate cu rigoare şi precizie. Pendulele ce aparţin acestui
stil sunt realizate din bronz aurit, sau patinat verde întunecat. Repertoriul decorative empire,
conţine motive inspirate din antichitatea greco-romană şi cea egipteană: albine, stele, fulgere,
trofee militare, palmete, ghirlande din lauri, lei, cornuri ale abundenţei, delfini, lebede, sfincşi,
simplifică,

zeităţi. 4

Fig. 2: Dimensiuni: 47x19x14 cm
Piesa prezentată are carcasă paralelipipedică din bronz lăcuit verde cu reflexe aurii,
prezentând în terminţie o cupolă cu laturile concave; sub aceasta o friză din fascii, ghirlande din
lauri şi o rozetă; pe feţele principale, lateral, câte o colonetă ornamentată cu volute de acant, o
bufniţă, semilună, o stea şi o flacără; cele două colonete sunt unite printr-o ghirlandă de acant,
rozete şi un mascheron; la baza carcasei pe toate laturile piesei, o compoziţie decorativă,
conţinând un vas Medicis, ghirlande de roze, flancat de două lebede, un amoraş înaripat ţinând
în mânii o torţă şi o albină; cadran emailat alb cu cifre arabe pentru ore, iar minutele cu cifre
arabe din cinci în cinci şi linii; indicatoare traforate; mecanism pendul cu arc, cu sistem de
sonorizare pentru ore cu ciocănel şi clopoţel.
Piesa aparţine stilului empire prin forma carcasei, repertoriul decorativ şi modul de
realizare al acestuia.
PENDUL DE

ŞEMINEU

EPOCA

RESTAURAŢIEI

(fig.3)

Piesa descrisă prezintă carcasă paralelipipedică susţinută de patru picioruşe în formă de
clopoţel; deasupra în stânga zeul Apollo, personificat, ţinând în mâna dreaptă harpa; în jur
simboluri ale atribuţiilor zeului: săgeţi încrucişate, o liră şi o chitară; cadran metalic cu două
indicatoare, conturat cu o ghirlandă de trandafiri; cifre romane pentru ore; mecanism pendul cu
arc; pe placa mecanismului inscripţia cu denumirea mărcii BECHO; sistem de sonorizare ale
orelor întregi şi jumătăţilor de oră, cu ciocănel şi clopoţel.
Bibliografia de specialitate încadrează acest tip de piesă în jurul anului 1820, în
perioada Restauraţiei, prin repertoriul ei decorative caracterizat de reprezentări ale zeităţilor din
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antichitatea greco-romană, specifice epocii Ludovic al XVI-lea, reluate
ale secolului XIX. 5

însă

în primele decenii

PENDULĂ DE MASĂ, TIP CATEDRALĂ,¼ sec.XIX (flg.4)

Fig. 4; Dimensiuni: 40x18,5x10,5 cm.
Acest curent artistic a apărut la începutul secolului al XIX-lea sub influenţa operelor lui
Chateaubriand- Geniul creştinismului 1802, Victor Hugo - Natre - Dame de Paris 1804.
Astfel, în timpul domniei lui Carol al X-lea (1824-1830) gustul medieval se răspândeşte
în Franţa în domeniul artelor plastice, în decorul şi forma numeroaselor obiecte de ambient.
Istoricul Jules Michelet caracteriza perioada ca fiind „o istorie maladivă a timpului nostru,
maladia goticului".
Stilul a cunoscut concreteţe prin realizarea de carcase de pendule din bronz aurit,
decorate cu arcaturi şi alte motive neo-gotice fin cizelate; roza sa centrală face oficiul de cadran.
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Numeroase pendule de acest tip reproduceau, imitau cu precizie catedrale cu două turnuri şi cele
trei portaluri. Unele dintre acestea erau perfect identificabile (exp. Catedrala din Reims sau
Paris). Fabricanţii acestui tip au cunoscut un deosebit success. Astfel, în 1834, firma Bavozet
Frere et Soeur au prezentat la Paris multe pendule catedrale (Reims, Rouen, Paris) cu
dimensiuni riguros calculate la scară. 6
Piesa din colecţia Muzeului Ceasului aparţinând acestui tip, prezintă multe elemente
identice stilului descris anterior. Pendula este creată de firma PONS în anul 1823, an în care a
obţinut o medalie de argint la concursul organizat în oraşul Saint-Nicolas d' Aliermo.
Orologierul Honore Pons s-a bucurat în epocă de un prestigiu deosebit activând atât în Paris cât
şi în oraşul Saint-Nicolas d' Aliermont, unde a creat şi a condus breasla orologierilor de aici.
Pentru meritele sale deosebile în dezvoltarea industriei franceze de orologerie este decorat cu
Legiunea de Onoare. 7
Piesa descrisă are carcasa în formă de portal de catedrală, delimitată marginal prin două
colonete ce susţin un arc în formă de ogivă; deasupra roza sa reprezintând cadranul pe care sunt
douăsprezece medalioane florale, în dreptul fiecărei ore; dedesubtul acesteia un arc în formă de
ogivă, conţinând o arcadă trilobată traforată; deasupra un turn; mecanism pendul cu arc; pe
placa mecanismului inscripţia „PONS MEDAILLE/D' ARGENT 1823".
PENDULĂ DE ŞEMINEU „SAMUEL MARTI &C-ie" EPOCA NAPOLEON III (fig.5)

Fig. 5: Dimensiuni: 38x34x10,5 cm
Firma menţionată a fost creată în 1863 de către SAMUEL MARTI prin asociere cu alte
două firme Roux şi Japy Freres. Piesele realizate purtând aceasată semnătură erau la mare
prestigiu în Franţa în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, obţinând numeroase premii pentru
performanţa lor. În 1880 primeşte medalia de bronz, în 1889 pe cea de argint, iar în 1900 pe cea
de aur la Expoziţia Universală de la Paris. 8
Piesa are carcasă din bronz aurit decorată cu volute ajurate, palmete, ove şi caneluri;
deasupra cadranului o scenă biblică cu două personaje: Isus şi femeia samariteancă la fântâna lui
Iacob; cadran emailat alb cu cifre romane pentru ore, cifre arabe pentru minute din 5 în 5 şi
liniuţe pentru secunde; mecanism pendul cu arc; sistem de sonorizare pentru .ore şi jumătăţi de
ore, cu ciocănel şi clopoţel; pe placa mecanismului inscripţia: ,,MEDAILLE DE BRONZE.S.
Marti&C-ie depose".
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GARNITURĂ DE ŞEMINEU CU CEAS, IMITAŢIE A STILULUI „JAKOB PETIT"

(fig.6)

Fig. 6 Dimensiuni: (ceas) 60x39xl 3 cm. (statuete) 40xl 3xl 4 cm
Jakob sau Jaques Petit a fost un celebru fabricant de porţelan care a trăit şi creat la Paris
între anii 1830-1868. A excelat în realizarea unor vase decorative, garnituri de ceasuri cu o
policromie strălucitoare plină de fantezie, într-un stil eclectic cu influenţe rococo, dar şi
medievale chinezeşti sau orientale. Piesele create în atelierul lui au fost criticate de unii,
admirate de alţii, în epocă apărând numeroase imitaţii realizate de diverse manufacturi în special
pariziene. Piesele autentice poartă marca formată din iniţialele numelui: ,,J.P." încrucişate, în
bleu. Decorul pieselor abundă în motive în formă de scoici, volute, fleuroane, cochilii,
compoziţii statuare cu personaje istorice, cavaleri ai evului mediu, eroi de romane sau piese de
teatru, încadrate de ghirlande şi buchete de flori. 9
În colecţia Muzeului Ceasului „Nicolae Simache" se află o garnitură de şemineu
imitaţie a stilului creat de Jacob Petit. Este formată dintr-un ceas încadrat de două statuete.
Carcasa ceasului este realizată din porţelan glazurat, policrom, ornamentat pe faţa principală în
întregime cu volute traforate, ghirlande florale stilizate (rozete şi margarete) într-o bogată gamă
coloristică: ciclame, verde, galben, mov şi brun roşcat; lateral, pe fond ciclam, ghirlande florale
stilizate conturate cu auriu; în centrul postamentului cadran metalic cu orificii pentru întoarcerea
şi semnalizarea orelor; mecanism pendul cu arc; deasupra, scenă pastorală cu două personaje, în
costume de epocă, imitând moda secolului al XVI-lea.Ceasul este încadrat de două statuete una
feminină şi una masculină, imitând ca decoraţie şi gamă coloristică carcasa ceasului.

Bibliografie:
1. Pierre Kjellberg Encyclopedie de la pendule fram;:aise , 1997 pag.35,36.
2. Macrina Oproiu Din arhivele Peleşului, 201 O, pag.119.
3. Pierre Kjellberg , op.cit. pag.41,42.
4. Ibidem, pag.365-372.
5. Geoffroy Adler, Denis Corpecho, Hor/ogerie, 2004, pag.238.
6. Pierre Kjellberg , op.cit. pag.450.
· 7. http://www.timsaltwell.co.uk//patonieleon.htm.
8. Macrina Oproiu op.cit. pag.125.
9. Pierre Kjellberg , op.cit. pag. 459.
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Valorificarea patrimoniului industrial,
regenerare şi reconversie urbană.
Gazometrele din Viena
Adina Grigorovschi
Abstract: Gasometer City is an example of implementing a project of conversion and urban
revitalization offormer industrial areas. Aformer industrial site on the outskirts of Vienna, consisting of
some building which housed some metal tanks now have overall other functions: retail, housing,
dormitories, offices and parking. No shortage of green spaces and playgrounds for children. Everything
is dane in a pleasant and clean, with concern for the perfection of detail.
,,Astăzi

e răspîndită la noi părerea că vechile hale şi depozite, morile albite de făină,
abatoarele şi depourile de tramvaie nu mai au valoare decît prin terenul de sub ele. Aşa că
magnaţii afacerilor imobiliare le dau jos ca să ridice pe locul lor cartiere rezidenţiale plate,
supraevaluate, mail-uri, blocuri de birouri şi alte construcţii fără stil şi fără personalitate. E o
crimă. Mai rău, o idioţie. ( ..) Nu merităm să avem un prezent dacă ne distrugem mai departe, şi
în libertate, precum sub fosta dictatură, trecutul. Avem nevoie de o nouă definiţie şi valorizare a
trecutului nostru arhitectonic, care să includă aspectul său burghez, negustoresc şi industrial.
Cîteva capodopere abstruse ale sale încă supravieţuiesc. E timpul să facem ceva cu ele. "Mircea Cărtărescu, ,,O crimă şi o idioţie", text introductiv la evenimentul găzduit de ICR
2007

demonstrează astăzi

prin exemplul ce va fi prezentat în cele ce
urmează o atitudine diferită şi corectă faţă de trecutul lor, cartierele industriale
care deserveau necesităţile citadine stând mărturie a faptului ca şi oraşele
îmbătrânesc. Proiectele de reciclare imobiliară, odată puse în practică, aduc o înfăţişare nouă şi
agreabilă acestor cartiere, împreună cu recunoştinţa locuitorilor acestor zone din oraşele
eliberate de rămăşitele clădirilor industriale cenuşii şi părăginite.

A

ustriecii

Imagine de ansamblu asupra gazometrelor
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Clădirile care impropriu sunt numite "gazometre" sunt de fapt nişte construcţii ridicate
la la sfârşitul sec. al XIX-lea (1896-1899) în cartierul Simmering din Viena, aproape de uzinele
de gaz Gaswerk într-o zonă urbană periferică din sud-estul Vienei (în direcţia Aeroportului), nu
departe de Dunăre (Donaukanal) şi de Prater.
Clădirile ridicate în urma concursului internaţional câştigat de inginerul german numit
Schimming, au devenit o imagine simbol pentru această zonă a Vienei, alcătuind de fapt cea mai
mare uzină de gaz din Europa acelei perioade. Pentru a nu mai depinde de monopolul firmelor
englezeşti, atunci când s-a pus problema iluminării stradale a Vienei cu gaz obţinut prin arderea
anaerobă a cocsului, s-au construit aceste aşa zise gazometre.

Uzina de gaz, 1900

Vedere aeriana asupra sitului, 1900
De fapt este vorba de nişte cilindrii de metal scufundaţi în apă, în care se pompa gaz,
acesta făcând ca cilindrul să se ridice iar odată cu consumul gazului cilindrul cobora. Nivelul
gazului din rezervor era arătat de gazometrul propiu- zis care poate fi văzut şi astăzi pe pereţii
din cărămidă. Acordând o atenţie deosebită pentru aspectul exterior, aceşti imenşi cilindrii de
oţel au fost ascunşi sub câte un înveliş de cărămidă de 70m înălţime cu diametru de 25m
prevăzut cu ferestre şi cupole.
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Gazometrul

Gazometrul A

Folosite iniţial pentru depozitarea gazului provenit din cărbuni, acestea au fost utilizate
începând cu 1984 pentru depozitarea gazului natural. Din 1981 aceste vestigii ale erei
industriale au fost incluse pe lista monumentelor de arhitectură industrială datorită stilului
arhitectural unic, evitându-se astfel pericolul dispariţiei lor fizice. În ciuda folosirii aleatorii a
acestor spaţii după dezafectarea fabricii, aceste rezervoare au rămas abandonate. Confonn
legislaţiei aceste construcţii trebuiau întreţinute iar acest lucru nu s-a dovedit uşor.
În final, după ce s-au căutat soluţii de reconversie care au reprezentat tema de studiu
pentru mulţi arhitecţi şi studenţi, încercându-se rentabilizarea lor prin închiriere, edilii oraşului
au hotărât să transforme rezervoarele într-un ansamblu mixt de locuinţe, comerţ şi birouri.
Intuind potenţialul zonei, autorităţile locale au iniţiat un program auxiliar de revitalizare a
întregii zone. În contextul dezvoltării explozive a metropolei în ultima perioadă de timp s-au
extins liniile de metrou până în această zonă. Benefică este şi existenţa în vecinătatea a două
autostrăzi ce facilitează legătura atât cu aeroportul cât şi cu restul ţării. În anul 1996 a fost lansat
un concurs de proiecte.
Acesta a condus la un proiect final în care arhitecţi de talie internaţională (Jean Nouvel
şi Coop Himrnelblau) şi celebrităţi locale (Manfred Wehdorn şi Wilhelm Holzbauer) au elaborat
un proiect în care, peste un shopping-mall comun, se dezvoltă patru turnuri de locuinte şi
birouri.
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Schematic lucrurile pot fi prezentate astfel:

Prin acestea, municipalitatea a încercat să creeze un centru de polarizare pentru această
de dezvoltare urbană din partea de sud a Vienei, lucrările fiind finanţate atât de austrieci
cât şi cu bani de la UE, şi care până la revitalizare era o zonă eminamente industrială, cu o
calitate urbană foarte scazuta. Dealtfel unele voci critice consideră proiectul ca fiind o nefericită
încercare de a implanta prin noul proiect un fel de Unite d'Habitation a lui Corbusier, într-un
vast peisaj trist de hale industriale.
Cu toate că ideea creării unor locuinţe în interiorul unor obiecte industriale istorice
reprezentate de cilindri enormi era de neînţeles chiar şi pentru majoritatea arhitecţilor iar la
început şi pentru cei responsabili cu protecţia monumentelor, în prezent nimeni nu mai critică
rezultatele. Fără îndoială asta se întâmplă deoarece satisfacţia utilizatorilor ansamblului şi a
locuitorilor este relativ mare.
Rezultatul conversiei ce a avut loc între 1999 şi 2001 este considerat un mare succes.
Cifrele arată că Gazometer City reprezentă o investiţie de 2,5 milioane de schilingi austrieci
concretizaţi într-un număr de 605 apartamente proprietate de stat sau private, 247 locuri într-un
cămin studenţesc, 11 OOO mp de spaţii pentru birouri, 7450 mp destinaţi unei imense hale pentru
spectacole, 20 200 mp de spaţii comerciale, 15 800 mp de depozite ale Arhivelor statului şi
600mp ocupaţi de o grădiniţă.
Imaginile ilustrând amenajarea spaţiilor interioare destinate publicului larg vorbesc de
la sine. Scări rulante şi ascensoare leagă spaţiile pe verticală. Materiale modeme, precum
metalul, sticla, aluminiul, utilizate la finisarea spaţiilor interioare, contrastează puternic cu
materialele ce alcătuiesc vechile gazometre.
zonă

Scări

rulante
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Ascensoare

Amenajarea unui spaţiu circular cu buticuri dispuse perimetral si a unei
microexpoziţii

De fapt în afara zidurilor de cărămidă care înconjoară ca o centură şi care îşi păstrează
rolul pur decorativ, totul este conceput într-un mod foarte ingenios şi eficient, bineînţeles în
limitele impuse de dimensiunile spaţiilor.
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După

cum se observă cele patru gazometre sunt legate între ele pe linia spaţiilor
comerciale care comunică între ele, şi care sunt dispuse pe mai multe niveluri. Fiecare
gazometru are însă altă dispunerea a funcţiunilor la interior şi implicit alt aspect, acesta fiind
conferit de personalitatea şi modul de abordare al temei de catre arhitecţi.
Accesul în Gasometer City se face aproape direct din staţia de metrou, copertinele celor
doua construcţii fiind foarte apropiate.

Gazometrul A
Concepţie a arh. Jean Nouvel cuprinde 126 apartamente sub formă de nouă secţiuni a
câte 12 etaje dispuse perimetral cu trei noduri de circulaţie. Apartamentele sunt orientate atât
către exterior cât şi spre interior.
„ Indiferent cum se alegea poziţia interioară a locuintelor, contactul vizual cu exteriorul se
putea/ace doar printr-o "sită" de ferestre foarte rară, în care plinul domina. Probabil că acesta
e şi marele paradox al proiectului gazometrelor: într-o epocă obsedată de iluminare şi de
vizual, într-un oraş în care specificaţiile pentru iluminarea naturală sunt foarte drastice, acest
proiect ascunde o întreagă colonie de locuinţe în spatele unor faţade istorice fără suficiente
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ferestre. Chiar dacă ele au fost îndesite pentru a .fi "suficiente" din punct de vedere leKal,
suficienţa lor rămâne discutabilă din punct de vedere psihologic. " Horia Marinescu, Istoria
istoriilor-gazometrele vieneze, rev. lgloo nr. 17, anlll, 2003

Secţiune

Imagine gazometrul A

Primele 3 nivele sunt ocupate de spaţii publice multifuncţionale. Acestea sunt separate
de atriumul nivelurilor rezidenţiale printr-o cupolă de sticlă transparentă. Lumina pătrunde atât
prin ferestrele practicate în zidul vechiului gazometru cât şi pe la partea superioară. În plus ea
este amplificată de pereţii - oglindă ai clădirii de la interior. De aceea acest gazometru este
cunoscut sub denumirea de „Palatul luminii".

21
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

Cupolă sticlă

Gazometrul B
Ideea aparţine grupului Coop Himmeb(l)au. Ansamblul cuprinde 255 apartamente, 78
de cazare pentru studenţi, un foyer şi un spaţiu multifuncţional pentru 3000 persoane
şi un shopping-mol. Aici spaţiile de locuit sunt pe 5 nivele ataşate structurii exterioare, în jurul
grădinii interioare de la parter care continua shopping-molul din gazometrul A.

de

unităţi

I,

Secţiune

Plan- gazometrul B

Efectul special obţinut de arhitecţi constă în lipirea de corpul vechiului gazometru a
unei cladiri destinate cazării studenţilor. Este cunoscut sub numele de "Scutul" şi contrastează
puternic cu vechea clădire. Este vorba de un bloc-lamă frânt. Acesta se doreşte a fi un semnal
asupra noii funcţiuni dată acestui gazometru. Impactul acestei inserţii asupra populaţiei şi a
mass-media a adus deopotrivă critici şi laude. Astfel gazometrul B, prin alăturarea locuinţelor şi
a birourilor are ca scop prezentarea unui nou mod de viaţă, acela de a trăi şi a lucra în aceeaşi
clădire. Pe lângă acestea sunt şi spaţii comerciale precum şi parcajele aferente.
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Vedere

exterioară

Imaginea acestei construcţii adosate gazometrului B poate fi legată mai degrabă de
aspectul futurist al clădirilor din vecinătatea gazometrelor decât de aspectul gazometrului B .

Gazometrul C
Manfred Wehdom, un mare specialist în renovarea clădirilor de patrimoniu, este
arhitectul care s-a ocupat de gazometrul C. Amenajarea concepută de el cuprinde un numar de
96 apartamente dispuse în 6 secţiuni dispuse perimetral în gazometru. Construcţiile se
îngustează spre partea superioară fiind dispuse în terase. Ultimul nivel este reprezentat de terase
acoperite cu grădini ce completează grădinile din curtea interioară. La nivelele inferioare se află
trei etaje ocupate de birouri iar la nivelul parterului se continuă shopping mall-ul din gazometrul
A. Sub acesta se găsesc câteva niveluri cu parcaje.
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Vedere

interioară

Secţiune

Plan gazometrul C

Gazometrul D
O abordare diferită a temei apare în acest caz. Arhitectul Wilhelm Holzbauer a optat
pentru un bloc sub forma de Y amplasat central în mijlocul vechiului înveliş de cărămidă al
gazometrului. Şi aceasta deoarece arhitectul a considerat că locatarii chiar dacă trebuie să
locuiască în acelaşi spaţiu foarte restrâns, nu este nevoie să se şi vadă.
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Secţiune

Plan

Locuinţele încep de 32m deasupra solului, dedesubt fiind birouri, se continuă shoppingmallul din gazometrul A precum şi un parcaj public. Birourile aparţin magistraturii şi arhivelor
oraşului Viena şi landului. Locuinţele sunt obişnuite însă locaţia este cea care conferă
atractivitate. De aceea deşi toate sunt ocupate, numai unele sunt cumpărate, altele fiind doar
închiriate.

Vedere

aeriană

- gazometrul D

Vedere

interioară

gazometrul D
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Putem concluziona prin a spune că indiferent de modul de abordare a problemei şi de
principala problemă a fost legată de relaţia interiorului cu exteriorul şi de
iluminare.
"Viena are o tradiţie care datează cam de pe la 1880, in care faţada este o butaforie inchisă,în
spatele căreia se ascunde aproape oriental, ca dupa un musarabieu, viaţa. Oraşului de început
de secol ii lipsesc, în multele cartiere construite în pripă şi pur speculativ, balcoanele. Relaţia
cu exteriorul e ca şi inexistentă. Dacă parizianul nu concepe să-şi pună perdele, vienezul nu
concepe să le tragă deoparte, nici măcar ziua. Nu există spaţii de trecere, interiorul e aspru
delimitat de faţadă ...... În cazul tuturor proiectelor, există un spaţiu intermediar care apare
intre vechea faţadă, marea butaforie industrială, şi noul implant. El poate că e şi unul din acele
elemente care fac gazometrele atât de atractive. " Horia Marinescu, Istoria istoriilorgazometrele vieneze, rev. Igloo nr. 2003
Cu toate acestea la lucrările de construcţii s-au utilizat cele mai moderne tehnici în
domeniu. Totul este conceput într-un mod ingenios, eficient şi estetic evident în limitele
spaţiului delimitat de zidurile de caramidă vechi. În imediata apropiere a fost construit un centru
de distracţii cu 12 săli de cinematograf, săli de jocuri mecanice, mese de biliard, restaurant,
baruri, etc.
soluţia propusă,

Gasometer City-Megaplex

se află clădirea pavilionului administrativ al complexului care se
înscrie ca prezenţă în linia gazometrelor. Aceasta datează de la începutul secolului.
In

vecinătate

Pavilionul administrative
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Turnul de apă cu ceas este vechiul castel de

apă

situat lângă uzina de gaz.

Turnul cu ceas
Dacă la toate acestea adăugam faptul că de aici metroul te duce în 1O minute în fata
domului Sf. Ştefan, putem trage concluzia că o decizie înţeleaptă nu numai că poate salva de la
demolare nişte clădiri scoase din uz, ci poate reabilita o zonă, o poate face atractivă şi de ce nu
chiar şi profitabilă din punct de vedere financiar.
În jurul gazometrelor începand cu anul 2008 se dezvoltă ansamblul Ville Verdi Park
conceput de arhitectul vienez Albert Wimmer. Construcţii oarecum ciudate de culoare verde şi
forme futuriste ne fac să conştientizăm că trăim deja în secolul XXI.

Viile Verdi Park
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Gazometrele reconvertite şi spaţiul din jurul lor constituie un nou centru de atracţie
pentru oraşul Viena. In general, revitalizarea zonelor industriale dezafectate joacă un rol
important în evitarea dezvoltărilor imobiliare haotice, contribuind astfel la crearea condiţiilor
necesare pentru o dezvoltare durabilă, urbană de înaltă calitate. Regenerarea zonelor industriale
dezafectate, prin urmare nu este doar una dintre cele mai importante probleme dar şi una dintre
cele mai dificile pentru dezvoltarea şi planificarea urbană de astăzi. În cazul prezentat, austriecii
demonstrează că se poate, iar exemplul lor este demn de a fi urmat.
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Evoluţia legislaţiei româneşti
protejării

în domeniul
patrimoniului cultural naţional
Cristina Celia Iacob

Abstract: The destruction or decay of national cultural heritage means the disappearance of cultural
memory and identity of the Romanian cifizens and, consequently, the incapacity of transmitting this
inheritance to the future generations. At the same time, the building of a sustainable future cannot take
place without the inclus ion in the development strategies of Romania and subsequent valorization of the
mast valuable goods - the cultural and natural heritage. The investigation of the manner in which
national cultural heritage has been legally protected is an interesting topic.

patrimoniului cultural în România are o îndelungată tradiţie în plan
legislativ, ţara noastră fiind una din primele ţări din Europa care a introdus
reglementări juridice în acest domeniu.
Din punct de vedere cronologic, legislaţia privind protecţia patrimoniului cultural a parcurs
mai multe etape determinate de schimbările de regim politic care şi-au pus indiscutabil
amprenta asupra majorităţii domeniilor de reglementare, inclusiv asupra domeniului protejării
patrimoniului cultural naţional.
Epoca modernă aduce o rigoare în plan legislativ. În domeniul culturii încep să fie
elaborate reglementări urbanistice pentru centrele urbane din Moldova şi Ţara Românească,
anticipând actele normative care aveau să fie adoptate ulterior, cu urmări dintre cele mai
benefice faţă de protecţia patrimoniul cultural naţional. Astfel, în 1860, se înfiinţează în Ţara
Românească Comisia pentru Cercetări Istorico - Arheologice, având competenţe privind
cercetarea şi înregistrarea bunurilor cultural - artistice, iar în anul 1874 se constituie o altă
Comisie specială pentru executarea de lucrări de inventariere şi cercetare sistematică a
moştenirii culturale.
Odată câştigată independenţa de stat, activitatea specifică domeniului culturii capătă
dimensiuni noi. În societatea românească modernă este înţeleasă necesitatea introducerii unor
norme care să fie respectate pe întregul teritoriul ţării. În premieră, este adoptată o lege al cărei
obiect de reglementare îl constituie "descoperirea monumentelor şi obiectelor antice",
promulgată prin Decretul regal nr. 3657 din 1892, aceasta fiind urmată de adoptarea
"Regulamentului pentru descoperirea monumentelor antice". Cele două acte normative stabileau
elementele esenţiale cu privire la monumentele antice, respectiv reglementau regimul
proprietăţii, al săpăturilor şi al descoperirilor rezultate în urma acestora, regimul descoperirilor
întâmplătoare, dreptul de dispoziţie şi sancţiuni. O altă lege de mare importanţă a fost cea
referitoare la "conservarea şi restaurarea monumentelor publice", votată la 26 martie 1892, prin
care se constituia „Comisiunea monumentelor publice" ca organism consultativ al Ministerului
Instrucţiunii Publice. Sarcina primordială atribuită prin actul normativ, la art.3, era întocmirea
„inventarului general al tuturor edificiilor şi obiectelor vechi din ţară, care prezintă un deosebit
interes istoric sau artistic, pentru a căror conservare urmează să se ia măsuri".
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Adoptarea la scurt timp a acestui nou act normativ a condus la asigurarea protejării
patrimoniului cultural imobil. O concluzie pe care o desprindem aici este aceea că, la momentul
adoptării celor două legi arătate, factorii de decizie aveau în vedere, în special, patrimoniul
cultural imobil şi, în puţine situaţii, patrimoniul cultural mobil, respectiv al obiectelor antice. Cu
toate limitele lor, cele două acte normative au reprezentat un pas mare în procesul complex de
creare a cadrului normativ de protejare a patrimoniului cultural al ţării. Datorită faptului că
limitele Legii privind descoperirea monumentelor şi obiectelor antice s-au făcut repede
resimţite, în plan practic, şi nu numai, se impunea cu necesitate adoptarea unui alt act normativ
mai cuprinzător. Astfel, a fost adoptată „Legea pentru conservarea şi restaurarea monumentelor
istorice", promulgată prin Decretul regal nr. 3226 din 1913.
Practic, în intervalul de timp scurs de la dobândirea independenţei şi până la
declanşarea primului război mondial, cele trei acte normative şi Regulamentele de aplicare au
constituit cadrul juridic de bază în materie de protejare a patrimoniului cultural. La declanşarea
primului război mondial România se găsea aliniată la standarde europene din punct de vedere al
legislaţiei necesare protejării patrimoniului cultural imobil, însă trebuie recunoscut faptul că, în
realitate, lucrurile erau departe de standardele statelor din vestul european, iar în ceea ce
priveşte problema bunurilor mobile, acestea nu au beneficiat de aceeaşi atenţie din partea
autorităţilor. După încheierea primului război mondial şi după realizarea Marii Uniri , prin actul
de la 1 decembrie 1918, s-a impus adoptarea de către autorităţi, a unui nou cadru legislativ care
să permită protecţia patrimoniului cultural pe tot teritoriul României mari. Astfel, a fost adoptată
în anul 1919 „Legea pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice". Noul act
normativ a reorganizat sistemul instituţional - Comisia Monumentelor Istorice - şi a stabilit în
sarcina acesteia responsabilităţi pe linia protejării patrimoniului cultural mobil.
Valoarea juridică a acestui act normativ este indiscutabilă din următoarele
considerente:
- se aplica întregului teritoriu al României Mari, înlocuind legislaţia austro-ungară
din Transilvania, Banat, Bucovina şi Basarabia, având, din acest punct de vedere, un rol
unificator al legislaţiei în domeniu;
- a introdus un criteriu de clasare bine determinat, iar regimul exproprierii era unul
exigent şi dur faţă de legile anterioare;
- au fost stabilite măsuri precise de clasare, în premieră pentru bunurile mobile,
neclasate anterior şi a stabilit totodată un sistem unitar de clasificare a bunurilor culturale, iar în
paralel, a permis crearea unei reţele muzeale regionale la nivelul întregii ţări. Legea, cu limitele
şi neajunsurile unei legislaţii adoptate în situaţie deosebită, a fost în vigoare mai bine de un
deceniu şi a avut un rol important în ceea ce priveşte protejarea patrimoniului cultural al
României.
Perioada de pace dintre cele două războaie mondiale a constituit un bun prilej de
dezbatere cu privire la protecţia bunurilor culturale. Un rol de mare importanţă l-a avut, în acest
sens, marele istoric Nicolae Iorga. Personalitate incontestabilă a vieţii publice, marele savant a
fost direct implicat în problemele legate de păstrarea şi protejarea bunurilor culturale, indiferent
de funcţia ocupată, fiind subliniată necesitatea reorganizării muzeelor şi a bibliotecilor. Astfel,
în aprilie 1932, prin Decret regal este promulgată „Legea bibliotecilor şi muzeelor publice
comunale", devenită Legea nr. 81/1932. Pe lângă faptul că permitea organizarea muzeelor şi a
bibliotecilor, legea stabilea dreptul de preemţiune al statului cu privire la obiectele de muzeu în
caz de înstrăinare în afara ţării. De asemenea , instituia obligativitatea pentru comercianţi de a
poseda autorizaţie pentru exercitarea comerţului cu obiecte de artă şi de a prezenta un inventar
al obiectelor deţinute, iar funcţionarii vamali aveau obligaţia de a nu permite trecerea peste
frontieră a unor astfel de bunuri sub sancţiunea legii penale. Cu toate părţile sale bune, nu toate
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prevederile legii au putut fi puse în aplicare, aşa încât unele aspecte au continuat să fie
dezbătute, iar până la declanşarea celui de-al doilea război mondial, prin Legea nr. 27/1937, a
fost creată Direcţia Muzeelor, cu scopul de a rezolva problemele acute ale muzeelor din ţară.
Dezbaterile s-au prelungit până în anul 1941, iar după intrarea ţării în război, acestea au fost
abandonate.
După intrarea în război, noi probleme se ridicau pentru conducătorii de atunci ai
României. Totuşi, nu au mai fost repetate greşelile anterioare, din timpul primului război
mondial. Guvernul nu a mai luat în calcul problema mutării tezaurului, a bunurilor culturale în
străinătate. La începutul ostilităţilor, starea bunurilor culturale era una destul de grea, operele
fiind depozitate în locuri improprii şi neadecvate. Această stare de lucruri se datora, de fapt,
unor aspecte care nu şi-au găsit rezolvarea în trecut. Două erau cauzele majore care au concurat
la această stare de lucruri:
- inexistenţa unui sistem instituţional care să coordoneze sau să dirijeze activităţile
de evacuare, întreţinere şi depozitare a bunurilor culturale;
- absenţa unui inventar complet al operelor de artă şi a unei descrieri precise sau
neindicarea locului de unde au fost ridicate/evacuate, cu scopul de a evita falsurile ori
substituirile unor asemenea opere. Toate aceste aspecte au fost aduse la cunoştinţa
conducătorilor Statului, sens în care s-a dispus constituirea unei Comisii care să întocmească un
proiect de act normativ, proiect care, în cele din urmă, a fost finalizat şi înaintat pentru aprobare
conducătorului Statului, în anul 1942. Proiectul nu a mai fost aprobat dar un lucru a fost totuşi
benefic, din punct de vedere al terminologiei folosite, Comisia a folosit conceptul de
"patrimoniu".
După actul de la 23 august 1944, situaţia critică a ţării s-a reflectat în mod direct şi
asupra patrimoniul cultural naţional. Activitatea de elaborare de documente juridice privitoare la
protecţia patrimoniului cultural a continuat şi după încheierea războiului. Astfel, în septembrie
1946 a fost adoptată "Legea nr. 803/20 septembrie 1946 pentru organizarea muzeelor". La baza
acesteia a stat proiectul de lege întocmit în perioada de război. Legea, în sine, a avut avantajele
dar şi limitele ei. Benefic a fost faptul că tot ceea ce nu s-a rezolvat prin legile anterioare s-a
rezolvat prin aceasta, respectiv au fost puse bazele unei reţele muzeale locale şi s-a decis
responsabilizarea autorităţilor locale. De asemenea, s-a reuşit înfiinţarea „Inspectoratelor
regionale" care aveau obligaţia de a coordona lucrările de inventariere a materialului muzeal de
toate categoriile, indiferent de proprietar şi locul unde se aflau. Limitele legii se reduc la
utilizarea formulării "patrimoniu cultural şi artistic alcătuit din operele de artă şi obiectele de
muzeu, în genere, din preistorie şi până în zilele noastre", lăsând în afară celelalte bunuri
culturale, care trebuiau, de asemenea, protejate, punându-se astfel, accentul pe valorile de artă şi
arheologie. Pe de altă parte, legea nu făcea referire la patrimoniul naţional tehnic şi documentar
sau al ştiinţelor naturale. Apoi, prin prevederea referitoare la faptul că toate muzeele se
subordonează Muzeului Naţional, legea în cauză semnalează începutul vastei opere de
naţionalizare ce avea să urmeze.
Anii '50 nu au înregistrat iniţiative legislative notabile. Amintim totuşi că Marea
Adunare a Republicii Populare Române a abrogat, prin "Decretul nr. 46/15 martie 1951",
„Legea nr. 803/1946", înfiinţând Comisia Ştiinţifică a Muzeelor, Monumentelor Istorice şi
Artistice, cu subordonare directă Academiei RPR. De asemenea au mai fost adoptate
următoarele acte normative:
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 968/1953 pentru inventarierea monumentelor
culturii materiale;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 661/1955 pentru păstrarea şi folosirea
monumentelor de cultură;
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- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 781/1959 prin care a fost înfiinţată Direcţia
Monumentelor Istorice şi Artistice.
În anul 1957, România a ratificat Convenţia pentru protecţia bunurilor culturale în
caz de conflict armat, semnată în anul 1954, la Haga 1, primul instrument internaţional cu vocaţie
universală care este in mod exclusiv axat pe protecţia patrimoniului cultural. Prin convenţie se
interzic, în mod expres, atacurile îndreptate "împotriva monumentelor istorice, operelor de artă
sau locurilor de cult care constituie patrimonial cultural sau spiritual al popoarelor. "
După anul 1965, ca urmare a dezgheţului în relaţiile cu Occidentul, patrimoniul
cultural al României a reintrat în circuitul de valori european. O problemă acută care se ridica
pentru autorităţi era cea referitoare la comerţul cu bunuri culturale, precum şi crearea unui
sistem de ocrotire şi protejare din punct de vedere juridic.
În urma studiului efectuat, a fost adoptat "Decretul nr. 724", devenit „Legea nr.
64/ l 969, privind protejarea şi păstrarea bunurilor de interes naţional" ce reprezintă valori
artistice, istorice sau documentare, precum şi a unor obiecte conţinând metale şi pietre preţioase
de valoarea deosebită. Cu toate efectele benefice ale noii legi, aceasta încă nu corespundea
cerinţelor pe care le cerea o protecţie reală a patrimoniului cultural al Românei. Pe de altă parte,
în plan extern, a fost adoptată Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru
interzicerea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale
cu prilejul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Ştiinţă, Educaţie şi
Cultură din 14 noiembrie 1970 de la Paris, dar şi participarea României la activităţi culturale
externe. 2
Dezbaterile pentru adoptarea unui nou act normativ care să corespundă realităţilor
din ţară, dar şi cerinţelor impuse de Convenţia de la Paris au durat aproape trei ani. Cert este că,
la data de 30 octombrie 1974, Marea Adunare Naţională a adoptat noul act normativ, care, după
publicare, a devenit „Legea nr. 63/1974" 3 • Prin modul cum a fost concepută, structurată, dar,
mai ales, prin conţinutul său, legea a constituit un instrument deosebit pentru protejarea
patrimoniului cultural al ţării. Legea, pe lângă faptul că a definit patrimoniul cultural într-o
viziune modernă, a stabilit ce categorii de bunuri fac parte din patrimoniul cultural naţional,
precum şi cadrul instituţional de protecţie. Multe dintre chestiunile nerezolvate în trecut şi-au
găsit, în mare parte, rezolvarea de această dată. Până la abrogarea sa, în anul 1990, acest act
normativ a realizat, în mod eficient, o reală protecţie a patrimoniului cultural naţional. Legea a
fost, până- la momentul abrogării, cel mai valoros act normativ referitor la protecţia juridică a
patrimoniului cultural al României. Cu toate acestea, mai trebuie amintit faptul că şi alte acte
normative au fost adoptate în baza şi spiritul „Legii nr. 63/1974.',4
Sistemul juridic de protecţie a patrimoniului cultural al României a fost întregit şi de
alte acte normative. Avem în vedere aici „Legea nr. 30/19785, privind regimul vamal al ţării",
care incrimina infracţiunea de contrabandă, precum şi unele prevederi ale Codului Penal al
României. Fără a supraevalua sau a lăuda nejustificat cadrul juridic normativ al ţării cuprins în
Ratificată de România prin "Decret de ratificare nr.605/26.12.1957" publicat în Buletinul Oficial nr.
6/28.01.1958
2
Ruxandra Juvară Minea, "Participarea României la Bienala de la Veneţia", Bucureşti, Editura Vremea,
2000, p. 145-196.
3
Buletinul Oficial nr.137/2 noiembrie 1974
4
Decretul nr. 13/17 ianuarie 1975, privind sistemul instituţional prevăzut pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 63/1974; Decretul nr. 53/1 aprilie 1975, privind categoriile de bunuri culturale şi criteriile de
avizare pentru scoaterea lor peste graniţă; H.C.M. nr. 312/1975, privind stabilirea valorii nominale şi,
respectiv, a preţurilor de achiziţie a bunurilor din patrimoniul cultural naţional.
5
Buletinul Oficial nr.155/28 decembrie 1978
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intervalul de timp 1974 - 1989, consider că acesta a fost unul foarte eficient. Evenimentele din
decembrie 1989 au dus la schimbări nu numai în plan politic, economic şi social. Acestea au
avut un impact major şi consecinţe evidente în domeniile juridice sau culturale. Fără o
documentare şi fundamentare temeinică, rod al grabei şi al dorinţei de a elimina orice legătură
cu trecutul, noile autorităţi au eliminat, aproape în totalitate, legislaţia anterioară care asigura
protecţia juridică a patrimoniului cultural naţional al ţării.
În anul 1990 a fost emis Decretul nr. 90/5 februarie 6, prin care era eliminată
legislaţia de sorginte comunistă. Prevederile acestuia nu a reuşit să acopere din punct de vedere
legislativ şi instituţional veche legislaţie. Prin acest act normativ a fost înfiinţată, pe lângă
Ministerului Culturii, Comisia Muzeelor şi Colecţiilor, care avea atribuţiuni de cunoaştere,
evidenţă, ocrotire, păstrare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional
mobil al României, iar ca organ operativ se înfiinţa Direcţia muzeelor şi Colecţiilor. Al doilea
act normativ emis a fost Decretul nr. 91/1990 7, care prevedea norme juridice incidente protejării
patrimoniului cultural al ţării. Prin acest act normativ s-a înfiinţat Comisia Naţională a
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, instituţie autonomă, pe lângă Ministerul
Culturii, având rolul de a coordona toate activităţile de evidenţă, protejare, conservare,
restaurare şi punere în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice din unităţile
administrativ-teritoriale care avea regimul proprietăţii de stat, iar ca organ executiv s-a înfiinţat
Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice 8, deţinând rolul de îndrumare şi
control de specialitate în asigurarea integrităţii monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice.
Actele normative adoptate de noile autorităţi nu erau în măsură să asigure o protecţie reală a
patrimoniului cultural al ţării. Rolul Poliţiei Române devenise unul de consultare şi sprijin pe
care îl putea acorda Comisiei Muzeelor şi Colecţiilor şi aceasta doar la solicitarea membrilor
Comisiei.
În altă ordine de idei, lipsa normelor sancţionatorii de natură penală, a lăsat un vid
legislativ cu repercusiuni extrem de păgubitoare pentru patrimoniul cultural naţional.
În mod cu totul inexplicabil, timp de mai bine de doi ani, patrimoniul cultural
naţional al României a fost protejat din punct de vedere juridic doar de două acte normative,
Legea nr. 30/1978 - Codul Vamal, care în articolul 56 prevedea interdicţia de scoatere peste
graniţă a bunurilor ce fac parte din patrimoniul culturala al României şi Regulamentul Vamal,
care prevedea obligativitatea declarării bunurilor cu caracter cultural la ieşirea din ţară.
În anul 1990 prin Decretul de acceptare nr.187/30.03.1990 publicat în Monitorul
Oficial nr.46/31.0~.1990, România ratifică "Convenţia pentru protecţia patrimoniului mondial
cultural şi natural, Paris, 16 noiembrie, 1972" emisă de U.N.E.S.C.O. adoptată ca urmare a
constatărilor că patrimoniul cultural şi patrimoniul natural sunt din ce in ce mai ameninţate de
distrugere nu numai datorita cauzelor obişnuite de degradare, dar şi prin evoluţia vieţii sociale şi
economice care le agravează prin fenomene de alterare şi de distrugere şi mai grave.
În anul 1991, România ratifică „Convenţia culturală europeană", încheiată la Paris, în
data de 19 decembrie 19549 • Prin această Convenţie se defineşte cadrul activităţilor Consiliului
Europei în domeniul educaţiei, culturii, patrimoniului, sportului şi tineretului. De asemenea se
prevede că fiecare parte contractantă va considera obiectele care au o valoare culturală
europeană şi care sunt sub controlul sau ca făcând parte integrantă din patrimoniul cultural

Act publicat în Monitorul Oficial nr.20/ 6 februarie 1990
Act publicat în Monitorul Oficial nr. 20/ 6 februarie 1990
8
Instituţie bugetară cu personalitate juridică
9
Ratificată prin Legea nr.77/17 decembrie 1991, publicată în Monitorul Oficial nr .. 258 din 20
decembrie 1991
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comun al Europei şi va lua măsurile necesare pentru salvarea lor şi pentru a facilita accesul la
ele.
La finalul lunii august 1992, este emis primul act normativ menit să protejeze
patrimoniul cultural al ţării, Ordonanţa nr. 27/26 august 1992' 0, care prevedea şi măsuri
sancţionatorii. Ordonanţa, care avea statut provizoriu, stabilea obligativitatea păstrării şi
conservării bunurilor culturale indiferent de proprietarul acestora, iar în cazul scoaterii peste
graniţă, trebuia prezentată adeverinţa eliberată de autorităţi. Scoaterea peste graniţă a bunurilor
culturale fără autorizaţie constituia infracţiune sancţionată cu închisoarea de la doi la şapte ani şi
confiscarea parţială a averii.
În anul 1993, prin Legea de ratificare nr.79/1 I.I 1.1993 publicată în Monitorul Oficial
nr.269/19.11.1993, România devine parte la "Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate
pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de
proprietate a bunurilor culturale, Paris, 14 noiembrie, 1970" adoptată de U.N.E.S.C.O. Statele
semnatare ale Convenţiei s-au angajat să combată operaţiunile ilicite de import, export şi
transfer de proprietate ale bunurilor culturale, prin toate mijloacele de care dispun, inclusiv prin
crearea pârghiilor legislative corespunzătoare.
Începând cu anul 1994, iniţiativa legislativă în domeniul protejării patrimoniului
cultural devine mai complexă. Ordonanţa nr. 27/1992 a fost supusă Parlamentului, devenind
Legea nr. 11/7 martie 1994 11 , iar singura normă cu caracter penal a fost eliminată, devenind
contravenţie potrivit noii reglementări. La art. 5 se introduce un nou alineat, cu următorul
conţinut: ,,Până la apariţia legii speciale, este interzisă scoaterea definitivă din ţară a bunurilor
culturale mobile, aparţinând patrimoniului cultural naţional, cu excepţia creaţiei artistice
curente." Apoi, Ordonanţa nr. 27, la rândul ei, a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de
Guvern nr. 68/26 august 1994 12 , care precizează că patrimoniul cultural naţional este definit ca
fiind public, introducându-se şi conceptul de bun clasat, referitor la procedura de stabilire a
monumentelor istorice şi bunurilor mobile. Ordonanţa stabilea totodată grade de protecţie în
funcţie de proprietar, respectiv: protecţie curentă, protecţie specifică, protecţie specială, iar în
cazuri extreme, măsuri deosebite de protecţie. În ceea ce priveşte regimul de sancţionare,
Ordonanţa prevedea doar contravenţii.
În anul 1997 România ratifică „Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului
arheologic (revizuita), adoptată la La Valetta, în data de 16 ianuarie 1992" 13 • Convenţia adoptată
de către Consiliul Europei are ca scop „ protejarea patrimoniului arheologic ca sursă a memoriei
colective europene şi ca instrument de studiu istoric şi ştiinţific" 14 •
În anul 1997, prin Legea nr. 157 publicată in Monitorul Oficial nr. 274 din data de
10/12/1997, România ratifică „Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei,
adoptată la Granada, în data de 3 octombrie 1985" adoptată sub auspiciile Consiliului Europei.
Statele semnatare se obligă să facă din conservarea, animarea si punerea în valoare a
patrimoniului arhitectural un element major al politicilor în materie de cultură, de mediu şi de
amenajare a teritoriului.
De asemenea, tot în anul 1997 România ratifică Convenţia UNIDROIT 15 privind
bunurile culturale furate sau exportate ilegal 16, adoptată la Roma la 24 iunie 1995 - un
10

Act publicat in Monitorul Oficial nr. 215/28 august 1992
Act publicat în Monitorul Oficial nr. 64/14 martie 1994
1
~ Aprobată cu modificări prin Legea nr.41/24 mai 1995, Monitorul Oficial nr.I 05/30 mai 1995
13
Ratificată prin Legea nr. 150 publicată in Monitorul Oficial nr.175/29.07.1997
14
Art.I, alin. 1
15
Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat
16
Ratificată de România prin Legea nr. 149/1997, publicată în „Monitorul Oficial al României", Partea I,
nr. 176 din 30.07.1997
11
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instrument juridic internaţional de o deosebită importanţă apărut pe fondul unei preocupări
profunde a statelor în legătură cu traficul ilegal de bunuri culturale şi cu daunele ireparabile
cauzate în mod frecvent de acesta atât bunurilor respective, cât si patrimoniului cultural al
comunităţilor naţionale, tribale, autohtone sau al altor comunităţi şi patrimoniului comun al
tuturor popoarelor, îndeosebi prin jefuirea siturilor arheologice şi pierderea unor informaţii
arheologice, istorice şi ştiinţifice de neînlocuit.
Dacă perioada 1989 - 2000 a fost una nefastă pentru patrimoniul cultural al României
din aproape toate punctele de vedere, după anul 2000, regimul juridic de ocrotire a cunoscut o
îmbunătăţire evidentă. Au fost ratificate următoarele convenţii U.N.E.S.C.O.:
- Al doilea Protocol al Convenţiei de la Haga din 1954, pentru protecţia bunurilor
culturale în conflicte armate, Haga, 26 martie 1999 17 se instituie Comitetul pentru protecţia
bunurilor culturale în caz de conflict armat;
- Convenţia asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic, Paris, 2 noiembrie
2001 18 ce îşi propune să asigure şi să îmbunătăţească protecţia patrimoniului cultural subacvatic.
Au fost elaborate şi adoptate mai multe legi speciale menite să contribuie la protejarea
acestuia. O simplă comparaţie referitoare la adoptarea de acte normative între perioada 1989 2000 şi perioada 2000 - 2008 este edificatoare în acest sens. Astfel, dacă între 1989 - 2000 au
fost adoptate doar două acte normative lucrurile s-au schimbat total în perioada 2000-2008, când
au fost adoptate numai puţin de 15 acte normative, incluzând aici şi acele normative referitoare
la protecţia juridică a patrimoniului cultural imaterial. Actele normative au început să aibă
consistenţă şi forţă juridică asigurând o protecţie reală a patrimoniului cultural al ţării. Actele
normative adoptate în această perioadă au fost elaborate în spiritul documentelor juridice
existente pe plan internaţional, al Convenţiilor, Recomandărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite
pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură - U.N.E.C.O. sau al celor adoptate de organizaţiile europene.
În mai puţin de patru ani, cadrul juridic de protecţie al patrimoniului cultural naţional al
României aproape a fost adus la standardele corespunzătoare vremurilor. Astfel, legiuitorul a
avut în vedere toate domeniile şi formele care alcătuiesc patrimoniul cultural. Domeniul de
reglementare al „patrimoniului cultural naţional mobil" este configurat pe Legea nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 19, cu modificările şi completările
ulterioare (Legea 105/200420 , Legea 488/2006 21 ), ce instituie regimul juridic al bunurilor
aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, ca parte a patrimoniului cultural naţional,
reglementând activităţile specifice de protejare a acestora şi pe Legea 311/2003 a Muzeelor şi
22
Colecţiilor Publice ce reglementează regimul jurid~c general, clasificarea şi principiile
organizării şi funcţionării muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi colecţiilor private accesibile
publicului. Aceste două legi alături de H.G. nr. 1420/2003 23 , H.G. nr. 518/2003 24 , H.G. nr.
1546/2003 25, H.G. nr. 486/2002 26 şi H.G. 216/200427 (cu modificările şi completările ulterioare),

17

Legea de ratificare nr.285/6.07.2006, M. Oficial nr.621/18.07.2006
Legea de acceptare nr.99/16.04.2007, M. Oficial nr.276/25.04.2007
19
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000
20
Act publicat în Monitorul Oficial nr. 320 din 13 aprilie 2004
21
Act publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2007
22
Act publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 528/23.07.2003
23
Pentru aprobarea Normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile, act publicat în Monitorul
Oficial nr. 900 din data de 16 decembrie 2003, modificată si completată de Hotarârea de Guvern nr.
153/2008
24
Pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul bunurilor culturale mobile
25
Pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, act publicat
în Monitorul Oficial nr.58 din 23 ianuarie 2004
18
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alcătuiesc

cadrul juridic de protecţie a patrimoniului cultural român. Acestea asigură, totodată,
şi cadrul instituţional adecvat şi necesar protecţiei acestuia.
O scurtă trecere în revistă a acestor documente normative ne permite să observăm că
acestea acoperă domeniile de fond ale protecţiei patrimoniului cultural naţional. Astfel, sunt
avute în vedere aspectele legate de cercetare, inventariere, clasare şi finanţare a activităţilor de
protecţie a patrimoniului cultural al României, dar şi cele referitoare la circulaţia, exportul
definitiv, conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile. Sistemul instituţional stabilit
instituie obligaţii şi responsabilităţi concrete nu doar pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional sau pentru organismele subordonate acestuia ci şi pentru Ministerul de Interne. Poliţia
Română, ca instituţie fundamentală a statului de drept cu atribuţiuni în domeniul ordinii publice
şi proprietăţii, este implicată, în mod direct, în procesul complex de protejare a patrimoniului
cultural român.
Sistemul instituţional de protecţie a patrimoniului cultural este completat de un
sistem coerent de sancţiuni şi pedepse administrative sau penale, în funcţie de normele juridice
încălcate. Domeniul „monumente istorice" este configurat pe un cadru legal format din
Ordonanţa de Guvern nr. 47/30 ianuarie 2000 - privind stabilirea unor măsuri de protecţie a
monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondiai2 8, modificată şi completată
ulterior de Legea nr. 564/19 octombrie 2001 29 - emisă in vederea promulgării ordonanţei anterior
menţionate şi H.G. nr. 493/ I aprilie 200430 pentru aprobarea Metodologiei privind
monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, Legea nr. 422/18
iulie 2001- privind protejarea monumentelor istorice31 şi Legea nr. 468/12 noiembrie 2003 32 privind modificarea şi completarea Legii 422/2001. Acest set de acte normative prevede măsuri
de ordin administrativ, juridic, fiscal, ştiinţific şi tehnic, destinate să asigure cercetarea, clasarea,
inventarierea, evidenţa, clasarea, conservarea, întreţinerea, paza, consolidarea şi restaurarea
monumentelor istorice. Scopul direct al acestor măsuri îl constituie punerea în valoare şi
integrarea monumentelor istorice în viaţa social-economică şi culturală a colectivităţilor. Ca şi
în cazul celorlalte domenii ale patrimoniului cultural român, măsurile prevăzute în aceste acte
normative stabilesc regimul proprietăţii, obligaţiile ce revin persoanelor fizice sau juridice, în
calitatea lor de proprietari. În funcţie de importanţa lor, monumentele istorice sunt împărţite în
monumente istorice de valoare naţională şi universală - clasa A şi monumente istorice
reprezentative pentru patrimoniul cultural local - clasa B. Clasarea în una din cele două clase
presupune luarea unor măsuri de protecţie şi conservare de către autorităţile centrale - în cazul
celor din clasa A şi de către autorităţile locale - în cazul monumentelor istorice de importanţă
locală. Indiferent de clasa din care fac parte, intervenţiile asupra monumentelor istorice se pot
face numai după obţinerea avizului din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
Foarte important este faptul că actele normative referitoare la protecţie
monumentelor istorice au consacrat un sistem instituţional organizatoric complex, format din
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice,
Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, ca instituţii centrale, iar la nivel local, Serviciile
Monumentelor Istorice aflate în subordinea Direcţiilor judeţene pentru cultură şi patrimoniu. Ca
Privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Naţional de Cercetare în domeniul
Patrimoniului Cultural Naţional Mobil
27
Pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi
restaurare, act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 196/5.03.2004
28
Act publicat în Monitorul Oficial nr.45 din 31 ianuarie 2000
29
Act publicat în Monitorul Oficial nr. 564 din 1 noiembrie 2001
30
Act publicat în Monitorul Oficial nr. 380 din 30 aprilie 2004
31
Act publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001
32
Act publicat în Monitorul Oficial nr.820 din 19 noiembrie 2003
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Conservării şi Restaurării
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organisme de specialitate, menţionăm Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, cu atribuţii
de consultare şi avizare, precum şi Compartimentul de control şi audit pentru protejarea
Monumentelor Istorice.
Pentru protecţia eficientă a patrimoniului cultural format din monumente istorice,
actele normative prevăd un sistem de contravenţii şi infracţiuni, în lipsa cărora nu s-ar putea
realiza o reală protejare a monumentelor istorice.
Sistemul actelor normative de protejare a patrimoniului monumentelor istorice este
completat cu un alte act normativ, care deşi reglementează un domeniu diferit, contribuie la
protecţia monumentelor istorice - Legea nr. 50/ 29 iulie I 991 33 - privind disciplina în construcţii,
Legea nr. 5/200034 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Sectiunea III
- zone protejate. La rândul său patrimoniul cultural arheologic român este protejat printr-un set
de acte normative adoptate după anul 2000. În acest sens, cadrul juridic de protecţie a
patrimoniului arheologic şi a siturilor arheologice este format din Ordonanţa Guvernului nr.
43/30 ianuarie 2001 35 ( aprobată prin Legea 378/2001), care a fost apoi modificată şi completată
cu prevederile Legii nr. 462/12 noiembrie 2003 36 , Legii 258/200637 şi O.G. 13/31 ianuarie 2007.
Aceste acte normative stabilesc regimul juridic al siturilor arheologice, respectiv din ce este
compus acesta, categoriile de cercetări ce se pot efectua, aspectele legate de zonele arheologice
şi cercetări arheologice, precum şi regimul juridic privind deţinerea şi comercializarea
detectoarelor de metale. De asemenea, sunt stabilite expres obligaţiile organelor administraţiilor
publice şi locale.
În final trebuie de menţionat domeniul de reglementare al „patrimoniului cultural
imaterial" a cărui protecţie este reglementată prin dispoziţiile Legii nr. 26/29 februarie 2008 38 •
Această lege corespunde prevederilor Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural
imaterial din 17 octombrie 2003, de la Paris39 , prin care comunitatea internaţională, prin
organismele sale, a luat măsurile necesare pentru a proteja patrimoniul cultural imaterial al
lumii. Potrivit prevederilor articolului 2 din Convenţie, patrimoniul cultural imaterial este
definit drept „reprezentaţiile, expresiile, cunoştinţele şi tehnicile - împreună cu instrumentele,
artefactele şi spaţiile de cultură inerente pe care comunităţile, grupurile şi, în unele cazuri,
indivizii le recunosc ca fiind parte integrantă a patrimoniului lor cultural".
Desigur că aceste acte normative se impun a fi adaptate permanent, în funcţie de evoluţia
legislaţiei privitoare la protecţia patrimoniului cultural pe plan internaţional precum şi de
condiţiile interne deoarece distrugerea sau degradarea patrimoniului cultural înseamnă dispariţia
memoriei şi a identităţii culturale a cetăţenilor, în consecinţă, incapacitatea de a transmite
această moştenire generaţiilor următoare.

33

Act republicat în Monitorul Oficial Partea I nr.933 din 13 octombrie 2004
Act publicat în Monitorul Oficial al României nr. 152 din 12 aprilie 2000
35
Act publicat în Monitorul Oficial nr. 45 din 31 ianuarie 2000
36
Act publicat în Monitorul Oficial nr. 820 din 19 noiembrie 2003
37
Act publicat în Monitorul Oficial nr.603 din 12 iulie 2006
38
Act publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 168 din 5 martie 2008
39
Ratificată de România prin prin Legea nr. 410/29 decembrie 2005 publicată în Monitorul Oficial nr.17
din 1.09.2006
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Ceasuri marca Japy Freres din colecţia
Muzeului Ceasului „Nicolae Simache"
Carmen Banu

Abstract: This paperwork presents in its first part the chronicle of Japy trademark, one of the most
representatives brands of French 's horology, since 1777, when Frederic Japy set up a workshop of clocks
al Beaucourt, and finalizing on 1979, when the activity of the company ends. In the second part of the
work are presented seven clocks Japy Freres brand, manufactured between 1823 - 1907, belonging to the
Clock Museum "Nicolae Simache.

ume de referinţă în orologeria internaţională
marca JAPY reprezintă punctul de pornire a
realizării
componentelor
de
ceasuri
standardizate, dar şi a primelor maşini unelte performante
folosite pentru realizarea acestora.
Fondatorul mărcii, Frederic Japy, pionier al industriei
orologeriei franceze dar şi al capitalismului industrial, s-a născut
la 22 mai 1749, la Beaucourt în teritoriul Belfort din nord estul
Franţei. Îşi face studiile în Le Locle, unde se iniţiază în tehnica
orologeriei. În anul 1777, la întoarcerea în oraşul natal pune
bazele unui atelier pentru componente de ceasuri, proiectând în
acelaşi timp şi maşinile unelte necesare producerii acestora. În
1799 obţine brevete pentru 1O maşini unelte care vor asigura
monopolul tehnic de fabricare a componentelor de ceasuri (cbauchcs ). Pentru a se putea
dezvolta cumpără moara Badevel, construind prima fabrică din lume pentru componente de
mecanisme ale pendulelor. Prin folosirea utilajelor pentru producţia de masă va reduce costurile
de fabricaţie şi va mări producţia de piese de la 2400 în 1780 la 12700 în 1806. Efectele acestor
schimbări majore vor fi resimţite în ţara vecină, Elveţia, în regiunea Jura, unde vor fi închise
ateliere de ceasuri. Fabrica Japy va fumiza Elveţiei 91.3% din producţia proprie, devenind o
concurenţă puternică pentru manufacturile elveţiene.
În anul 1806 Frederic Japy decide să renunţe la rolul de conducător al afacerii
sale, predând responsabilităţile celor trei fii ai săi Jean-Pierre, Fritz şi Louis-Frederique creânduse astfel Societatea JAPY FRERES. Aceştia vor decide să diversifice activitatea prin crearea
unei unităţi de producţie a şuruburilor pentru lemn în La Fechotte, în anul 181 I. Renumele
orologeriei Japy devine internaţional.

N
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FabricaJapy 1823

Fabrica Japy 1880

Din anul 1880 a fost introdus ceasul de călătorie stil american cu alarmă numit „reveil
American". Acest tip de ceas se va produce până în anul 1907.
Recunoaşterea calităţii ceasurilor marca JAPY s-a materializat atât prin comercializarea
unui număr impresionant de ceasuri şi componente cât şi prin premiile, medaliile şi diplomele
naţionale şi internaţionale primite în perioada 1819-1880.
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1819
1823
1827
1834
1839
1844
1849

Medalia de aur
Medalia de aur
Medalia de aur
Medalia de aur
Medalia de aur
Medalia de aur
Medalia de aur

1851

Marea Medalie

Louis XVIII
Louis XVIII
Charles X
Louis Philippe
Louis Philippe
Louis Philippe
Louis Philippe
Expoziţia

Universală

Londra
Expoziţia

Medalia Prima Clasă

1853

Universală

New

York
1855

Marea Medalie de Onoare

1867

Marea Medalie de Onoare

1873

Marea Diplomă de Merit

Expoziţia
Universală

Paris

Expoziţia

Universală

Paris

Expoziţia

Universală

Viena
1879

Marele Premiu de Onoare

1879

Marea

Expoziţia
Universală

Paris

Expoziţia

Diplomă

de Onoare

Regională

Besarn;:on
Expoziţia

1879

Marea Diplomă de Onoare

1880

Marea

Diplomă

Specială de
Orologerie de la
Chaux-deFond

de Onoare

calendar şi „grande sonnerie" (marcarea acustică a
sferturilor, jumătăţilor şi orelor întregi) va fi introdus începând cu anul 1902.
În anii 1930-1935 Franţa este atinsă de criza economică, care va afecta şi
producţia de ceasuri Japy, ceea ce va conduce la închiderea fabricii Badevel, fabricarea
ceasurilor centralizându-se la Beaucourt.
Până la jumătatea secolului al XX-lea, Uzinele Japy şi-au diversificat activităţile
realizând pompe hidraulice, maşini agricole, motoare, corpuri de iluminat, maşini de scris.
Marca va fi cumpărată în anul 1954 de Societatea Jazz şi producţia se opreşte la Beaucourt, însă
oficial activitatea companiei se încheie în anul 1979.
Astăzi uzinele nu mai funcţionează, dar numele JAPY rămâne prezent în regiune
prin Muzeul JAPY, creat în 1986 la iniţiativa autorităţilor locale chiar întruna dintre fabricile
dezafectate, prin gimnaziul, strada şi restaurantul din Paris, care poarta numele celebrei mărci.
Ceasul cu

alarmă, repetiţie,
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Gimnaziul Japy

StradaJapy

Colecţia

Restaurantul Japy

Muzeului Ceasului cuprinde şapte ceasuri marca JAPY, unul de perete, unul de
masă, trei de şemineu şi două de voiaj, realizate în perioada 1823-1907. Acestea prezintă un
registru decorativ foarte bogat şi divesificat

1.

CEAS DE PERETE, 1855-1867
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Ceasul de perete cartel, realizat din bronz aurit prezintă o decoraţie bogată cu motive
zoomorfe (capete de cerb, lup, câine de vânătoare, porc mistreţ) şi vegetale (struguri, ghinde,
frunze de viţă-de-vie şi stejar). Cadranul ceasului, emailat conţine cifre arabe pentru ore şi
marcaj linear pentru minute. Mecanismul prezintă sistem anker, regulator pendular; sistem de
sonorizare a jumătăţilor de oră şi al orelor întregi. Placa de bază a mecanismului conţine ştanţată
inscripţia: JAPY FRERES/GRD. MED. D' HONN./EXP. 1855.
2.CEAS DE MASĂ, 1823-1849

Carcasă

în stil Rococo, cu ornamente florale aplicate din alamă, porţelan şi turcoaze ;
sub cadran un medalion din porţelan pictat redând o scenă de gen; suport din lemn, îmbrăcat în
catifea vişinie, cu ornamente aplicate din alamă, bronz aurit şi camee. Mecanism sistem anker,
regulator pendular; sistem de sonorizare al jumătăţilor de oră şi al orelor întregi; pe placa
mecanismului inscripţia : Japy Freres/MEDAILLE D'OR.
3.CEAS DE

ŞEMINEU,

1823-1849
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Carcasă

din bronz aurit şi medalioane din porţelan policrom redând motive vegetale şi o
scenă de gen. Cadran din porţelan policrom, cu cifre romane înscrise în cartuşe de culoare albă;
central decor cu ghirlande de flori. Mecanism sistem anker, regulator pendular; sistem de
sonorizare al jumătăţilor de oră şi al orelor întregi; pe placa mecanismului inscripţia: Japy
Freres/MEDAILLE D'OR.
4.CEAS DE

ŞEMINEU,

1823-1849

Carcasă din alamă şi bronz cu bază trapezoială; decoruri vegetale; picioruşe stilizate;
personaje feminine rugându-se lângă un edicul redându-i pe Madona cu pruncul. Cadran
emailat, de culoare albă cu cifre romane pentru ore şi marcaj liniar pentru minute; mecanism
sistem anker, regulator pendular; sistem de sonorizare al jumătăţilor de oră şi al orelor întregi;
pe placa mecanismului inscripţia: Japy Freres/MEDAILLE D' OR

5.CEAS ·DE

ŞEMINEU,

1855-1867

A aparţinut domnitorului Mihail Sturdza.
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Carcasa din bronz decorată cu motive vegetale (struguri, frunze de viţă- de -vie)
surmontată de un personaj mitologic (Bachus). Cadran emailat , de culoare albă, cu cifre romane
pentru ore, de la I la XII şi cifre arabe, marcate din 5 în 5, pentru minute.
Mecanism sistem anker, regulator pendular, sistem de sonorizare al jumătăţilor şi orelor
întregi; pe placa de bază a mecanismului inscripţia: JAPY FRERES/MED.D'HONN./EXP.
1855.

6.CEAS DE VOIAJ, 1880-1885

...*

Carcasă metalică cu motive vegetale cizelate susţinută de patru picioruşe ornamentate.
Cadran cu cifre romane dispuse pe cartuşe emailate; central motiv vegetal stilizat. Mecanism
sistem anker, regulator pendular, sistem de sonorizare al jumătăţilor şi orelor întregi; pe placa de
bază a mecanismului este ştanţată sigla mărcii :

7. CEAS DE VOIAJ, 1902-1907

....
*
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Ceas de voiaJ cu sonerie; carcasă din alamă de formă rectangulară cu mâner de
susţinere; cadran emailat , de culoare albă, cu cifre romane pentru ore, de la I la XII şi cifre
arabe, marcate din 5 în 5, pentru minute. Mecanism sistem anker, regulator circular; pe placa de
bază a mecanismului este ştanţată sigla mărcii:

Bibliografie:
1.
2.
3.
4.

Revue Horlogerie ancienne nr. 8/1992
G.H. Baillie,C. Clutton, C. A. libert- Old clocks and watches and their makers
http://www.famille-japy.fr/pages/la-famille-japy.html
http://www.musees-des-techniques.org
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Monumente de arhitectură industrială în
pericol: moara cu valţuri "Emilia" din Oradea
Ronald Hochhauser
Abstract: This work, without the pretence of being exhaustive, is a plea to save /rom demolition the
building of a former important produc/ion unit /rom the late 19th century to the early 20th century,
ofjicially named the "Emilia" Roller Mill, with a view to its immediate preservation and the redefini/ion
of its status, bui alsa for the purpose of knowing, and moreover honouring the achievements, the activi/ies
and the memory of al! the generations of bankers, entrepreneurs: traders, industrialists and service
providers, engineers, architects, employees, workers and tradesmen, who contributed to the development
of the economic, cultural and sports life and to the improvement of living standards in the city of Oradea
- characterised by multiethnicity, multifaith and multiculturalism and named by the Hungarian publicist
and poet Ady Endre himself, upon his returnfrom Paris: The Little Paris an thebanks of the river Pe/a.

ituaţia controversată

în care se găseşte de mai bine de 20 de ani patrimoniul
industrial al României, din varii motive, determină expunerea sa riscului de
dispariţie, încetul cu încetul. Printre principalele cauze ale acestei realităţi
enumerăm: luarea unor decizii de casare sau/şi demolare a unui număr semnificativ de obiective
industriale, lipsa unei protecţii legale riguroase, necunoştinţa de cauză, incultura totală şi nu în
ultimul rând, lipsa de respect faţă de creatorii de valori şi de civilizaţie tehnică, indiferent de
naţionalitatea şi de apartenenţa lor confesională. Într-o împrejurare bizară se află şi o serie de
edificii de arhitectură industrială din Oradea. Prezentul discurs vizează Moara cu valţuri
"Emilia", o construcţie autentică - în cea mai mare parte a sa mai veche de un secol, cu valoare
istorică şi memorială indiscutabilă, într-un moment în care actualul său proprietar susţine că
obiectivul este o „dărăpănătură" care se autodemolează 1•
Contribuţia, fără pretenţia de a fi exhaustivă, este parte integrantă a tezei noastre de
doctorat, reexaminată şi augmentată.
Scurt istoric
Moara a fost întemeiată în anul 1884, de omul de afaceri Jakab (în limba română:
Iacob) Weinberger, un israelit înstărit din Oradea, pe un teren situat pe strada Mihail
Kogălniceanu (pe atunci Şirul Pecze <în limba română: Peţa sau Peţea> de la periferie, între
limitele celei de-a doua zone industriale a oraşului/. După numai câteva luni de la debutul
activităţii, proprietarul s-a asociat cu Mor (în limba română: Mauriţiu) Aufricht, împreună cu
care au dus mai departe afacerea, sub o nouă denumire: Moara cu valţuri "Emilia "3 •
În 1891 uzina a fost extinsă. Pe terenul său de 3000 metri pătraţi au fost ridicate trei
clădiri. Motorul cu aburi, care acţiona utilajele din dotare, avea o putere instalată de 100 cai

S

1

www.bihon.ro
A.N.-D.J.Bh.,f AMM, reg. 6/1884-1936, f. 3; Jakab Weinberger a înfiinţat două fundaţii, sub propriul
nume: prima, cu un fond de 4363 coroane, în scopul premierii elevilor din şcolile industriale superioare,
cea de-a doua, cu un fond de 17451 coroane, în scopul fondării unui Centru de plasament pentru copiii
infirmi (vezi LAKOS 1912, p. 183).
3
A.N.-D.J.Bh.,f TJBh, reg. 8/1876-1893, f. 149f

2
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putere, numărul muncitorilor fiind 25 4 • La acea vreme, la moară se măcinau anual 5.000 tone de
grâne 5• Produsele sale erau destinate cu precădere pieţei interne ale Coroanei maghiare, dar se
vindeau bine şi în regiunile vestice ale Imperiului bicefal, precum şi în îndepărtata Franţă, unde
s-au bucurat de o reală apreciere. Concomitent, afacerea condusă cu succes de Weinberger şi
Aufricht a devenit o concurentă serioasă pe piaţa de profil locală 6 • Dintre competitorii de seamă
scoatem în evidenţă o unitate cu mai vechi state: Moara cu aburi ''Laszlo" (în limba română:
"Ladislau ")7.
La 28 iunie 1914 întreprinderea a fost transformată în societate pe acţiuni 8 . La acea
dată, capitalul societăţii era de 1,2 milioane coroane. Consiliul său director era format din:
Armin (în limba română: Arminiu) Gero, prim căpitan de poliţie, Emil Adorjân, avocat, Lajos
(în limba română: Ludovic) Weinberger - fiul lui Jakab Weiberger - latifundiar şi proprietar de
moară şi Miksa (în limba română: Maximilian) Levither, director de moară, cu toţii din Oradea,
Emil Guttmann, angrosist, Emil Bacher, director general de moară şi Kâroly (în limba română:
Carol) Berczeli, fiecare din Budapesta, precum şi Gusztâv Komer, director de bancă, din Viena,
aleşi cu ocazia adunării generale de constituire. Obiectul de activitate al societăţii consta în:
procurarea morilor de măcinat grâne, întreţinerea şi exploatarea acestora, participarea cu acţiuni
în alte societăţi de profil, procurarea şi vânzarea de acţiuni, cumpărarea şi vânzarea de cereale şi
diferite urluieli.
În ultima primăvară a Marelui Război, acţionarii morii au considerat ca fiind stringentă
înfiinţarea unei fabrici de pâine, în localul unei clădiri de moară achiziţionat de aceştia la
sîarşitul anului 1917. În consecinţă, s-au adresat Oficiului de Aprovizionare a oraşului. Apelanţii
şi-au motivat demersul prin obligativitatea ce revenea autorităţilor de a sprijini aprovizionarea
9
populaţiei cu cel mai important produs alimentar, pâinea cea de toate zilele • Acelaşi act oficial
conţinea şi o analiză a situaţiei, deloc roz a brutăriilor din localitate, cauzele fiind, pe de o parte,
capacitatea lor mică de producţie, igiena îndoielnică din incinte, indisciplina angajaţilor, iar pe
de altă parte, strădania majorităţii patronilor de a obţine venituri prin fraudarea clienţilor.
Brutarii vindeau pâine de o calitate inferioară şi cu un gramaj diminuat.
În propunerea înaintată, noua unitate urma să fie fondată sub formă de societate pe
acţiuni, cu un capital social de 300.000 coroane, din care: 200.000 coroane investite de
proprietarii Morii cu aburi "Emilia" şi 100.000 coroane alocate de conducerea oraşului 10 • În
faza actuală a investigaţiilor nu avem certitudinea dacă această unitate a fost sau nu constituită,
cu toate că a existat un contract în acest sens 11 .

4

Idem,/ PMO, dos. 212/1892, f. 43
BOROVSZKY 1901, p. 312
6
Odată cu trecerea la dualismul austro-ungar, pe teritoriul Coroanei maghiare a avut loc un avânt fără
precedent, cu privire la constituirea şi dotarea cu utilaje modeme a fabrici/or de măcinat cereale. Morile
care funcţionau în comitatul Bihor au fost renumite pe întreg cuprinsul Câmpiei Panonice. Din grâul de o
foarte bună calitate, semănat şi arat în Câmpia Crişurilor, unităţile de morărit bihorene, produceau făină
de calitate superioară. Pulberea-aliment obţinută era apreciată atât în Imperiul bicefal, cât şi în afara
graniţelor sale. Sub regimul politic al Cur/ii vieneze, la Oradea, industria morăritului s-a dezvoltat
puternic. Această ascensiune se datorează în exclusivitate priceperii specialiştilor în domeniu. Dornici de
afirmare şi aflaţi într-o continuă competiţie cu proprietarii morilor concurente, pe de o parte, şi avizi de
autoperfecţionare continuă, pe de altă parte, ei au adus reputaţie unităţilor pe care le conduceau cu
rricepere, prin calitatea serviciilor oferite, dar mai ales prin respectul pentru clienţi.
N 1891, p. 5; Moara cu aburi "Laszlo" a fost înfiinţată în 1870.
8
A.N.-D.J.Bh.,f TJBh, reg. 14/1914-1920, f. 33f
9
Idem,f PMO, dos. 1165/1918, f. 125
10
Ibidem, f. 127
11
Ibidem, f. 150-156
5
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În adunarea generală desfăşurată la data de 23 iunie 1921, acţionarii au hotărât
extinderea domeniului de activitate. Astfel, de la acea dată, societatea a reluat o mai veche
îndeletnicire: producerea pastelor făinoase, în speţă a macaroanelor şi a fidelei de toate tipurile,
şi a început să se ocupe cu creşterea porcilor 12 • De asemenea, acţionarii au dispus amenajarea
unui atelier de reparat maşini şi utilaje.
În anul 1923-1924, posesorii de acţiuni au decis unificarea cu Societatea pe acfiuni a
morilor cu aburi, fuzionate, "Laszlo şi Hunyadi ", o parte a localului Morii cu aburi "Emilia"
fiind închiriată pe o perioadă de 20 de ani, unei mai noi afaceri pe piaţa locală: Depozitul de
mărfuri "Granaria " 13 •
Cu timpul, moara de referinţă şi-a pierdut din importanţă, cifra ei de afaceri a scăzut, iar
într-un final şi-a oprit producţia. În perioada anilor 1960 mai existau utilajele din dotarea sa,
însă ulterior şi acestea au fost casate şi distruse. Mai târziu, îndeosebi după evenimentele din
decembrie 1989, clădirea a fost utilizată numai în scopuri de depozitare 14 • În 1999 a fost
dobândită de actualul proprietar de la Primăria Oradea, cu tot cu terenul pe care este amplasată,
în urma unei licitaţii.
Deşi nu este declarată monument istoric, clădirea morii face parte din ansamblul
arhitectural al centrului istoric al oraşului, cu alte cuvinte se află într-o zonă protejată. Tocmai
din această pricină, deţinătorul său a solicitat aviz de demolare de la Institufia Arhitectului Şef
din cadrul Primăriei Oradea şi de la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice de la Cluj,
15
instituţii care şi-au manifestat categoric refuzul în sensul arătat •

Fig.1. Vedere din Palatul Ullmann
(imagine realizată de autor, la 15 noiembrie 2011)

Fig.2.Curtea interioară - vedere dinspre
stradal 848. Extinderea sudică, în demolare
(imagine realizată de autor, la 15 noiembrie
2011)

Fără
lucrările

a se ţine seama de aceste rezoluţii, în luna aprilie a anului 2011, au demarat totuşi
de demolare ale construcţiei, cu toate că anterior, Funda/ia pentru Protejarea

12

A.N.-D.J.Bh.,f TJBh, reg. 16/1920-1924, f. 9lf; N 1919, p. 4
A.N.-D.J.Bh.,f TJBh, reg. 16/1920-1924, f. 386f; Depozitul de mărfuri "Granaria" a luat fiinţă în anul
1922. În cadrul şendinţei sale constitutive, Lajos Weinberger, proprietar la acea vreme al Morii cu aburi
"Jakab Weinberger şi Fiul", a fost ales în funcţia de director general (vezi NN 1926, pagină

13

nenumerotată).
14

15

DUKRET 2008, p. 156
www.bihon.ro

49
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu
Monumentelor Istorice din Oradea declanşase deja procedura de clasare a acesteia, anunţând şi
proprietarul. Prin urmare, posesorul obiectivului industrial ar fi fost obligat de a se supune
legislaţiei în vigoare din domeniu, în speţă Legii privind protejarea monumentelor istorice, care
formulează cât se poate de limpede că: ,, de la data comunicării către proprietar a declanşării
procedurii şi până la publicarea ordinului de clasare ... , bunului mobil în cauză i se aplică
regimul juridic al monumentelor istorice". Însă, acesta a ignorat prescripţiile legale, iar clădirea
morii dispare pe zi ce trece. Demersul său, care fără îndoială are motive ascunse, ne determină
să concluzionăm că o parte a instituţiilor ce au menirea să vegheze la prezervarea şi conservarea
patrimoniului cultural naţional se complac în situaţia existentă, consimţind la demolarea clădirii
de referinţă (Fig.1 şi Fig.2).
Denumiri purtate de-a lungul timpului 16
Nr.

Denumirea

crt.

textuală

a

firmei

Data deciziei de
înregistrare

Data

obţinerii

autorizaţiei

de

Statutul
firmei

funcţionare

A.

B.

C.

D.

E.

I.

Moara "Jakab Weinberger"

-

29 noiembrie

Firmă

1884

individuală

1 februarie 1885

Societate în

2.

Moara cu valţuri "Emilia",
acţionată

de

forţa

1 ianuarie 1885

aburului,

nume colectiv

Weinberger şi Aufricht
3.

Moara cu valţuri "Emilia",
acţionată

de

forţa

14 noiembrie

28 noiembrie

Firmă

1899

1899

individuală

1Oaugust 1909

-

Firmă

aburului,

Weinberger şi Aufricht
4.

Moara cu aburi "Emilia",
Jakab Weinberger şi Fiul

5..

Moara cu aburi "Emilia"

individuală

28 iunie 1914

S.A.
6.

Moara cu aburi "Jakab

24 iulie 1914

.

-

acţiuni

-

Weinberger şi Fiul"

7.

-

"Emilia" moară cu vapor

6 iunie 1923

acţionate

de

16 mai 1924

-

forţa

Societate pe
acţiuni

aburului

16

Societate pe
acţiuni

Morile fuzionate "Laszlo şi
Hunyadi"

Firmă
individuală

S.A.

8.

Societate pe

Extras din registrele Tribunalului judeţului Bihor şi cele ale Asociaţiei Micilor Meseriaşi
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Un fost conducător al morii: Adolf Vass
Dintre personalităţile marcante aflate la conducerea firmei îl menţionăm pe Adolf Vass,
născut în anul 1877 la Oradea. După efectuarea studiilor în oraşul natal, a ajuns practicant la
Moara cu aburi "Emilia", în slujba căreia a rămas 25 de ani. Într-un timp record, a reuşit să
parcurgă toate treptele ierarhice, ajungând pe rând, funcţionar, casier, contabil şef şi în final,
conducător de firmă. Sub comanda sa, moara a fost adaptată exigenţelor epocii, ceea ce a
contribuit substanţial la obţinerea unor rezultate economice bune. Anual, Vass a participat la
cursuri de perfecţionare în străinătate, unde a studiat tehnica morăritului, asimilând cele mai
rafinate metode ale comerţului în domeniu.
În anul 1917 el a cumpărat Moara cu va/furi "Stefimia" din Oradea, pe care a reuşit să
o revigoreze, prin extinderea ei, inclusiv cu o oloiniţă şi îmbunătăţirea serviciilor oferite
clienţilor 17 • Făina produsă la această moară a fost competitivă cu cea bănăţeană, ajungând în
deceniul al patrulea al secolului al XX-iea, să fie apreciată în marile oraşe din Transilvania.
Ansamblul arhitectural Moara cu

valţuri

"Emilia"

Ansamblul, cu o suprafaţă de circa 4.800 metri pătraţi, este situat (încă) pe malul stâng
Repede, pe direcţia sud-est în raport cu centrul oraşului. Parcela sa, de formă
trapezoidală se află la extremitatea nordică a pateului delimitat de străzile: Mihai Viteazul (fostă
Zârda, în limba română: Mănăstirii), Mihail Kogălniceanu, 1848 (fostă Major, în limba română:
Fermă) şi Sucevei (fostă Vârnhâz, în limba română: Casa Vămii). Întregul front de pateu este
constituit între străzile Mihai Viteazul şi 1848.
Clădirea propriu-zisă a morii este compusă din: un corp paralelipipedic cu baza de 1O x
77 metri, regim de înălţime Subsol+ Parter+ 4 Etaje, cu axul orientat cu aproximaţie pe direcţia
est-vest; un corp pătratic alipit mijlocului laturii sudice, cu regimul de înălţime Parter+ 3 Etaje
şi o extindere sudică având regimul de înălţime Parter + 1 Etaj (Fig.3). Construcţia este de
cărămidă, planşeele şi stâlpii de susţinere fiind realizate din lemn. Şarpanta clădirii e în două
ape. În dreptul planşeului, zidăria se îngustează treptat la fiecare etaj.
Faţadele sunt simple, fiind lipsite de elemente decorative. Axele golurilor, în număr de
douăzeci, nu sunt distribuite uniform. Distanţele care separă axele învecinate paralele variază
simţitor, astfel încât se pot distinge două, poate chiar trei faze de construcţie. Însă situaţia
actuală, în care tencuiala lipseşte de pe aproape toată faţadă, diferă destul de mult de cea
al

Crişului

originară.

Îh prezent, ferestrele au formă dreptunghiulară, rezultat al unor intervenţii ulterioare,
care au afectat inclusiv înfăţişarea interioară a clădirii. Toate golurile au fost modificate prin
micşorarea dimensiunilor lor. Mai mult, numărul lor era iniţial de patru pe fiecare axă, ele
reflectând regimul de înălţime de Subsol + Parter + 3 Etaje, modificat ulterior.
Proiectul iniţial prevedea planşee de lemn cu grinzi aparente, spaţiul interior fiind
divizat de două şiruri de popi. Grinzile transversale se rezemau pe pereţii perimetrali şi pe două
grinzi longitudinale, precum şi pe cele două rânduri de popi, prin intermediul unor grinzi scurte,
cu rol de talpă superioară, ce măresc suprafaţa reazemului punctiform.
Ulterior, în anul 1918, moara a fost extinsă spre est, cu un corp de aceeaşi structură,
cuprinzând trei travee, după planurile arhitectului Ferenc Sztarill, în conformitate cu hotărârea
18
definitivă a Consiliului orăşenesc (Fig.4) • Ferestrele corpului nou au fost identice cu cele ale
corpului vechi, terminându-se într-un segment de arc. Tâmplăria ferestrelor de pe laturile
FEHER 1933-1937, p. 275; Moara "Stefania" fost înfiinţată în anul 1909, de către Oliver Kepes,
avocat şi proprietar de moară, domiciliat la Budapesta.
18
A.N.-D.J.Bh.,f PMO, dos. 34/1912-1920, f. 183
17
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longitudinale urma să fie realizată din lemn, cu două canaturi, cu un menou (montant interior) şi
două traverse. Deschizăturile de pe latura scurtă ar fi dobândit tâmplării metalice, din baghete
profilate, formând ochiuri mici, de formă dreptunghiulară. Atât colţurile corpului vechi, cât şi
cele ale corpului nou au fost prevăzute cu lezene din tencuială, iar parterul a fost despărţit de
restul zonei parietale a etajelor, de un brâu profilat. Sub cornişa superioară, din tencuială
profilată, lezenele au fost unite de un şir de denticuli.
Şarpanta asimetrică a clădirii a fost formată din ferme - făcând parte din planşeul
ultimului etaj - compuse dintr-o coardă, doi căpriori, dintre care cel nordic se reazemă pe aticul
de zidărie, doi arbaletrieri, o antretoază şi un grinzişor pe latura nordică. Rigiditatea structurii pe
direcţie longitudinală a fost asigurată de cosoroabe, panele de talpă şi intermediare. Învelitoarea
iniţială a construcţiei era din ţiglă.

a Morii cu valturi
"Emilia".
În stânga, extinderea estică ridicată în 1918
(imagine realizată de autor, la 15 noiembrie 2011)
Fig.3. Vedere

generală

Fig.4. Vedere din curtea interioară.
Extinderea estică edificată în 1918
(imagine realizată de autor, în februarie 2009)

Promovarea propriei imagini
Se cunoaşte prea bine că substratul reuşitei unei afaceri este reclama comercială1 9 • În
consecinţă, cea mai marea parte a unităţilor comerciale, la fel şi moara la care ne referim, şi-a
promovat imaginea în măsura posibilităţilor financiare proprii, atât în presa locală a vremii considerată arma cea mai eficace a reclamei până la apariţia celorlalte surse media, în
compasurile comerciale şi industriale locale, prin cataloage de produse, cât şi prin alte mijloace,
precum colile şi plicurile de corespondenţă sau facturile comerciale personalizate. În cele ce
urmează prezentăm un act justificativ privind vânzarea de mărfuri, emis de moară în anul 1901
(A), antetul tipizat al unei coli de corespondentă datată 1918 (B) şi două anun/uri publicitare:
primul din 1919 (C), cel de-al doilea din 1923 (D)20 .
A) Imprimatul individualizat, cu formulare în limba maghiară, include pe o singură
pagină, de dimensiuni apropiate formatului A4, componenta imagistică şi comercială, cu
21
următorul conţinut (Fig.5) :
a) Număr de înregistrare: 112
SZ 1938, p. 9; Specialiştii acestei arte moderne sunt consideraţi a fi americanii. O mare parte a
oamenilor apreciază că, reclama este ceva dezonorant şi că adevăratul merit este acela de a te face
· cunoscut prin tine însuţi. Francezii susţin că, marfa care atrage e pe jumătate vândută. Americanii, mai
practici, pretind însă că, marfa adecvat lansată prin reclamă e pe trei sferturi vândută.
20
Se cuvin mulţumiri artistului plastic Gina Hora şi muzeologului dr. Vasile Sarea pentru disponibilitatea
de a ne fi oferit din cunoştinţele lor profesionale, la analiza efectuată cu privire la cele patru materiale
riublicitare de referinţă.
1
HOCHHAUSER, SARCA 2009, p. 248, 26 l
19
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b) Antet sub forma unui desen grafic, tăiat de o secantă imaginară, ce porneşte din stângasus spre dreapta-jos. Sub presupusa secantă este reprezentată moara şi împrejurimile
imediate, iar deasupra sa, denumirea firmei şi (putem presupune) blazonul acesteia:
două valţuri înscrise într-un medalion circular, stilizat, amintind de decoraţiile baroce.
Denumirea documentului: "Szamla" ("Factură") pare a fi separată, oarecum, din
corpul antetului, fiind poziţionată spre dreapta, nemijlocit sub blazon. Numărul de
telefon al firmei este consemnat în stânga: "Telefon 13. sz." ("Telefon nr.13 ").
c) Text imprimat şi text scris de mână, după cum urmează: ,, Oradea la 29 octombrie
1901/S.(timate) d.(estinatar): Internatul greco-catolic de fete, Beiuş. În urma comenzii
telefonice, pentru care vă mulfumim, v-am expediat azi, cu ramburs, pe cale ferată, cu
destina/ia Stafia de cale ferată Beiuş, 7 saci de făină de grâu, având o masă totală de
595 kg, şi un pre/ total de 157 florini şi 54 fil/eri, date consemnate tabelar, în
cifre./Avem speranfa că, marfa noastră va corespunde întru totul dorinţelor
Dumneavoastră. Aşteptăm în continuare comenzile Dumneavoastră, a căror onorare
va beneficia de atenţia noastră deosebită.I Cu toată consideraţia, Moara "Emilia",
acţionată de forţa aburului (text aplicat cu ştampila). Semnează cu semnătură
autografă: Weinberger Jakab şi fiul./Returnarea ambalajelor(sacilor) se va face
conform unei înţelegeri aparte. Plăţile se vor efectua în mod direct societăţii
noastre.!Numărul contului nostru bancar, deschis la Casa de Economii a Poştei
Coroanei Maghiare, este 669. Rugăm a se efectua rambursul, fără ca firma noastră să
fie obligată a plăti comisioane bancare".
d) Timbru fiscal care legalizează formularul, emis în anul 1898, în valoare de 1O filleri.
e) Denumirea firmei şi oraşul unde s-a tipărit: Imprimeria Hamburger şi Birkholz din
Budapesta (înscris consemnat deasupra tabelului).
O posibilă interpretare. În stânga, interiorul unui arc de cerc cuprinde clădirea principală
a Morii cu aburi "Emilia", respectiv două clădiri anexă, destinate probabil funcţiunii
administrative şi a gardului din faţă. Desenul este schematic. Clădirea principală apare aici cu
patru niveluri (în realitate, ea are cinci niveluri). Acoperişul este prevăzut cu o serie de
luminatoare, pentru reglare termică şi aerisire. În spatele clădirii, flancată de spaţii verzi, se
distinge un coş de fum în plină activitate. În faţa sa, două podeţe traversează pârâul Peţa şi fac
legătură cu strada. La capătul dinspre drum al fiecărui podeţ este montat câte un stâlp din fontă,
care susţine un corp pentru iluminat cu gaz. Transportul se realiza cu căruţe cu tracţiune
animală22 •

·

Literele. În antet distingem cel puţin trei tipuri diferite de caractere, de la cele de tip
romanic la cele ce prevestesc maniera secession. Scrisul utilizat în cuprins este un amestec de
text tipărit (imitând, pe de o parte, scrisul de mână şi conţinând, pe de altă parte, litere mari de
tipar în antet). Remarcându-se printr-un aspect estetic aparte, tipizatul este conceput în aşa fel
încât să poată fi completat prin scriere de mână. Se mai distinge maniera elegantă (limbajul
academic) de adresare dintre ofertant şi beneficiar, fapt ce demonstrează, o dată în plus,
existenţa în epocă a unui comerţ elevat.
B) Antetul foii de corespondenţă individualizată, păstrată la A.N.-D.J.Bh., prezintă
următorul conţinut: ,, Moara cu aburi
"Emilia" S.A., mai înainte Moara cu aburi "Jakab
Weinberger şi Fiul"/ Oradea Marei Casa de Economii a Poştei Coroanei Maghiare, numărul
de cont: 669/ Casa de Economii a Poştei Austriece, numărul de cont: 59333/ Cont giro deschis
la Banca Austro-ungară/ Adresa de telegraf Emiliamalom/ Telefon: l 3&896/ Oradea, aprilie
22

Imaginea nu surprinde şi transportul feroviar de mărfuri, deservit de locomotive cu aburi, existent în
din 1882.

zonă
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Pe marginea din dreapta, pe verticală, cu litere de dimensiuni m1c1, este menţionat
numele tipografiei unde a fost tipărită: "Sonnenfeld-Oradea Mare" 23 •
O posibilă interpretare. Indicaţia tipărită conţine toate informaţiile necesare referitoare la
firmă: numele actual şi cel purtat anterior, localizarea şi datele de contact - numere de conturi
bancare, adresa de telegraf şi numere de telefon. Aceste informaţii de interes general ocupă atât
stânga antetului, cu formulare în limba maghiară, cât şi dreapta sa, cu formulare în limba
germană (Fig.6). Cele două elemente sunt unificate de numele localităţii în care acesta se
situează: Nagyvărad (Oradea Mare).
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Factură personalizată emisă

de Moara cu val/uri "Emilia"

A.N.-D.J.Bh., f PMO, dos. 1165/1918, f. 125; Tipografia "Sonnenfeld" a luat fiinţă în 1856, la
iniţiativa lui Simon Sonnenfeld, fiind de tradiţie în viaţa oraşului. Progresiv, ea s-a modernizat, ajungând
una din tipografiile de referinţă din Transilvania.
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Literele. Ca aspect grafic, se remarcă utilizarea unui text caligrafiat elegant, în contrast cu
câteva formulări scrise cu litere de tipar. Poate singurul dezavantaj de menţionat este că s-a
sacrificat claritatea noţiunilor de comunicat de dragul unei scrieri caligrafice, în zonele în care
scrisul este mai mic. Din această cauză informaţiile conţinute de aceste părţi se citesc destul de
greu .
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corespondenţă personalizată emisă

de Moara cu

valţuri

"Emilia

C) Anunţul studiat, cu formulare în limba maghiară, a fost publicat în paginile de reclamă
ale ziarului Nagyvarad, cu următorul conţinut: ,, Moara cu aburi "Emilia "S.A., mai înainte
Moara cu aburi "Jakab Weinberger şi Fiul"/Fabrica de paste făinoase/ Oradea Marei Produce
şi distribuie pe loc, macaroane şi fidele de toate tipurile " 24 •
O posibilă interpretare. Reclama reuşeşte să atragă privirea, în primul rând prin chenarul
puternic marcat, dar destul de sumbru (Fig. 7). Nu este clar, totuşi, ce anume s-a urmărit a fi
evidenţiat în text: faptul că fabrica şi-a schimbat proprietarii, denumirea, obiectul de activitate,
localizarea, sau serviciile prestate în acel moment?
Literele. Textul este scris în întregime cu un tip de caracter solid, uşor de citit, cu
variaţiuni de dimensiune: înălţime şi grosime. În zona centrală a anunţului, s-au utilizat
caracterele cele mai mari, subliniate cu o linie care delimitează informaţia în două părţi.

Al Enlllla G6zmalom r6szv.-16rs.
ezel61t Welnberger-.lakab 6sfla

t6sztagyara = Na11r-vârad
K~szit ~s azonnal szălllt toJ4ssal"klsznlt cs-5tt!sztăt (makaronlt) ismlndenf~le levest~sztăt
Fig. 7. Material publicitar comandat de firmă,

24

tipărit

în paginile ziarului local Nagyvarad

Nl919,p.4
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D) Materialul publicitar este inclus în volumul Ghidul oraşului Oradea-Mare, tipărit în
perioada interbelică şi are următorul conţinut, cu formulare în limba română: ,, Morile unite cu

aburi Laszlo şi Hunyadi/ Societate pe acţiuni din Oradea Marei Strada Aurel Vlaicu No. 8/
Stabilimente: Moara Emilia, Moara Hunaydy/ Telefon 253, 2, 454, 13 "25 .
O posibilă interpretare. Un anunţ simplu este ridicat la pretenţiile unui antet, prin
încadrarea într-un chenar care să atragă privirea. Este vorba despre un dreptunghi alb care
conţine textul, suprapus pe o suprafaţă ovală, de forma unei elipse negre. De dragul simetriei,
numărul de telefon afişat în stânga chenarului se repetă şi în dreapta, într-un mod care produce
atât confuzie, cât şi inconvenientul de a trebui înclina capul pentru a-l citi (Fig.8).
Literele. Scrierea a fost realizată cu caractere simple dar frumoase, mai subţiri sau mai
groase, mai mici sau mai mari, care au urmărit o logică a importanţei informaţiei conţinute .
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·Fig. 8. Publicitate care atestă activitatea Morii cu valţuri "Emilia", în urma fuzionării
sale cu Morile cu aburi "Laszlo şi Hunyady"
Câteva argumente în favoarea salvării de la demolare a Morii "Emilia"
Documentele de arhivă, ziarele din epocă şi nu în ultimul rând, mărturiile orale ale unor
oameni ai locului, cu adânc spirit civic, relevă faptul că dinamismul vieţii economice orădene
de-a lungul timpului, s-a datorat în mare măsură unei pături sociale de investitori locali,
persoane înstărite, cu influenţă, angrenate în conducerea destinelor urbei. Aceştia au participat
activ (în număr constant, de circa 62 de persoane) la dezvoltarea economico-socială, financiară,
arhitectonică şi culturală a oraşului, prin investirea unor sume importante de bani şi prin
impozitele pe venit substanţiale plătite de pe urma afacerilor. Numele lor a fost publicat cu
periodicitate şi elogios în presa epocii, la fel ca şi cuantumul impozitelor achitate către vistieria
. oraşului, aşa cum indică, spre exemplu Eviden/a Biroului de impozite orăşenesc, publicată în
HORV ĂTH 1923, pagină nenumerotată; str. Aurel Vlaicu este denumirea din perioada interbelică a
Sucevei de azi; Numele Hunaydy tipărit în materialul publicitar, se datorează unei posibile greşeli
la culegere. Corect este: Hunyady (în limba română: Huniade).

25
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ziarul Tiszantul, din 30 august 1913. Dintre cele 11 O persoane nominalizate de respectiva
statistică, se remarcă, printre alţii: Lajos Weinberger (fiul lui Jakab Weinberger, după cum
am mai arătat pe parcursul discursului nostru), proprietarul Morii cu aburi „Emilia" (mărimea
obligaţiei: 6236,96 coroane); Adolf Moskovits, patronul Societăţii pe acţiuni pentru industrie şi
agricultură" Adria" (5971,79 coroane); Kâroly Andrenyi, deţinător de Antrepozit de fierărie
( 5926 coroane); Emil Weiszlovits, posesorul Hotelului „Parc" (5143 ,68 coroane); Kâroly lgnâc
(în limba română: lgnaţiu) Deutsch, comerciant de sticlărie şi porţelanuri (3101,11 coroane);
Izs6 (în limba română: Izidor) Rosenberg, fabricant de materiale de construcţii (2723,89
coroane); Vilmos (în limba română: Viliam) Rendes, arhitect (2449,62 coroane); J6zsef (în
limba română: Iosif) Popper junior, proprietar de băcănie şi depozit angro de mirodenii,
delicatese, vinuri, citrice şi ape minerale (2434, 14 coroane) şi Mor Aufricht, anterior
proprietar al Morii cu aburi „Emilia" (950,87 coroane)26 •
Majoritatea investitorilor locali erau de confesiune israelită, urmaţi fiind de cei de etnie
maghiară şi în mai mică măsură, de cei proveniţi din familii româneşti. Cu toţii au fost buni
exploratori ai vieţii comerciale din epocă, ştiind să dezvolte, pe plan local, ramurile care lipseau
pe piaţă. Chiar dacă unii au venit de pe alte meleaguri şi s-au stabilit la Oradea, au devenit în
scurt timp fii ai oraşului, pe care l-au slujit cu abnegaţie, participând la prosperitatea sa. Au ştiut
să-şi dezvolte propriile afaceri şi să-şi apere propriile interese, fără a prejudicia interesele
comunităţii. S-au implicat şi în alte domenii ale existenţei urbei: cel confesional, cel intelectual
şi nu în ultimul rând, în cel caritabil - prin intermediul fundaţiilor înfiinţate cu acest scop. Au
participat activ şi la viaţa sportivă a oraşului, care se configura tocmai în acea perioadă. Au fost,
de asemenea, servitori fideli ai regimuri/or politice, chiar dacă acestea veneau, din când în când,
în contradicţie cu propriile lor convingeri27 •
Prin urmare, este vital să cunoaştem, dar mai ales să cinstim, creaţiile, activităţile şi
memoria tuturor generaţiilor de bancheri, întreprinzători: comercianţi, industriaşi şi prestatori de
servicii; ingineri, arhitecţi, angajaţi, muncitori şi meseriaşi, care au contribuit la dezvoltarea
vieţii economice, culturale şi sportive, la ridicarea standardelor de viaţă din oraşul Oradea,
caracterizat prin multietnism, multiconfesionalism şi multiculturalism, numit de publicistul şi
poetul maghiar Ady Endre: Micul Paris de pe malurile pârâului Peţa.
Fie şi în baza argumentelor expuse, ar fi de dorit prezervarea, conservarea imediată şi
redefinirea statutului ansamblului arhitectural Moara cu valţuri "Emilia".

Abrevieri:
A.N.-D.J.Bh.: Arhivele Naţionale - Direcţia Judeţeană Bihor
dos.:dosar
f. AMM: fond Asociaţia micilor meseriaşi
f. PMO: fond Primăria municipiului Oradea
f. TJBh: fond Tribunalul judeţului Bihor
reg.: registru

26

Tl913,p.3
Din punct de vedere istoric, oraşul Oradea a aparţinut de-a lungul timpului, în cazul dat: perioada 18481948, unor structuri statale separate: Regatul României Mari, al României postbelice (I 918-1940 şi 19441947), provincia Transilvania habsburgică, dualistă şi cea în parte aflată temporar sub dominaţie străină
(1848-1867-1918 şi 1940-1944).
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Lucrări

de restaurare a copertinei metalice
de la intrarea în Holul de onoare a
Muzeului National
Cotroceni
.,
Ion Cristea

Abstract: This paper presents the stages of restoration by the author of the metal canopy at the entrance
to National Museum Cotroceni.

L

ucrările

de restaurare a ansamblului copertinei metalice exterioare, fixat
deasupra uşilor de la intrare în Holul de onoare a Muzeului Naţional Cotroceni,
au început în august 2009. Obiectul arhitectural-decorativ, cunoscut sub
denumirea de „copertina" reprezintă, prin tehnologia de execuţie, vechimea, complexitatea
elementelor florale, geometrice şi mitologice, o componentă artistică a ansamblului ahitectural
Cotroceni- monument istoric de valoare naţională şi universală clasat în grupa A, la propunerea
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
Legea nr. 422/18.07.2001 precizează ca elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de
consolidare, restaurare, verificarea lor tehnică si dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de
către experţi şi/sau specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor cu respectarea
exigenţelor specifice domeniului monumentelor istorice.
Construcţia „copertina" este un ansamblu de elemente metalice prelucrate în mare
parte manual prin forjare, de forma unei bolte, având un acoperiş din geam armat ce protejează
intrarea în Holul de onoare. Reazemul copertinei se realizează prin intermediul a două grupuri
de bare rigidizate între ele, ieşind din consolă şi încastrate în zidărie care sunt susţinute
suplimentar de către două sisteme de contrafişe din fier forjat cu elemente florale şi geometrice.
Sistemul de bare are câte patru elemente masive prinse în perete şi apoi rigidizate între ele
pentru a forma un subansamblu stabil care să susţină întreaga greutate a copertinei. Acoperirea
sistemului de bare s-a realizat prin elemente plane din tablă şi profite având diverse ornamente,
care conferă o notă de masivitate şi armonizează dimensiunea boltei cu volumul reazemelor.
Bolta copertinei are o deschidere de circa 6.8 m şi o înălţime la coamă de circa 5.8 m.
Lăţimea este de circa 2.20, iar împreună cu sistemul de susţinere a felinarelor şi a simbolurilor
mitologice iesirea este de circa 3.10 m. Frontal arcada este mărginită de o semicoroană având la
partea cea mai înaltă o compoziţie decorativă. Elementele decorative şi ornamentele din tabla
de fier ce reprezintă diverse forme geometrice şi spaţiale sunt cele mai afectate din cauza
ruginirii. Asamblarea elementelor este făcută prin alămire, cositorire, sudură, şuruburi, nituri,
coliere. Au fost făcute de-a lungul timpului unele reparaţii la care s-a folosit procedeul de sudare
cu arc electric, însă acesta nu a fost folosit excesiv. Protecţia anticorozivă în principal a fierului
s-a făcut prin grunduire cu minium de plumb şi vopsire. Geamurile armate sunt prinse cu chit
pe profilele metalice şi sunt protejate cu plase din ţesătura metalică prinsă în rame demontabile.
Copertina a fost supusă mai multor revopsiri de-a lungul timpului, iar starea ei de
conservare a impus restaurarea urgentă a acesteia, care a cuprins:
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Restaurarea pieselor ansamblului architectural, aducerea acestora la formele iniţiale şi
folosirea unor materiale care să le protejeze împotriva coroziunii pe o perioadă de timp
cât mai îndelungată. Inlocuirea elementelor de intervenţie ulterior afectate cu materiale
noi, eventual completări ale elementelor lipsă sau deteriorate;
• Conservarea întregului ansamblu potrivit componentei materialului din care e
confecţionată copertina;
• Documentare foto si tehnică;
• Analize fizice si chimice.
In urma analizelor chimice s-a stabilit ca iniţial copertina a fost vopsită cu un crom specific,
de aceea comisia desemnată pentru restaurarea acestei piese a stabilit ca pentru protecţie să
fie utilizată o vopsea verde - crom. De asemenea în urma unor tratamente mecanice au fost
descoperite unele piese din din cupru, alamă, bronz sau cadmiate care nu au fost iniţial vopsite
şi care au fost utilizate la confecţionarea a 4 grifoni, a pieselor de harnaşament, coroanelor
grifonilor, la cozile şi aripile acestora, a pieselor de la felinare ş i mai ales a celor ce alcătuiesc
ansamblul lampadarelor. Fiind foarte numeroase, aceste piese au fost restaurate în laboratoarele
din Iasi şi în cele de la Muzeul Militar din Bucureşti. S-a procedat la demontarea ansamblurilor
ornamentale.
•

TRATAMENTE MECANICE
S-au aplicat la toate piesele supuse restaurării. Au fost înlocuite cablurile ruginite, iar
piesele deteriorate s-au completat prin chituire, matriţare şi turnare.
TRATAMENTE CHIMICE
S-a îndepărtat vopseaua cu care au fost acoperite aceste piese, cu ajutorul unei soluţii
„Gromofag", s-au aplicat tratamente cu hidroxid de sodiu, urmate de neutralizarea cu acid acetic
şi apoi de spălări repetate cu apă distilată. În funcţie de starea de corodare, ce s-a pus în
evidenţă după îndepărtarea vopselelor, s-au tratat unele piese cu acid formic 12%, conform
diferitelor reţete aplicate materialelor neferoase. Au urmat neutralizările cu apa distilată. In
urma acestor tratamente, piesele aveau culoarea metalului proaspăt. In această situaţie se
impunea integrarea cromatică a pieselor, care s-a efectuat în laboratoarele din Iasi şi Bucureşti,
prin tratament cu sulfit de antimoniu (utilizat în special la cupru şi aliajele cuprului). După acest
tratament s-a trecut la protecţia acestor piese (care vor fi expuse în aer liber) cu un lac special
utilizat în restaurare numit INCRAL 44 şi fabricat in Italia. Acest lac a fost procurat de o firmă
de comercializare a vopselelor din Sibiu. Aplicarea lacului s-a realizat prin pulverizare şi
pensulare. Piesele cadmiate, aripile grifonilor, cozile şi alte părţi componente au fost tratate cu
tanin dizolvat în alcool tehnic la 60° C, urmate de protecţia cu acelaşi lac.
Demontarea şi montarea tuturor acestor ornamente a presupus o muncă deosebită care a
constat în confectionarea de filete, prinderi cu şuruburi sau nituri. S-au luat o serie de măsuri
pentru a se executa elemente care să asigure scurgerea apei pluviale. S-au chituit pe cât a fost
posibil suprafeţele de îmbinare. Felinarele au constituit o problemă deosebită, deoarece ele
trebuiau să fie şi funcţionale. Cu această ocazie s-au tratat sticlele originale care pe lângă alţi
produşi specifici aveau şi coroziune. S-a constatat ca la felinare lipsesc sticlele de deasupra care
apară becurile de intemperii. In acest sens s-au confecţionat geamuri pentru partea de sus a
· felinarelor realizate din policarbonat. Coroanele au fost restaurate şi integrate cromatic, apoi au
fost protejate cu lacuri adecvate.Probleme deosebite au apărut la ornamentele înşirate imediat
după felinare. Datorită gradului de distrugere, acestea nu au mai putut fi restaurate, unele având
peste 95% distrugere. In acest sens folosind analogia şi modelarile din ghips sau alte materiale
s-a ajuns să se execute mulaje corecte după ornamentele care s-au păstrat care au fost apoi
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turnate în aluminiu. O problemă deosebită a constituit-o prinderea ornamentelor pe suportul
central, utilizat şi pentru felinare. Soluţia adoptată a constat în decuparea elementelor turnate
pentru a putea fi introduse pe suportul felinarelor şi apoi fixarea lor prin şuruburi şi chit cu fibra
de sticlă de acest suport. 1n final au fost vopsite în verde crom integrându-se în ansamblul
artistic al copertinei.
Cutiile trăsurilor făcute pe structura de rezistenţă a copertinei au implicat o serie de
soluţii şi proceduri în procesul de restaurare. Astfel, s-a procedat la înlocuirea unor rame suport
din partea de jos a cutiilor, deoarece erau într-un grad avansat de degradare. S-a înlocuit cu tablă
şi s-au efectuat tratamente mecanice de îndepărtare a ruginii din cutii şi din suprafeţele
exterioare. S-au folosit bor-maşini cu diverse perii ca mărimi, elasticitate şi densitate a firelor.
S-au tratat cu tanin după care în interiorul cutiilor s-a mai proiectat încă o gaură de scurgere şi sa obţinut o nivelare prin folosirea unui strat subtire de beton pentru ca apa să nu mai „băltească"
în cutie. S-au făcut completări şi s-a folosit chitul pentru fier pentru acoperirea tuturor
cavităţilor pe unde putea pătrunde apa. Cu această ocazie s-au constatat şi unele neajunsuri sau
scăpari făcute chiar din proiectare. Aceste cutii au în interior un pod de lemn pe care stau două
cutii mari din cupru ce au drept scop colectarea apei şi dirijarea ei prin ţevi spre scurgerea
directă. Podul de lemn a fost în parte înlocuit cu scânduri noi, iar ţevile din cupru au fost tratate
adecvat cu acid formic şi vopsite verde crom. De asemenea tot sistemul de console care susţin
cutiile şi inclusiv cupola au fost curăţate şi tratate mecanic, taninate şi vopsite.
La prinderea acestor console de zidărie/terasă s-au folosit, în scop estetic, diverse
motive florale integrate cromatic şi artistic în ansamblul copertinei. Toată coroana din faţă,
sprijinită pe cele două cutii şi executată din metal, fier forjat şi ornamente florale din tabla de
fier şi aluminiu, a fost tratată mecanic pentru îndepărtarea ruginii, folosind perii adecvate.
Coroana avea lipsă mai multe roze, un fel de ţepuşe din fontă, care au fost turnate şi prinse pe
poziţie cu şuruburi asa cum erau cele originale. Aici au apărut multe probleme legate de
şuruburile deteriorate precum şi de găurile de prindere. 1n final după toate intervenţiile pentru
îndepărtarea ornamentelor şi după completările de rigoare, acestea au fost integrate în ansamblul
coroanei.
O problemă deosebită a constituit-o grilajul pentru sticlă şi plasa metalică. Procedurile
aplicate au fost multe începând cu îndepărtarea mecanică a chitului de pe rame care asigura
prinderea mecanică a sticlei armate. Sticla armată a fost scoasă din cele 80 de ochiuri. După
scoaterea sticlei şi îndepărtarea mecanică a chitului suport, s-a trecut la îndepărtarea ruginii prin
tratament cu deruginol şi acid orto-fosforic. Odată îndepărtaţi produşii de coroziune s-a impus
efectuarea unui tratament pentru produsii rezultaţi în urma tratării cu acid orto-fosforic,
deoarece sărurile acestuia migrează în prezenţa apei pluviale prin grund şi vopsea. A urmat un
tratament cu acid acetic, hidroxid de sodiu, apă multă până la îndepărtarea completă a sărurilor.
Apoi s-a procedat la taninare şi vopsire .
Placa de policarbonat s-a prins de ramă cu ajutorul unor chituri de prindere şi etanşare,
care au fost vopsite pentru integrarea cromatică. Plasa de protecţie confecţionată din sârma de 1
mm a fost tratată la Galati.
S-au imersat ramele într-o baie de hidroxid de sodiu. S-a înlocuit sârma de prindere a
plasei pentru ramă, s-au făcut tratamente, neutralizări, taninări şi vopsiri. S-au confecţionat
sistemele de prindere, iar la unele ţevi s-au proiectat găuri pentru scurgerea apei.
In procesul restaurării s-au făcut poze, documentaţie scrisă şi s-a colaborat cu zece
experţi în restaurare, specialişti în vopsele, ingineri, arhitecţi, specialişti în metale feroase şi
neferoase, specialişti în turnătorie, zugravi şi muncitori, precum şi alţi specialisti şi profesori
universitari din diverse specialităţi care au analizat cu atenţie şi au formulat soluţii corecte în
procesul lung şi dificil al restaurarii.
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Restaurarea copertinei de la intrarea in Muzeul Naţional Cotroceni - aspecte

62
https://biblioteca-digitala.ro

Pat1·i111011iu

Ceasuri cu simboluri masonice din colectia
.,
Muzeului Ceasului „Nicolae Simache" Ploieşti
Tatiana Ristea

Abstract: Freemasonry cannot be defined just in a few sentences. It is oflen said that freemasonry is an
allegorical system of morality, illustrated through symbols. Masonic symbolistic basically has biblica/
sources, being mainly based on the /egends about the construction of the Solomon temple. These symbols
are used within rituals, they can be found on the clothes and Masons' decorations but a/so on the objects
ofpersonal use, /ike cigarelle cases, pipes, watches, etc.
In the Clock Museum's col/ection there are three pocket watches with such symbols; one of them
is a customadeturkish watch, signed "Le Roy a Paris" in the XIX-th century, elements that make this
watch being valuable and unique.

otrivit lucrării „The New Enciclopedia Britannica": ,, Francmasoneria este cea
mai vastă societate secretă din lume, răspândindu-se mai cu seamă datorită
extinderii Imperiului Britanic în secolul al XIX-lea. Deşi începutul
Francmasoneriei este datat ca fiind secolul XVIII, legendele masonice plasează formarea
organizaţiei în vremea construirii Turnului Babel şi în cea a construirii Templului din Ierusalim
de către regele Solomon"'.
Cuvintele „francmason" ,,francmasonerie" reprezintă forma românească a cuvintelor
„free mason" (limba engleză), ,,franc ma~on" (limba franceză) sau „frei maurer" (limba
germană), care înseamnă „ zidar liber" şi constituie o moştenire a uneia dintre rădăcinile
francmasoneriei, breasla zidarilor, care clădeau biserici, bazilici şi catedrale în Evul Mediu. În
secolul al XIX-lea apare în limba română şi sub forma „farmazon" care provine din cuvântul
similar rusesc şi care înseamnă „năzdrăvan". În vremea paşoptiştilor exista în centrul
Bucureştiului alături de actualul Muzeu Naţional de Istorie, o stradă „Farmazoana", stradă
dispărută odată cu regularizarea Dâmboviţei.
Printre masonii români cunoscuţi apar nume ca: Dimitrie Cantemir (care a pus
însemnele lojii chiar în stema sa), Alexandru Ipsilanti, Heliade Rădulescu, Nicolae Bălcescu, C.
A. Rosetti, I.C. Brătianu, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Carol Davila (revoluţia de la
1848, cu deviza „dreptate, frăţie" a avut în mare parte sforile trase de această organizaţie), dar şi
Alexandru Ioan Cuza şi Carol I de Hohenzollern Sigmaringen.
Masoneria sau Francmasoneria nu poate fi definită în câteva propoziţii. Cel mai adesea
se spune despre masonerie că este un sistem alegoric al moralităţii, ilustrat prin simboluri.
Simbolistica masonică are în mare parte surse biblice, bazându-se în special, aşa cum spuneam,
pe legendele despre construcţia Templului lui Solomon .Astăzi, principalele simboluri masonice
sunt cele „Trei Mari Lumini": ECHERUL, COMPASUL şi „VOLUMUL SFINTEI LEGI" (cel
mai recent simbol masonic), precum şi litera „G" scrisă în interiorul unui echer şi al unui
compas.

P
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Geometria ocultă, denumită uneori „geometrie sacră „foloseşte de mult timp
simbolurile geometrice, ca de exemplu cercul, triunghiul, pentagrama, pentru ilustrarea unor
idei metafizice şi filozofice .
Scriitorii Christopher Knight şi Robert Lomas susţin că interpretarea simbolului
masonic al echerului şi compasului ar fi forma stilizată a vechiului simbol care reprezenta
puterea unui rege - o piramidă a cărei bază reprezenta puterea terestră, peste care era gravată o
piramidă întoarsă, care· constituia puterea cerească a preotului. Aceste simboluri creează prin
alăturare simbolul cunoscut sub numele de „Steaua lui David " simbol care este folosit pe scară
largă pe frontispiciul bisericilor creştine în evul mediu, iar mai timpuriu pe cele ridicate de către
Cavalerii Templieri 2 • Cei doi scriitori susţin că utilizarea acestui simbol în sinagogi a apărut
mult mai târziu. Plecând de la premisa că fără compas nu se poate alcătui un echer şi că fără
echer nu se poate construi un Templu (vorbim totuşi de meşteri constructori, de zidari) prin
analogie cele două devin simboluri ale virtuţii şi conştiinţei, ECHER=MORALIT ATE şi
COMPAS=SPIRITUALITATE 3•
Simbolul „ Cărţii (Legii) Sacre " este reprezentat de BIBLIE. Acolo unde lojii le conţin
şi membri de altă credinţă decât cea mozaică şi cea creştină, se cooptează Cărţile respectivelor
credinţe.

Cel de al treilea simbol major în masonerie, litera „G " este destul de controversat; pe de
o parte se defineşte ca fiind prima litera a cuvântului GEOMETRIE, pe de altă parte prima literă
a cuvântului GNOZĂ sau GAMMA , iar o a treia teorie susţine că ar fi vorba de prima literă a
cuvântului englezesc GOD. Autorii masoni fac adesea referiri la o expresie celebră a lui Platon
„Dumnezeu geometrizează mereu" pentru a combina înţelesurile literei „G". Dincolo de
semnificaţie, litera „G" este unul din elementele decisive în masonerie, fiind plasată în mijlocul
stelei înflăcărate , steaua care îndrumă paşii spre cunoaştere .
Alături de cele trei mari simboluri amintite deja, o mulţime de alte simboluri se regăsesc
pe îmbrăcăminte, decoraţii dar şi pe obiecte de uz personal, tabachere, pipe, cutii de bijuterii,
ceasurile.
În colecţia Muzeului Ceasului se găsesc trei ceasuri de buzunar cu astfel de simboluri.
Primul dintre ele este un ceas de buzunar de formă triunghiulară, forma cea mai frecvent
întâlnită la ceasurile de buzunar cu însemne masonice.
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Este realizat în Elveţia la Geneva de firma „G.SCHW AB & LOILLET", la începutul
secolului XX. Deşi înfiinţată la sfârşitul secolului al XIX-lea , marca „LOILLET WA TCH" este
înregistrată în Geneva la data de 1.10.1915. Carcasa este din argint, cu două capace. Capacul din
spate este bogat ornamentat cu cele mai reprezentative simboluri masonice; central Altarul şi
Soarele, mărginite de cele două Coloane având inscripţionate literele „B" şi „J" şi în partea de
jos Mozaicul. Deasupra, litera „G" şi „Ochiul Atotvăzător". În partea stângă a altarului frunze
de acacia, carte şi spadă, iar în partea dreaptă ciocan, mistrie, echer şi din nou frunze de acacia.
Cadranul este din sidef, cu însemne masonice în locul cifrelor, triunghi, fir de plumb, lună,
coloane, compas şi rigla, craniu pe două oase încrucişate, piatră cubică şi secure, echer, soare şi
mistrie. Sub arătătoare se găseşte inscripţia „LOVE YOUR FELLOW MANN /LEND HIM A
HELPIND HAND" care se traduce prin „Iubeşte-ţi aproapele ajutându-l la nevoie". Deasupra
indicatoarelor se află sigla mărcii. Laterala ceasului din dreapta este ornamentată cu porumbel,
stea şi altar, iar cea din stânga cu echer, compas, mistrie, ciocan şi săbii . Pe capacul mediu sunt
inscripţionate, în dreapta seria 2050, numele mărcii G.SCHWAB&LOILLET/GENEVE SUISS,
iar în stânga seriile patentelor de producţie : U.S .A./PATENT/66542/ENGLSCH/patent
713821/SWISS/PATENT 36889. Mecanismul este sistem anker, balansier monometalic, spiral
Breguet. A intrat în patrimoniul muzeului în anul 1969.
Cel de al doilea este un ceas lucrat în Elveţia, în secolul XIX, autor anonim, cu o
carcasă tip bazin, cu trei capace din metal comun.

Capacul anterior este gravat central cu o carte, echer şi lunetă , iar de jur împrejur frunze
de acacia. Capacul din spate este ornamentat central cu o stea cu opt colţuri, mărginită de un
decor vegetal în formă de rozetă. Capacul mediu are ca ornamentaţie o harpă, o trompetă, o
chitară şi decor floral. Poate părea puţin surprinzător, dar şi aceste simboluri sunt asimilate
masoneriei, pentru că ele fac parte din „muzică" una dintre cele şapte arte liberale citate în
numeroase texte masonice din vechime 4 • Cadranul emailat al acestui ceas are cifre romane
pentru ore şi cifre arabe, din 5 în 5, pentru minute. Mecanismul este fus cu lanţ: pe placa
mecanismului, seria 40310. A intrat în patrimonial muzeului în anul 2004.
Cea de a treia piesă este un ceas de buzunar din aur, datat în secolul al XIX-lea, de
formă rotundă, semnat „Le Roy a Paris".

Este o comandă turcească, ceea ce particularizează acest ceas de buzunar; în secolul
XIX francmasoneria italiană, franceză şi engleză a deschis loji în Imperiul Otoman la care au
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aderat politicieni, intelectuali şi comercianţi, căutarea lor de absolut fiind compatibilă cu
idealurile masonice; confreriile sau corporaţiile în care musulmanii erau deja membri erau
structuri codificate şi iniţiatice.
Capacul din spate al ceasului emailat în verde deschis, are ca ornamentaţie centrală globul
pământesc5, carte, riglă şi o roată; marginal prezintă ghirlande vegetale şi florale în aur şi email
policrom. Pe interiorul capacului se regăseşte seria 4595 /II 25. Capacul mediu prezintă aceeaşi
serie şi inscripţia „LE ROY A PARIS/Nr.4595. Cadranul din emailat alb, are cifre turceşti şi
linii ptr. minute. Mecanismul este sistem anker, coq traforat. A intrat în patrimoniul muzeului în
anul 1963.
SEMNIFICAŢIA

SIMBOLURILOR MASONICE PE SCURT ŞI DETALIATE
Cele 2 coloane ale Templului = forţa
J (Jakin) = graţia (frumuseţea)
Steaua in 5 colţuri care radiază = lumina, inteligenţa si ştiinţa
Echerul = materia
Dalta = gândirea
Compasul = spiritul
Ciocanul de lemn = voinţa
Două mâini strânse = unirea
Ramurile de acacia = reînnoirea, metamorfoza, inocenţa
Soarele = raţiunea
Luna = imaginaţia
Sabia = Învierea şi moartea iniţiatică
Sfânta Treime - Tatăl(esenţa) + Mama(substanţa)+Fiul(viaţa)
Altarul - este simbolul adorării, al credinţei, al Sfintei Sfintelor din Templul lui Solomon şi
concentrează întreaga viaţă masonică şi prin faptul că susţine Marile Lumini, arată că viaţa este
susţinută de credinţă.
Coloanele - aşezate la intrarea în Templu, la Vest, în amintirea celor pe care Hiram Abiff,
maestru constructor al Templului lui Solomon, le-a aşezat la intrarea templului simbolizează
DUALITATEA, POLARITATEA, legătura între pământ şi cer.
Literele „B" şi „J" aflate pe cele două coloane au următoarele semnificaţii: BOAZ este
considerată coloana ucenicilor deoarece Hiram îi plătea pe ucenici în dreptul acestei coloane;
cuvântul în limba arameică înseamnă „în forţă" şi este forţa eternă din care mai târziu se vor
naşte calfele, maeştrii şi marii iluminaţi, iar JACHIN, numele primului sacerdot al Templului,
semnifică „ va aşeza" simbolizând dreptatea şi corectitudinea. Aşadar, se poate spune că
Templul Masonic este aşezat în forţă de Marele Arhitect al Universului şi va rămâne neclintit
pentru totdeauna.
Ochiul Atotvăzător - simbolul Divinităţii şi prin analogie al atributelor Sale cele mai
importante pentru om, iubirea, atotştiinţa, dreptatea şi mila. El a devenit simbol al Proniei
Divine 6 în creştinism (ochiul în triunghi; se găseşte pe bacnota de 1$).
Soarele şi Luna - SOARELE, asociat dinamicii axiale, este corespondentul căldurii şi
adevărului, purificării şi vitejiei; în multe tradiţii antice este numit EROUL care coboară în
fiecare seară în tărâmul morţilor şi iese în fiecare dimineaţă victorios.
LUNA simbolizează „femininul" , intuiţia, obscurul, caracterul schimbător al formelor,
mediatorul între forţele celeste şi Doamna Apelor.
În sens masonic Soarele şi Luna reprezintă alternanţa şi echilibrul (între zi şi noapte, alb şi
negru, activitate şi repaus etc.).
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Firul de plumb - este elementul echilibrului interior şi sugerează ideea ascensiunii liniare,
verticale şi infinite care duce la perfecţiune.
Instrumentul de nivelare (livella) - este cel care stabileşte raportul între orizontal şi vertical,
de a conduce la un sistem de referinţe şi prin acesta de a se îmbogăţi spiritual; în alte mijloace
simbolizează destinul comun al Morţii.
Ciocanul şi dalta - reprezintă forţa voinţei, determinarea de fier de a izbuti pentru bine.
DALTA simbolizează discernământul, iar CIOCANUL voinţa de a obţine. Folosirea alăturată a
celor două instrumente simbolizează necesitatea unirii acţiunii cu gândul. (În conformitate cu
documentele mai vechi, ciocanul masonic era folosit pentru „a sparge colţurile ascuţite ale
pietrei brute făcând-o mai potrivită pentru lucrul constructorului", iar cu ajutorul dălţii se
executau finisajele, dantelăriile de piatră, ciopliturile fine.)
Piatra brută şi cea lustruită - metafora pietrei este legată de identificarea ei cu însăşi masonul:
lucrarea masonică a măsurării şi lustruirii pietrei brute corespunde cu transformarea lui însuşi.
Aslarul brut este piatra de carieră, nefinisată, neşlefuită - simbolul omului necălăuzit, în timp
ce aslerul perfect este o piatră tăiată şi finisată şi este simbolul umanităţii iluminate.
Rigla - este emblema perfecţiunii şi a ordinii care rezultă dintr-o acţiune justă şi echilibrată.
Este şi simbolul celor 24 de ore ale zilei, dintre care o parte ar trebui dedicată gândului, una
lucrului, alta odihnei şi una celor care au nevoie de ajutor.
Mistria - este instrumentul zidarului care serveşte la îndreptarea materialului pietros şi
simbolizează BINEFACEREA precum şi dorinţa de a-l ajuta pe care are nevoie. Mistria este
considerată şi instrumentul de alegere al Constructorului - Zidar în acţiunea sa constantă şi
pozitivă de edificator activ.
Mozaicul - este simbolul binarului, al opoziţiei între o entitate şi alta, între spirit şi materie,
între adevărat şi fals, între bine şi rău, între frumos şi urât.
Delta - numită şi Triunghiul lui Solomon, triunghiul echilateral şi-a luat numele după cea de-a
patra literă a alfabetului grec. Reprezentarea geometrică a lui trei reprezintă în simbolistica
creştină Trinitatea.
Zodiacul - este definit de Platon ca fiind „imaginea cerului". În masonerie zodiacul este folosit
ca sistem simbolic şi nu are caracter divin sau astrologic, ci înfăţişează viziunea cosmologică a
universului.
Acacia (salcâmul)- este cel mai important dintre simbolurile vegetale ale masoneriei, fiind
simbolul NEMURIRII. Acacia este o plantă veşnic verde şi extraordinar de rezistentă. Evreii
obişnuiau sa. o planteze pe morminte ca simbol al vieţii.
Cap de mort cu două oase încrucişate este simbolul de perfecţiune spirituală; oasele
încrucişate în forma crucii Sântului .Andrei au darul de a influenţa spiritul şi consecvenţa.
Piatra cubică şi secure - securea este considerată prima arma utilizată de om, reprezentând un
grad în masonerie; piatra cubică este asociată şi cu secretul, în multe tradiţii fiind considerată ca
una din expresiile perfecte ale misterului vieţii şi ale tuturor manifestărilor sale.
Este cunoscut faptul că orice mason trebuie să aibă cunoştinţe solide în ceea ce priveşte
simbolurile şi semnificaţia acestora, simbolistica având un rol important în masonerie. De aceea
probabil au fost utilizate aceste simboluri, pe atât de multe obiecte de ritual sau personale, aşa
cum sunt şi ceasurile.

Note
1- Templul lui Solomon sau Primul templu din Ierusalim a fost lăcaşul sf'ant al vechilor evrei.
După izvoarele biblice se presupune că templul a existat în anii 22 - 29 fiind una dintre cele
mai măreţe construcţii iudaice din antichitate. A fost construit de regele vechilor israeliţi
Solomon pe dealul Moriah din Ierusalim. Templul lui Solomon a fost distrus, după relatarea
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biblică, în timpul cuceririi regatului Iudeei de către babilonieni. În timpul dominaţiei persane,
împăratul

2-

3-

45-

6-

Cirus cel Mare a permis evreilor reclădirea lui. Noua clădire este cunoscută în istorie
sub denumirea „cel de al Doilea Templu". Ea a fost restaurată de regele Irod cel Mare. Al
Doilea Templu din Ierusalim a fost distrus de romani în timpul represiunii revoltei evreilor din
anii 66 - 73 d.Hr. contra stăpânirii romane. În contrast cu alte religii, religia iudaică era o
religie monoteistă, iar templul slujea cultului unui singur Dumnezeu. Principalele sărbători
religioase ale iudaismului erau celebrate la templul din Ierusalim, unde venea în pelerinaj
întregul popor. Nu a fost găsită nici-o urmă a Templului lui Solomon, de aceea mulţi
arheologi cred că acesta nu ar fi existat.
Ordinul Templierilor a fost întemeiat în anul 1118 de către Hugo von Payen. Întorcându-se
din Ţara Sîantă în Franţa, a devenit aici o importantă forţă politică, edificată pe esoterică, pe
cunoştinţele gnostice aduse din Orient, preluate de la iniţiaţii islamici. După ce puterea lor a
crescut foarte mult, concurând structurile statornice, regele francez şi papa le-a zdrobit ordinul,
cu neobişnuită violenţă, în 1307. Au reuşit însă să penetreze în ramura britanică, respectiv
scoţiană a francmasoneriei.
Compasul este emblematic pentru înfrânarea patimilor - lăcomie, judecată nedreaptă egoism.
Heraldica lui masonică ţine de triunghiul cu vârful în sus, care este un simbol celebru al
spiritualului şi al Divinităţii. Echerul este simbol al corectitudinii, al cinstei şi conduitei
morale. Este o unealtă alcătuită din două elemente care se întâlnesc în unghi drept; acesta este
unghiul potrivit pentru a ridica în piatră ziduri perpendiculare şi solide. Heraldica lui Masonic
îl arată ca pe un triunghi cu vârful în jos, indicând astfel lucrarea asupra materiei.
Cele mai grăitoare argumente, sunt definiţiile acestor arte date în Vechile Îndatoriri, denumire
sub care sunt cunoscute îndeosebi manuscrisele Regius şi Cooke.
Coloanele din lojile masonice sunt frecvent reprezentate ca purtând în vârf un glob pământesc,
exact aşa cum Atlas poartă pe umerii lui Pământul. Semnificaţia ascunsă este că masoneria
este cea care susţine şi controlează întreg Pământul.
Dumnezeu nu numai creează si păstrează cele create, dar le şi conduce spre ţinta destinaţiei şi
a desăvârşirii lor; înţelepciunea Lui guvernează cele create, văzute si nevăzute. O singură
privire asupra universului, ne vorbeste de Provindenţa divină. Dumnezeu a creat Universul,
dar nu l-a lăsat fără legi stabile. Fiecare lucru are raţiunea şi legea lui: astrele în drumul lor,
arborii care înfloresc şi rodesc, animalele cu instinctele lor, florile, vieţuitoarele, totul vorbeşte
de Pronie. Lumea este ca o casă, care fără arhitect şi proprietari, s-ar distruge. Dacă o corabie
rămâne sin~ în apele oceanului, fără cârmaci şi corăbieri de asemenea se distruge si se
scufundă. Dacă fiinţele fără raţiune se supun conducerii Sale suverane, cu atât mai mult
fiinţele inteligente se mişcă in Providenta Sa. Ea are secrete şi mistere, la care unii găsesc
soluţii, dar alţii rămân în insondabile prăpastii. Lumea e făcută din elemente opuse care s-ar
distruge între ele, însă ele se ajută încât totul durează de mii de ani.
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Aspecte privind conservarea automatelor
muzicale din colecţia Muzeului Ştiinţei şi
Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi
Cristina Celia Iacob

Abstract : Preventive conservation strategies should be the responsibility of al/ museums but it will take a

long time before these strategies will become a part of daily museum 's routine. So far the monitoring of
light, relative humidity and temperature have been common place but there is a very little knowledge
about the deterioration process of objects especial/y objects made of organic materia/s. The impact of the
indoor environment that organic object are exposed to remains to be assessed. This paper presents the
main environmental riskfactors and some preventive conservation strategies.

-". n anul 1972 intră în circuitul muzeal ieşean secţia "Înregistrarea şi redarea
sunetului" din cadrul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu", unică în
România şi printre puţinele din lume. Colecţia dispune de simfonioane, polifoane,
piane mecanice, cutii muzicale, gramofoane, patefoane, discuri şi benzi perforate
achiziţionate numai din ţara noastră. Datorită faptului că cele mai multe dintre
automatele muzicale au o vechime de peste o sută de ani, degradările fizico- chimice datorate
îmbătrânirii inerente a materialelor componente sunt însoţite şi de uzura funcţională a acestora.
Procesele fizico - chimice de alterare şi degradare sunt accelerate şi de condiţiile microclimatice
deficitare.
Obiectele din colecţiile secţiei de "Înregistrarea şi redarea sunetului", au în constituţia
lor o mare varietate de structuri organice şi anorganice pentru care factorii biotici şi abiotici
reprezintă un permanent pericol sub aspectul degradării lor. Factorii biotici, abiotici precum si
factorul uman sunt principalele elemente care conduc la degradarea bunurilor culturale,
respectiv automatelor muzicale, în cazul de faţă.
Factorii abiotici ai mediului sunt factorii fizico - chimici : temperatura, umiditatea
relativă, compoziţia atmosferică, aşa numitul microclimat.
Factorii abiotici pot fi clasificaţi în:
factori reactivi (care se combină atât între ei cât şi cu elementele constitutive ale
obiectului) - umiditate, oxigen şi gaze poluante (S02, oxizii de azot, ozon, amoniac,
etc.);
factori de activare (ce asigură energia de activare Ea, necesară proceselor chimice
care se dezvoltă în mediul bunurilor culturale) - temperatură şi lumină;
Factorii biotici sunt macro şi microorganismele cu care intră obiectul în contact.
Acestea pot fi: insecte, mucegaiuri şi rozătoare. Apariţia deteriorărilor de acest gen este
rezultatul acţiunii conjugate a doi factori:
condiţiile favorabile create de factorii microclimatici;
lipsa de igienă (praf, murdărie, lipsa de aerisire, prezenţa resturilor alimentare);
Factorul uman este cel care este de fapt răspunzător de toate modificările stării de
conservare a bunurilor culturale. Nerespectarea prevederilor Normelor de conservare privitoare

!
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etalare, manipulare, transport, fotografiere poate duce la degradări cu efecte incalculabile, ale
bunurilor culturale.
Toţi aceşti factori ai mediului ambiant în care este plasat obiectul exercită asupra lui o
acţiune continuă şi nu în puţine cazuri, cu efecte distructive. Acţiunea unui factor de mediu nu
este niciodată singulară. Relaţiile de determinare existente între cele două categorii de factori au
o consecinţă importantă şi anume acţiunea rezultantei acestora asupra obiectului. Astfel, dintre
factorii de microclimat, temperatura şi umiditatea relativă au un rol deosebit în degradările
produse obiectelor de muzeu, în special asupra acelora din material organic (lemn, hârtie,
carton, piele). Raportul dintre aceşti doi factori, invers proporţional şi într-un singur sens face
ca, pe lângă acţiunea sa directă, temperatura să intervină asupra obiectelor de muzeu şi prin
modificările regimului umidităţii relative (UR). Variaţiile temperaturii şi umidităţii relative, dar
mai ales trecerile bruşte de la valori maxime la valori minime sau viceversa, au ca efect o serie
de procese fizico - chimice, cu certe efecte negative în ceea ce priveşte integritatea obiectului. În
compoziţiile atmosferei sălilor de expunere şi depozitelor sunt prezente particule de praf ce pot
acţiona fizic sau chimic, putând constitui şi surse de infecţie cu agenţi biologici. Putem găsi în
compoziţia prafului spori de ciuperci, bacterii sau oua de insecte. Porţile de intrare a prafului, în
sălile de expunere, sunt oferite de modul de aerisire şi de accesul vizitatorilor. Aşadar agenţi
biologici, având ca sursă de hrană particule organice ce compun praful şi o umiditate de
condensare favorabile dezvoltării, pot ajunge pe suprafaţa obiectelor de muzeu. Acţiunea
agenţilor biologici ai mediului ambiant asupra obiectului de muzeu este exprimată prin apariţia
fenomenului de biodeteriorare pentru realizarea căruia se asociază preponderent două
mecamsme:
nutritiv - prin care obiectul de muzeu serveşte la nutriţia agentului biologic, suferind
astfel o acţiune distructivă;
metabolic - exercitat prin produşii de metabolism ai agentului cu acţiune nocivă,
soldată deseori cu patări ale suprafeţei materialelor componente, schimbarea culorii,
coroziunea chimică a stratului.
Fenomenele expuse anterior se manifestă deseori asociate, fiind condiţionate şi de existenţa
unor factori de mediu nefavorabili (valori ale temperaturii şi umidităţii relative ce depăşesc
27°C şi respectiv 70%, precum şi lipsa ventilaţiei din spaţiul de expunere sau depozitare).
În continuare voi trata problemele specifice de conservare ale automatelor muzicale sub
influenţa- factorilor de degradare şi alterare specifici. Principalele materiale constitutive ale
l!utomatelor muzicale sunt: lemnul, pielea, hârtia, cartonul, metalul, ceara, ebonita şi bachelita.
Lemnul este un material organic în a cărui compoziţie chimică întâlnim celuloză
(constituient de bază), lignină şi substanţe minerale. El este un material deosebit de sensibil la
fluctuaţiile de temperatură şi umiditate ale mediului ambiant. Absoarbe vapori de apă şi îi
restituie ca urmare a gradului de umiditate crescut sau a uscăciunii mediului ambiant. Pornind
tocmai de la aceste caracteristici ale lemnului putem afirma că acesta poate fi degradat de un
complex da factori biotici, abiotici sau prin acţiunea lor cumulată. Fluctuaţiile de temperatură şi
umiditate au ca efect modificări dimensionale ale pieselor din lemn producând, în timp, apariţia
fisurilor, desfacerea îmbinărilor şi decojirea furnirului. Agenţii biologici - de origine animală şi
vegetală - pot provoca:
alterări cromatice (produse de ciuperci);
descompunerea materiei lignocelulozice - cu diminuarea rezistenţei mecanice;
modificarea rezistenţei şi structurii fizice a lemnului, care în cazul manevrării
necorespunzătoare sau a vibraţiilor, conduce la apariţia de fisuri, crăpături, rupturi
etc.
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Recomandări

pentru conservarea preventivă:
cutiile din lemn de diferite esenţe întâlnite la orchestroane, simfonioane, aristoane,
pianole şi cutii muzicale, trebuie păstrate la o umiditate relativă plasată in jurul
valorii de 55% corelată cu o temperatură cu valori cuprinse între 1- 18° C, pentru a
preveni apariţia efectelor descrise anterior;
automatele muzicale trebuie ferite de influenţa radiaţiilor ultraviolete şi a celor
solare (calorice), deoarece acţiunea lor asupra materiei lignocelulozice de la
suprafaţa lemnului, poate determina apariţia unor crăpături fine, vizibile cu ochiul
liber, a căror evoluţie este ireversibilă;
trebuie acordată o deosebită atenţie prevenirii atacului biologic, prin menţinerea
stării de curăţenie de la suprafaţa obiectului şi prin crearea unor condiţii optime de
microclimat;
trebuie avută în vedere manevrarea corespunzătoare a obiectelor în vederea
prevenirii deteriorărilor mecanice cauzate de factorul uman.
Lemnul mai este întâlnit şi în componenţa cilindrilor cu ştifturi de la orgile automate şi
la cele de stradă. Trebuie de acordat o atenţie deosebită în timpul manevrării acestora pentru a
evita ruperea ştifturilor în timpul funcţionării. De asemenea automatul muzical nu trebuie oprit
inaintea terminării melodiei deoarece se poate produce o deteriorare a suportului de înregistrare.

Pielea, întâlnită la automatele muzicale cu discuri şi benzi perforate la care acţionarea se
face pneumatic (cu foale), este un material organic care ridică probleme deosebite în ceea ce
priveşte conservarea, fiind foarte sensibilă la variaţiile microclimatice.
O umiditate relativă peste 70% duce la dezvoltarea rapidă de ciuperci care decolorează
şi erodează pielea, iar o temperatură excesivă o face friabilă. Sub acţiunea factorilor de
microclimat combinaţi cu uzura datorată solicitărilor mecanice, pielea din foalele automatelor
muzicale îşi pierde caracteristicile, acestea nemaiputând a fi utilizate la parametri normali.
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Recomandări

pentru conservarea preventivă:
microclimatice în conformitate cu parametrii prevăzuţi de
Normele de conservare;
evitarea uzurii aparatelor muzicale ce au_în componenţa lor foale din piele.
Hârtia este un material organic din care sunt confecţionaţi o serie din suporţii de
înregistrare ai automatelor muzicale. O întâlnim la discurile de carton, cartele şi benzi perforate.
Hârtia este deosebit de sensibilă la variaţiile de microclimate putând fi degradată de:
căldură şi uscăciune, devenind friabilă;
lumina solară produce modificări de culoare (fenomenul îngălbenirii hârtiei) şi
friabilitate;
umiditatea scăzută produce îngălbeniri şi friabilitate iar cea crescută (peste 70%), în
combinaţie cu depunerea de impurităţi, favorizează dezvoltarea ciupercilor
evidenţiate prin apariţia de pete brune sau prăfoase);
praf, insect, rozătoare, microorganisme;
păstrarea stabilităţii
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Cele mai grave probleme de conservare ale suporţilor de înregistrare din hârtie şi carton
sunt determinate de solicitările mecanice. Datorită diverselor erori de funcţionare, ale
automatelor muzicale, benzile şi cartelele perforate suferă rupturi, în special pe margini în
dreptul perforaţiilor de ghidaj. Discurile din carton suferă deteriorări ale orificiilor de fixare şi
ale ,perforaţiilor, în cazul în care nu· sunt fixate corect în aparat. Pentru evitarea degradării,
discurile şi benzile perforate cu caracter de raritate, sunt păstrate în depozit învelite în hârtie
neutră şi protejate împotriva luminii. La demonstraţii se folosesc suporţi de înregistrare care
_există în mai multe exemplare.
Recomandări pentru conservarea preventivă:
păstrarea unui microclimat corespunzător conservării hârtiei şi cartonului (UR = 5565% şi T= 1-18°C);
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înlăturarea solicitărilor

mecanice prin folosirea de copii la

demonstraţiile făcute

în

muzeu;
protecţie

împotriva luminii şi a radiaţiilor calorice;
protecţie împotriva impurităţilor atmosferice, prin depozitarea lor corespunzătoare;
Metalul este un material anorganic. Este întâlnit la cilindrii cu ştifturi, la discurile
perforate ale automatelor muzicale precum şi in componenţa tuturor aparatelor fiind folosit la
pârghii, pedale, manivele, diverse structuri etc. Starea lui de conservare poate fi negativ
influenţată de procesele de coroziune ce se dezvoltă în condiţii de umiditate relativă ridicată.

Cilindrii cu ştifturi ai cutiilor muzicale sunt confecţionaţi dintr-un tub de alamă fixat pe
două plăci terminale numite tampoane. Ştifturile sunt calibrate cu foarte mare grijă. Fixarea lor
în interiorul tubului se face prin turnarea unui ciment pentru o mai bună rezonanţă a sunetului.
Datorită unor rotaţii prea rapide sau opririi funcţionării lor înainte de terminarea melodiei,
ştifturile pot suferi deformări sau chiar ruperi. Acestea afectează calitatea melodiei. Discurile
din tablă de zinc sau oţel ale simfonioanelor şi aristoanelor pot fi afectate de funcţionarea
acestora. Pentru o bună audiţie discurile nu trebuie să sufere deformări, în special pe margini, în
dreptul perforaţiilor de ghidaj.
Recomandări pentru conservarea preventivă:
manevrarea se face cu mănuşi de bumbac, deoarece acizii graşi şi umiditatea
mâinilor pot cauza oxidări ireversibile;
se impune păstrarea lor într-un mediu uscat, fără agenţi corozivi;
protecţie împotriva solicitărilor mecanice;
aşezarea discurilor metalice se recomandă a fi facută în acelaşi sens, nu ştift peste
ştift, pentru a preveni îndoirea sau ruperea acestora;
manipularea şi fixarea în aparat trebuie efectuată cu atenţie deoarece once
deformări ale ştifturilor sau ale perforaţiilor pot afecta calitatea sunetelor;
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Ceara este întâlnită ca material constitutiv al cilindrilor pentru fonograf. Calitatea
acesteia este afectată in special de temperaturi ridicate. Cilindrii de ceară mai pot fi afectaţi de
degradări mecanice produse de sistemul de înregistrare (cu ac de safir).
Recomandări pentru conservarea preventivă:
menţinerea unei temperaturi constante cuprinsă între l - l 8°C;
evitarea supunerii la tensiuni mecanice;
depozitarea se face in cutii de carton în poziţie verticală;
Ebonita sau bachelita reprezintă materialul constitutiv al discurilor pentru gramofon,
patefon sau pick-up. Aceste două materiale nu ridică probleme deosebite de conservare sub
aspectul comportării lor la influenţa factorilor de microclimat. Ca măsură de conservare
preventivă ce o putem lua este menţinerea integrităţii discurilor prin nesupunerea lor la tensiuni
mecanice sau şocuri. De asemenea se recomandă păstrarea lor în plicuri special confecţionate
sau mape.

Ţinând cont de materialele care intră în componenţa automatelor muzicale şi de faptul
materialele organice prezintă o sensibilitate mult mai mare decât cele anorganice, este
necesară asigurarea unor măsuri de conservare preventivă care să vizeze automatul muzical ca
tot unitar.
că
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Cutii muzicale cu disc prezente în colecţia
Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"
din Iaşi 1
Monica Nănescu

Abstract: "Ştefan Procopiu" Science and Technique Museum an important and rich collection of musical
box with discs, displayed within the "Sound Recording and Playback" section. The collection was
initiated in 1958 and grew bigger and bigger, through purchase. It includes items created in countries
with tradition in this field such as Germany, Switzerland and France and which were used in the houses
of Romanians' as sources of entertainment. The research work presents the main musical box with discs
manufacturers toghether with their trademarks that are in our collection are: Ariston, Sonora, Phoenix
(perforated organettes), Symphonion, Polyphon, Stella, and Orphenion (musical boxes with combs).

paratele de înregistrare şi redare a sunetului concentrează, prin design şi
valoare artistică intrinsecă, viziunea perioadei de început a erei industriale
asupra conceptului de entertainment.
Ideea cutiilor muzicale automate a fost dezvoltată ca o adaptare publică şi ulterior
familială a rezonanţei muzicale, culturale şi religioase generate de utilizarea cariloanelor
montate în turnurile catedralelor din Europa Evului Mediu târziu (cu precădere în Ţările de Jos
şi nordul Franţei). În secolul al XVIII-iea abilitatea de a dezvolta carillon-ul în plan muzical
(tehnic, interpretativ şi componistic) a stagnat pentru o vreme din cauza limitelor tehnologice,
fiind evidentă dependenţa extinderii spaţiale a instrumentului de sistemul format din cilindrul
rotitor cu pini (ştifturi) şi clopotele de bronz (acordate individual şi în ansamblu cu ajutorul unui
strung circular). Tot în aceeaşi perioadă, începând cu 1750, la Chaux-de-Fonds, fraţii
ceasornicari Jaquet Droz, inventează prima păsăre mecanică cântătoare dotată cu mecanisme cu
came care îi oferea posibilitatea să execute mişcări ale ciocului, capului şi aripilor, cântecul
fiind produs de o serinetă prevăzută cu opt tuburi sonore.
În 1796, Antoine Favre, un ceasornicar din Geneva, a avut geniala idee de a înlocui
clopotele cariloanelor cu piepteni metalici care generau, prin acţionare mecanică, note
prereglate. Odată rezolvată problema mărimii cilindrilor s-a putut persevera în direcţia
dezvoltării unei noi industrii, cea a cutiilor muzicale. Astfel, primele cutii cu melodii sunt
produse în Sainte-Croix şi în curând notorietatea lor depăşeşte faima deja consacrată a
ceasornicăriei. Câţiva ani mai târziu, Nicole Frere din Geneva are ideea de a acompania
pieptenele metalic cu alte surse sonore (tobiţe, ancii, sau clopoţei) realizând primele cutii
muzicale tip orchestră. În Germania, Compania „Lamy" din Furtwangen s-a remarcat în
decursul timpului ca un important producător de cutii muzicale performante.

A

Lucrare prezentată la Conferinţa Internaţională a flaşnetarilor organizată de Muzeul Tehnic din Brno,
Cehia, 15-17 august 2011
1
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La mijlocul secolului al nouăsprezecelea, concomitent cu apariţia noilor meşteri ai
cutiilor muzicale Mermod Freres, Charles Paillard, L'Epee ş.a. s-au construit şi răspândit
mecanisme complexe de generare a sunetelor cu respectarea indicaţiilor unor partituri simple.
Acestea au fost montate în suporturi prelucrate artistic, cum ar fi: tabachere, ceasuri, mandoline,
păsări măiestre artificiale şi albume muzicale. În paralel, atelierele din Mirecourt, situate din
nord-estul Franţei, au continuat să producă serinete cu scopul de a fi vândute drept jucării, unele
fiind comandate special pentru a deveni instrumente de tip orgă de salon destinate locuinţelor
nobililor şi ale burgheziei bogate.
Ulterior, tehnica instrumentelor muzicale automate a evoluat, locul cilindrului cu pini
fiind preluat de discul metalic sau de carton, prevăzut cu orificii menite să antreneze pârghiile
pieselor componente care produceau armonia sonoră dorită.
S-au născut astfel organetele şi ulterior pianele automate ( cântau singure partiturile de
programare realizate pe diferite suporturi). Produse în 1882, la Leipzig, de către Paul Ehrlich,
organetele erau acţionate prin intermediul unei manivele care punea în funcţiune atât sistemul
de citire (discul propriu-zis) cât şi burduful. Deschiderea şi închiderea supapei se efectua
automat, printr-un sistem de pârghii, ce pornea de fiecare dată când discul trecea peste o
perforaţie corespunzătoare notei respective (în general, organetele funcţionează cu vacuum şi
asigură interpretarea a 16 - 26 note muzicale). Printre cele mai cunoscute şi apreciate de
cunoscători s-au numărat "Ariston" care deţinea şi cel mai bogat repertoriu de înregistrări,
respectiv „Phoenix" şi „Euphonika". Ultima, concepută pe 16 - 36 note ce oferea o tonalitate
superioară a sunetului, era dotată în general cu figurine dansatoare care creeau efecte vizuale
deosebite. Fabricată în jurul anului 1900, în Germania, la Leipzig, de către Schmidt & Co.,
organeta "Intona" reda, pe 16 note, muzica destinată saloanelor de epocă.
Industria cutiilor muzicale cu cilindru cu pini s-a dezvoltat până la sf'arşitul anilor 1880,
când a început să se prefigureze o noua invenţie: cutia muzicală cu disc interschimbabil. Odată
cu inventarea discului din metal perforat ca purtător de sunet, industria de cutii muzicale
elveţiene a intrat în declin.
Primul fabricant de cutii muzicale cu disc care a contribuit la dezvoltarea producţiei de
masă a fost germanul Paul Lochmann. Acesta, imediat după acordarea brevetului în 1886, a
început producţia de cutii muzicale cu disc, comercializate sub numele „Symphonion".
Instrument cu largă răspândire şi multiple aplicaţii, simfonionul a permis realizarea unor
splendide pendule şi a unor mecanisme muzicale montate în carcase ( ornamentate în spiritul mai
multor stiluri recunoscute în epocă).
Discurile metalice se puteau schimba cu uşurinţă, precum CD-urile zilelor noastre.
Datorită succesului de piaţă, doi dintre angajaţii firmei, Gustave Brachhausen şi Paul Reissner,
au părăsit compania "Symphonion" în 1889 şi au fondat în 1890, la Leipzig "Polyphon
Musikwerke". În 1892, ,,Polyphon" descoperă potenţialul comercial pe care îl oferă continentul
nord-american şi trimite o echipă de angajaţi pentru a fonda compania „Regina", în Rahway
(New Jersey). Benficiind de un mecanism de redare complet diferit comparativ cu al altor cutii
muzicale care au funcţionat în epocă, sunetul cutiei muzicale „Regina" rămâne de neegalat atât
în S.U.A., cât şi în Europa.
Discurile interschimbabile de muzică fabricate de „Regina" sunt compatibile şi cu alte
tipuri de cutii muzicale care au aceeaşi dimensiune. ,,Regina" s-a alăturat rapid celorlalte firme
. competitoare precum: Criterion, Olympia, Euphonia, Crown, Sterling, Imperial Symphonion,
Mira, Monarch, Perfection, Triumph. Dorinţa de a rămâne cât mai mult pe piaţă a condus la
suplimentarea unei linii „Reginaphone," o combinaţie de cutie muzicală cu disc şi fonograf care
fabrica şi modele la cerere. Cu toate acestea, ,,Regina" nu a înregistrat succesul aşteptat în
competiţia cu fabricanţii de fonografe consacraţi (Edison, Victor, Columbia, Pathe) şi a altor
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firme producătoare de aparate muzicale moderne. În 1922, ,,Regina" a intrat în faliment, dar
spre deosebire de alţi producători de cutii muzicale cu disc, a beneficiat de o evidenţă detaliată
privind numerele de serie şi datele de fabricaţie, oferind astăzi colecţionarilor posibilitatea de a
identifica cu exactitate provenienţa fiecărei piese produsă de aceasta prestigioasa companie.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, industria de cutii muzicale cu disc a crescut rapid şi
includea firme producătoare precum Polyphon, Kalliope, Adler, Fortuna, Sireon, Libellion,
Stella, Mira, Lochmann ş.a. cu fabricaţia localizată în Germania şi Elveţia.
Compania Mermod Freres, fondată în 1816, s-a numărat printre primele firme
elveţiene producătoare de cutii muzicale cu cilindri cu pini ( din 1890, a celor cu disc).
Producţia principală a firmei a cuprins „Stella", ( o cutie muzicală cu discuri fără
proeminenţe, patentată de Andre Junod) respectiv „Mira" (cu proiecţii convenţionale pe
disc).
În 1903, Mermod Freres a brevetat mecanismul cu disc interschimbabil, ce
permitea ca pe un singur disc să fie înregistrate şi redate trei până la şase melodii. Cutiile
muzicale cu disc au fost fabricate până în 1909, când firma a început să producă ceas uri şi
patefoane. Compania „Mermod Freres" a fabricat şi comercializat, prin firma „Jakot",
cutii muzicale cu disc atât în Europa, cât şi la New York (S.U.A.). Comparativ cu
„Polyphon", ,,Regina" şi „Symphonion", cutiile muzicale cu disc „Mermod Freres" se
disting printr-o tonalitate excepţională a sunetului şi sunt considerate de specialişti ca
fiind printre cele mai apreciate piese cu mecanism muzical construite vreodată.
Tot în aceeaşi perioadă apar cutiile muzicale cu disc marca „Adler" şi „Fortuna".
„Kalliope" a fost fabricată la Leipzig, în Germania, între 1890 şi începutul secolului al
XX-lea. Printre primele modele produse în serie mică se numără cele cu acompaniament
cu clopote. Acestea se montau de obicei în carcase din lemn de nuc lăcuit, material ce
permitea mecanismului de redare să producă tonuri muzicale deosebit de plăcute.
Interesante sunt cutiile muzicale, marca "Fortuna", produse de către Julius H Zimmerman,
care a preluat patentul şi produse de la firma „Adler", ulterior schimbându-le numele.
Marca comercială a firmei este un vultur cu aripile întinse (are în cioc o panglică pe care
este imprimat în partea de sus cuvântul "patentat" şi în partea de jos, marca).
Cei mai mulţi fabricanţi de cutii muzicale cu cilindru şi disc au iesit din afaceri
până în 191 O. Noi invenţii, precum fonograful, pianele automate şi orchestrioanele intrate
pe piaţă au devenit rapid instrumentele ce au dominant industria de divertisment, atât in
locuri publice cât şi în case particulare. Câteva firme au supravieţuit până în 1920, prin
diversificarea producţiei: ,,Regina" fabrica aspiratoare, ,,Paillard" era specializată pe
producţia de aparate de fotografiat şi maşini de scris, iar „Mira" ,,Miraphone" şi
,,Polyphon" au început să vireze producţia spre fonografe .
În epoca actuală, industria cutiilor muzicale este dominată de brandul Sankyo din
Japonia. Linia lor de producţie asamblează mecanisme muzicale cu destinaţie specificată
prin comandă (păpusi, casete de bijuterii, figurine). Reuge S.A. din Saint Croix este
ultimul fabricant elveţian care are în prezent o linie completă de producţie a cutiilor
muzicale, de la stilurile de început până la cele mai noi, cu cartelă.
Muzeul Ştiintei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din Iaşi conservă şi valorifică
muzeografic peste 25 de exponate de interes istoric, estetic şi tehnic aparţinând familiei
cutiilor muzicale cu disc. Ponderea în această prestigioasă colecţie o reprezintă piesele
fabricate la Leipzig, Germania, evidenţiindu-se astfel importanţa zonei respective pentru
dezvoltarea industriei mecanismelor muzicale cu disc la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Utilizate şi admirate pentru calităţile mecanismului ingenios proiectat şi construit,
cutiile muzicale reflectă nostalgic stilurile de viaţă, arta decorativă şi muzica specifică
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unor memorabile epoci istorice . Publicul are privilegiul de a le redescoperi, aceste
exponate fiind percepute astăzi şi ca vibraţii ale sensibilităţii omeneşti în efortul gradat al
dezvoltării esteticii existenţei urbane .
Prin mărturia expoziţională a contribuţiei meritorii a inventatorilor artizani şi a
muzicienilor îndrăgostiţi de mecanisme, cutiile muzicale cu disc continuă să atragă astăzi
numeroşi vizitatori, iubitori de frumos care astfel se transformă temporar în emoţionaţi
admiratori ai parfumului sonor de odinioară şi ai atmosferei de calm şi evocare generate
de fascinanta lume a tehnicii supuse artei.

Organet.a "Intona" cu disc metalic
inelar
cca.1900, Germania
Producător: Phoenix Musikwerke, Leipzig
Diametrul discului: 22, 1 cm, 16 note
Materiale: lemn, metal
Dimensiuni: L=34 cm; LA=27 cm; Î=l8
cm
Nr. Inv.: 2583

Organeta "Phoenix" cu disc metalic
inelar
cca.1900, Germania
Producător: Phoenix Musikwerke,
Leipzig
Materiale: lemn, metal
Dimensiuni: L=45 cm;
LA=34 cm; Î=24,5 cm
Nr. lnv.: 9421
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Organeta "Ariston" cu disc de
carton perforat
cca.1900, Germania
Producător : Fabrik Leipziger
Musikwerke, anterior a fost cunoscut
sub numele Paul Ehrlich
Diametrul discului: 33cm, 24 note
Materiale: lemn, metal
Dimensiuni: L=52cm; LA=39,5cm;
Î=33cm
Nr. Inv.: 2577

Cutie muzicală "Orphenion", N0.30
cca.1900
Producător: Orphenion-Musikwerke,
Leipzig
Materiale: lemn, zinc, hârtie
Dimensiuni: L=l6,5cm; LA=l6,5cm;
Î=8cm
Diametrul disc: 13,3cm
Nr. Inv: 2889

Organeta Sonora cu disc metalic
perforat
cca.1905-1920, Germania
Producător: Phoenix W erke Leipzig
Diametrul discului: 29,9cm,
18 note
Materiale: lemn lăcuit, metal
Dimensiuni: L= 31cm; LA=21,5cm;
Î= 50cm
Nr.lnv.: 8895
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Cutie muzicală "Symphonion", stil Rococo,
model 25 C
Sfârsit. sec.XIX, Germania
Producător: Symphonion Musikwerke Leipzig
Materiale: Lemn, metal, catifea, hârtie
Diametrul discului: 30,5cm
Dimensiuni: L= 50cm; LA=4lcm; Î=29 cm
Nr. Inv.: 3324

Cutie muzicală "Symphonion" cu disc
vertical
cca.1900, Germania
Producător: Symphonion Musikwerke
Leipzig
Materiale: Lemn, metal, material textil
Diametrul discului: 64 cm
Dimensiuni: L= 50cm; LA=84 cm;
Î=l00cm
Nr. Inv.: 2590
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Cutie muzicală "Symphonion" cu disc
orizontal, model de masă
cca.1900, Germania
Producător: Symphonion Musikwerke
Leipzig
Materiale: Lemn, metal, sticlă, hârtie
Diametrul discului: 34,5 cm
Dimensiuni: L= 50cm; LA=41 cm;
Î=32 cm
Nr. Inv.: 3300

Cutie muzicală "Eroica " cu trei
discuri verticale
cca.1900, Germania
Producător: Fabrik Lochmanscher
Musikwerke AG. , Leipzig
Materiale: Lemn, metal, sticlă, email,
hârtie
Diametrul discului: 35,5 cm
Dimensiuni: L= 45cm; LA=7 l cm;
Î=242 cm
Nr.Inv.: 3208
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Cutie muzicală 11 Symphonion II cu
ceas , mode 25 ST
cca.1900, Germania
Producător: Symphonion
Musikwerke Leipzig
Diametrul discului: 54 cm
Materiale: Lemn, metal, oţel, email
Dimensiuni: L= 52 cm; LA=33 cm;
Î=l86 cm
Nr. Inv.: 2573

Cutie muzicală 11 Symphonion " cu
disc orizontal
cca. l 920, Germania ·
Producător: Symphonion Musikwerke,
Leipzig
Materiale: Lemn, metal, zinc, sidef,
hârtie
Dimensiuni: L= 26,7cm; LA= 18 cm;
Î=9,5 cm
Nr. Inv.: 9420

Cutie muzicală 11 Simplex Symphonion 11
cu disc orizontal
cca.1900, Germania
Producător: Symphonion Musikwerke,
Leipzig
Diametrul discului: 27,1cm
Materiale: Lemn, metal, zinc , hârtie
Dimensiuni: L= 20 cm; LA=l9 cm; Î=9 cm
Nr. lnv. : 3378
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Cutie muzicală "Stella" , NO. 168
cca.1900
Producător: Mermod Freres , Elveţia
Diametrul discului: 64 cm
Materiale: Lemn, metal, oţel
Dimensiuni: L= 74 cm; LA=55 cm;
Î=32 cm
Nr. Inv.: 2822

Cutie muzicală "Polyphon" , NO. 48
cca.1900
Producător: Polyphon
Diametrul discului: 45 cm, pieptene
dublu cu 60 de dinţi fiecare
Materiale: Lemn, metal, oţel , hârtie
Dimensiuni: L= 62 cm; LA=52 cm;
Î=29 cm
Nr. lnv.: 2883

Album muzical cu disc
cca.1920, Germania
Producător: constructor necunoscut
Diametrul discului: 18 cm
Materiale: catifea, carton , aplicaţii
metalice
Dimensiuni: L= 35 cm; LA=21 ,5 cm;
Î=7 cm
Nr. Inv.: 9324
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Cutie muzicală cu disc
,,Kalliope"(suport tip pom de Crăciun)
cca.1920, Germania
Producător: Kalliope MusikWerke,
Leipzig
Diametrul discului: 18 cm
Materiale: catifea, carton , aplicaţii
metalice
Dimensiuni: L= 43 cm; LA=28 cm;
Î=66 cm
Nr. Inv.: 9596
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Metode de inscripţionare a
cartoanelor perforate 1
Willy Roaux,

Elveţia

Abstract: At mechanical music festivals, we meet those mag1cwns, barrel organ (Barbarie organ)
players, who delight the audience with their tu nes. Jn the case of pneumatic flute-type organs, pieces are
played through perforated cardboards. Jn order to obtain a perforated cardboard, one has to undergo
severa/ steps, such as choosing and cutting the board, then noting and perforating score, operations that
are performed manually or by means of an electric device. All these steps are presented in this paper.

a început, orgile mecanice funcţionau cu cilindri echipaţi cu agrafe şi cuie din
lemn care acţionau supapele prin ridicare. Cu acest cilindru era limitată durata
interpretării unei bucăţi muzicale. În general, cu un cilindru se tăceau două rotiri
ale cilindrului. De obicei, cilindrul era limitat la opt piese muzicale, apoi acesta trebuia
schimbat.
În anul 1725 Basil Bouchon, un muncitor lionez şi fiul unui constructor de orgi,
realizează un sistem cu o bandă de hârtie perforată pentru programarea unui război de ţesut.
Această invenţie a fost adoptată în 1728 de asistentul său Jean-Baptiste Falcon care utilizează
cartele perforate.
Acest sistem este perfecţionat de Joseph-Marie Jacquard, pe care îl prezintă în 1801 la
Expoziţia Universală de la Paris. Acest sistem consta în înregistrarea pe cartonul perforat a
desenului ţesăturii ce urma să fie reprodus. Cartela era citită imediat prin intermediul sistemului
de redare al unui ingenios război de ţesut.
În anul 1842 acest sistem a fost preluat de lionezul Charles Felix Seytre şi adaptat la
muzica mecanică. Această manieră nouă de notare a notelor muzicale permitea interpretări mult
mai lungi decât cele dinainte, nemaifiind limitate de durata de rotaţie a unui cilindru.
Cartonul perforat a dat ulterior naştere la hârtia perforată pentru lectura de către pianele
pneumatice si a altor instrumente mecanice.Deasupra instrumentului mecanic, pe care se
derulează cartonul, este o piesa (cap de citire) pe care-l numim flautul lui Pan.

L

fie cu perforaţie pentru orgile pneumatice.
Există un pin sau o perforaţie pentru
fiecare notă.

Fluierul lui Pan este: fie cu pini
pentru orgile mecanice
Alegerea cartonului:

Prezentare susţinută la Conferinţa Internaţională a flaşnetarilor, Muzeul Tehnic din Brno, Cehia, 15-17
august 2011
1
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După

tipul de lectură, se oferă două tipuri de carton. Pentru orgile cu citire mecanică un
carton de 250 g/m2 - 3/1 O cm (orgile mecanice cu dinţi utilizează mai mult carton) şi un carton
mai uşor pentru orgile cu citire pneumatică, de circa 160 g/m 2 - 2/10 cm. Putem obţine acest
carton sub formă de bobină, tăiat la lăţimea dorită.
Modelarea şi prepararea cartonului:
Se taie cu un cuţit benzile ce ar trebui să aibă de două ori lungimea dorită, după cum
dorim să le pliem.

Se pliază cartonul la jumătate, pe
direcţia cea mai lungă.

Se suprapun pliurile duble pentru a
permite articularea legăturilor.

Luaţi

lipici alb pentru lemn (aracet)
diluat cu apă. Cu ajutorul unei
pensule răspândiţi lipiciul pe faţa
externă a cartonului şi aplicaţi invers
al doilea carton.

Continuaţi aşa până

la lungimea dorită pentru muzica sau melodia planificată. Puneţi-o
la presat. Aceasta este o metodă de abordare, fiecare putându-şi dezvolta propria tehnică. Există
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de asemenea posibilitatea de a se plia cartonul (cartonul mai
pneumatică). Aceasta este metoda pe care o folosesc în prezent.

puţin

gros se

foloseşte

la orga

Cartonul pe care îl folosesc este un
carton cu o grosime de 3/ 10 cm pe care
îl procur în rolouri de 100 m, tăiat deja
la lăfimea dorită, adică de 13 cm pentru
acest tip de orgă.

Eu îl derulez pe o lungime de 2 m (pentru a avea posibilitatea de a-l întoarce).

Îl potrivesc într-o formă ce are
dimesiunea exactă a cartonului şi,
delicat, cu ajutorul unui cutter, îl tai la
jumătate pe lăţime.

Le pliez. Odată într-un sens,
sens opus.

Când am lungimea
presat.
Notaţia:
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Vedem pe flautul lui Pan că fiecărei
perforaţie sau pin îi corespunde o notă
muzicală.

Am construit o planşetă de lăţimea
cartonului şi un ghidaj care reprezintă
flautul lui Pan cu toate notele de la orgă.

Studiem partitura pe care dorim s-o transpunem. (Avem toate notele? Trebuie să le
transpunem într-o altă tonalitate?) Se numerotează măsurile. Pentru a calcula durata unei măsuri
trebuie să se cunoască viteza de derulare a cartonului. Viteza variază după tipurile de orgă. În
general aceasta este de 6 emis. Se poate verifica prin cronometrarea unui carton căruia îi
cunoaştem metrajul.
Măsura (în cm)= viteza de derulare x 60 = 6 emis x 60 s (1 min) = 360 cm: tempo
Dacă nu cunoaştem tempo-ui2, se poate pune un carton nefolosit pe orgă; facem un
semn cu creionul, se învârte manivela pentru a cânta câteva măsuri, se măsoară distanţa şi se
împarte pentru a cunoaşte lungimea unei măsuri ..
Pentru o persoană care cântă acompaniindu-se, aceasta permite de a adapta lungimea
notelor cu interpretarea personală. Exemple de lungimi (în cm) a duratei de un timp (pătrime)
în funcţie de tempo-ul melodiei de notat.
Pentru tempo 30: 360 : 30 = 120; pătrimea lui 120 = 12 cm
Pentru tempo 100: 360: 100 = 36; pătrimea lui 36 = 3,6 cm
Pentru tempo 120: 360: 120 = 30; pătrimea lui 30 = 3 cm
Atunci când cunoaştem lungimea pătrimii ( x numărul unităţii de timp), vom obţine
durata măsurii, indicată de partitură, 2/4 - 3/4 - 4/4 etc. Trasăm pe carton reperele care ne
servesc ca puncte de referinţă pentru a determina durata măsurilor. Măsurile numerotate în mod
identic pe partitură şi pe carton (sau pe hărtiea de probă) sunt separate prin linii pe întreaga

Tempo, viteza de execuţie a unei bucăţi muzicale, conform conţinutului şi caracterului ei; tempoul este
indicat în cuvinte sau în numărul de timpi (bătăi) pe minut, DEX, Editura Arc, 2007 (n.trad.)

2
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lăţime

a cartonului. Măsurile sunt divizate în timpi (care reprezintă pătrimea); apoi se împarte la
2 pentru optime şi aşa mai departe pentru şaisprezecime. Este suficient să coincidă marginea
echerului cu aceste repere pentru a poziţiona începutul şi şfârşitul notelor.
Începem să notăm melodia, apoi acordurile, care vor da ritmul, apoi başii; (se asigură că
gama instrumentului posedă cel puţin un bas pentru fiecare acord). Se notează contrapunctul şi
apoi ornamentele. Se lasă între fiecare notă un spaţiu (apox. 4 mm) pentru ca nota să poată fi
repetată. Se fac încercări până sunteţi mulţumiţi de rezultat. Fiecare copist de muzică găseşte
armonia şi aranjamentele potrivite.
Perforarea:
Perforarea se poate face manual. Putem utiliza un cutter sau o daltă din lemn (dar
această metodă este foarte dificilă). Maşinile de găurit nu se găsesc în comerţ. Se pot imagina
toate posibilităţile: burghiu, maşină veche de cusut, etc Unii meseriaşi buni şi-au confecţionat
propriile modele electrice de maşini

Se

perforează

pe linia trasată cu creionul ce
reprezintă lungimea fiecărei note. Apoi pe
toată lungimea cartonului aceeaşi notă.

Se

deplasează

crema/iera cu o treaptă.

Apoi se reîncepe operaţia până la finalizare .
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Vedem perforaţiile din carton care
corespund orificilor de la flautul lui
Pan .

.
•

'

•

.

•

CE PLĂCERE SĂ ASCULŢI PROPRIILE
ARANJAMENTE ŞI SĂ LE DEZVĂLUI ŞI
CELORLALŢI!

Important pentru mine, în notaţia cartonului,
instrumentului, folosind cât mai puţin metoda mecanică.
Şi astfel putem obţine "un carton care cântă".

este

utilizarea

posibilităţilor

Bibliografie :
1. ,,Les cahiers de perforons ... la musique", 27 rue Labat de Savignac. F 31500 Toulouse.
France
2. Wikipedia
3. Antoine Bitran, copist, Paris
Fotografii: Germinal
Willy Roaux (copyright)
Traducere: Teodora - Camelia Cristofor
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Şarmul

muzicii interbelice româneşti.
Inregistrări celebre din colecţia Muzeului
Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" 1

"

Teodora-Camelia Cristofor
Abstract:The magic of the mechanical music that animated the entire Europe, mainly in the second half
of the 19th century, entered modern Romania with passion and interes!, being appreciated and loved by
the entire world. The collection of the recordingsfound in The Technical Museum of Iaşi made its debut
in I 964, when the first gramophone disc was bought. At presen!, this collection includes about 15 00
ebonite discs and 2400 vinyl records. This paper analyzes only the collection of ebonite discs. The
Roman ian interwar musical charm. Famous recordings from the collection of The "Stefan Procopiu"
Science and Technique Museum paper presents the mast famous Romanian singers, who delighted the
public their songs.
This paper was held at THE INTERNATIONAL CONFERENCE AND MEETING OF ORGAN
GRINDERS, Brno,Czech Republic.

agia muzicii mecanice ce a cuprins Europa cu precădere în cea de-a doua
a secolului al XIX-iea, pătrunde şi în România modernă cu pasiune
şi interes, fiind apreciată şi răspândită în special în rândul clasei de mijloc şi
a înaltei burghezii. Magazinele de muzică din marile oraşe ale regatului român, ce ţineau pasul
cu noutăţile vremii, comercializau diverse automate muzicale, precum fonografe, cutii muzicale,
aristoane, simfonioane, piane, pianole, automate ce conţin sunetul înregistrat şi redat prin
intermediul cilindrului cu pini, discuri perforate din carton şi metal, cartoane şi benzi perforate,
la preţuri diferite în funcţie de calitatea şi complexitatea construcţiei acestora. Automate mai
complexe şi de dimensiuni apreciabile ce puteau înlocui o orchestră şi numite orchestrioane,
aveau în componenţa lor mai multe instrumente muzicale comandate prin intermediul
cilindrului cu pini, se întâlneau şi în restaurante sau parcuri, ce puteau fi declanşate cu ajutorul
unei monede sau jeton. Elita vremii care îşi tăcea cumpărăturile prin diverse capitale europene,
cumpărau aceste minuni ale tehnicii muzicale, aducându-le în casele lor spre amuzamentul
familiei şi al apropiaţilor.
Aceste magazine cunosc o dezvoltare accentuată începând cu secolul al XX-iea când
oferta este mult mai diversificată şi generoasă, odată cu invenţia şi comercializarea pe piaţă a
aparatelor populare, gramofonul şi patefonul, ce conţin sunetul înregistrat pe discul din ebonită.
Afaceri înfloritoare s-au născut în întreaga lume prin producţia şi comercializarea automatelor şi
aparatelor muzicale sau a suporţilor destinaţi stocării şi redării sunetului. Exemple concludente
în acest sens sunt Edison National Phonograph Company (SUA), Victor Talking Machine
Company (SUA), Pathe Freres (Franta), The Gramophone Company, Columbia Gramophone
Company, Odeon (Germania). Afaceri care au avut parte de mărire sau declin, datorită
concurenţei strânse de pe piaţă. Companii care au fost în top o perioadă şi au dispărut, sau în cel

M

jumătate

Lucrare prezentată la Conferinţa Internaţională a flaşnetarilor organizată de Muzeul Tehnic din Brno,
Cehia, 15-17 august 2011; expunerea a fost însoţită de fişiere audio ale cântăreţilor prezentaţi aici;
1
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mai fericit caz s-au salvat prin fuziuni şi repoziţionări în lumea industriei muzicale ajungând
2
până în prezent •
Mirajul vocii umane captat şi ascultat oriunde şi oricând molipseşte pe toată lumea, în
orice colţ al planetei. Dacă la început varietatea muzicii înregistrate era destul de modestă, fiind
înregistrată cu precădere muzica de operă, folclor şi discursuri, ulterior muzica de toate genurile
şi pentru toate gusturile acoperă toate preferinţele. Cântăreţi sau formaţii anonime ajung celebri
animând cu muzica şi ritmurile lor generaţiile din acea vreme. Meritul este, cu precădere, al
discului din ebonită care a făcut celebri, rămânând în istorie peste tot în lume, cântăreţi şi
formaţii ce au străbătut timpul până în prezent. Explozia industriei discului a fost atât de
puternică, încât peste tot în lume solişti, instrumentişti sau orchestre, prin înregistrările lor, au
marcat apariţia muzicii destinată maselor. Compozitori şi textieri devin celebri la rândul lor,
melodiile acestora fiind fredonate, cântate şi dansate cu pasiune în localurile vremii.
Anii '20 marchează boom-ul industriei muzicale ce se instalează după Primul Război
Mondial, odată cu schimbările majore apărute în societate şi răspândirea în artă a stilului Art
Decco. Cea mai expolozivă decadă din sec. al XX-iea, acei "Ies annees folles", înseamnă ani
plini de frenezie specifici apariţiei charlestonului şi jazzului, când la modă era femeia tânără,
slabă, cu rochia scurtă, machiată puternic, păr scurt şi ondulat, evantai din pene şi ţigaretă.
Urmele războiului se pierd treptat, populaţia regăsindu-şi resursele pentru reconstrucţia şi
redresarea economică, societatea intrând în era consurnismului de masă. Uşor, populaţia urbană
se lasă cuprinsă într-o lume a divertismentului, cu gust accentuat pentru dans, muzică,
cinematograf, automobil, sport, literatură, presă, artă. Criza economică din anii '30, schimbările
politice pe plan european şi izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, marchează puternic
viaţa cotidiană, schimbând priorităţile populaţiei confruntată cu evenimente pline de dramatism.
Colecţia de discuri din cadrul muzeului a debutat în anul 1964, când este achiziţionat
primul disc din ebonită. De-a lungul anilor, colecţia a fost extinsă prin achiziţii şi donaţii de la
persoane fizice din toată ţara. În prezent, această colecţie conţine circa 1500 de discuri de
ebonită şi 2400 discuri de vinil.
Dintre firmele cu renume producătoare de discuri ce se găsesc în colecţie menţionăm:
►

►

►

Beka, Brunswick, Kristall, Decapo, Electrola, Odeon, Parlophone, Polydor, Polyphon,
Telefunken,
Zonophone
Germania;
Columbia, Edison Bell, His
Master's Voice, Gramophone,
Linquaphone - Marea Britanie;
Francis Salabert, Pathe, Ideal
Franţa;

►
►
►

►
►

Arena, Fonotipia, Grammofono Italia;
Cristal, Gloria Română, Lifa,
Electrecord- România (foto nr. 1);
Supraphon - Cehoslovacia;
Efteplyta, Syrena - Polonia;
Danubius-Ungaria .

Foto 1 -

Mărdde

discuri

româneşti

The Electric and Musical Industries Ltd (EMI) din Marea Britanie a fost înfiinţaţă în anul 1931 prin
fuziunea filialelor englezeşti ale companiilor Columbia Graphophone, Gramophone cu His Master's
Voice;

2
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După

genul muzicii înregistrate pe discuri, putem clasifica după cum urmează:
► Muzica clasică: simfonică, de cameră, instrumentală, corală, operă şi operetă,
concert;
► Folclor: populară şi lăutărească;
► Muzică de divertisment: vals, tango, latino, uşoară, jazz, blues, fanfară;
►

Muzică religioasă;

►

Altele : discursuri, cuplete teatrale.

vocală,

Solişti

celebri: Enrico Caruso, Lucienne Boyer, Tino Rossi, Ema Calve, Michele Fleta,
Amelita Galli-Curci, Tita Ruffo, Feodor Chaliapin, Selma Kurz, Lucrezia Bori, Tito Schipa,
Traian Grozăvescu, Nae Leonard, etc;
Orchestre: Royal Philarmonic-Londra, Covent Garden-Londra, Berlin Philarmonic,
Philadelphia Symphony, La Garde Republicaine, Pathe Freres, Dajos Bela Dance, Columbia,
Grigoraş Dinicu, Jean Marcu, Electrecord, Teodor Cosma etc;
Instrumentişti, George Enescu-vioară, Ignaz Friedman-pian, Pablo Casals-violoncel,
Jaques Thibaud-pian, Ignacy Jan Paderewski-pian, Jascha Heifetz-vioară, Fritz Kreisler-vioară,
Jan Kubelik-vioară, Mischa Elman-vioară, Cedric Sharpe-pian, Georges Boulanger-vioară etc.
Unicate în colecţie sunt înregistrările complete ale unor opere precum:
► Fedora, Umberto Giordano, Columbia Records;
► Boema, Puccini, His Master's Voice;
► Madam Butterjly, Puccini, Columbia Records;
► Pag/iacei, Leoncavallo, British National Opera Company, Columbia Records;
► Traviata, Giuseppe Verdi, Symphony Orchestra Milano, Columbia Records;
► Manon, Jules Massenet, Columbia Records;
Simfonii şi concerte în format complet:
No.3 în E Fiat "Eroica", op. 55, Beethoven, The Symphony Orchestra London,
His Master's Voice Records;
► Simfonia No. 6 "Pastorala" în F Major, Beethoven, Royal Philarmonic Orchestra,
Columbia Records;
► Simfonia No.5 în C Minor, Beethoven, Royal Philarmonic Orchestra, Columbia Records;
► Simfonia No. 9 în Do Minor, Beethoven, The London Symphony Orchestra, Columbia
Records;
► Simfonia Nr.3 în F Major, op. 90, Johannes Brahms, Philarmonishes Straatsorchester
Hamburg, Telefunken Records;
► Quartetto Nr. 5 în La Minor, Beethoven, Columbia Records;
► Concertul pentru pian Nr.2 în B-Flat Major, op.83, Johannes Brahms, Polydor Records;
► Concertul pentru vioară în Re Major, op.35, Piotr Ilici Ceaikovski, Telefunken Records;
Dezvoltarea industriei fonografice în România
Renumitele case de discuri Columbia, His Master's Voice şi Odeon, aveau
reprezentanţe în România; în general înregistrările se făceau în studiourile amenajate în ţară, iar
multiplicarea la fabricile din străinătate. Un pas important îl reprezintă apariţia primei case de
discuri din România Perfection, denumită „Electrecord" din anul 1938. În România, primele
înregistrări pe discuri din şelac şi ebonită datează din perioada anilor 1903-1904.
Elena Teodorini (1857-1926), prima divă a României de la începutul sec.al XX-lea,
înregistrează în 1903 arii din operele Carmen, Lucretia Borgia şi Gioconda;
► Simfonia
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Haric/ea Darclee (1860-1939), renumita soprană ce a cântat pe marile scene de operă din
Europa, înregistrează în 1903 arii din operele "Tosca", "Iris" şi "Traviata"; nu s-au păstrat
discuri cu înregistrările sale;
În 1909, profesorul Ioan Buşiţia din Beiuş şi compozitorul maghiar Bela Bart6k
înregistrează pe cilindri de fonograf folclor românesc din regiunea Bihorului.

Nicolae (Nae) Leonard (1886-1928), tenor, numit la vremea
„prinţul operetei româneşti", înregistrează în anul
1926,un număr de 12 discuri pentru Casa Columbia.
Colecţia de discuri a muzeului conţine următoarele înregistrări:
Aria balalaica - opereta "Orloff", Cântecul ţigaretei - arie din
opereta "Orloff', Creola - tango, N-am să te uit - tango, Lizzy arie din opereta "Prinţesa circului", My darling - arie din opereta
"Prinţesa circului", Zâna mea cu bucle blonde - tango, Bananele cântec românesc, Cum o să te uit - romanţă, Surioara - arie din
opereta "Contesa Mariţa".
Unică este rafinata perioadă interbelică, cea care excelează
prin numărul orchestrelor, tarafelor, guriştilor, instrumentiştilor, care abordau toate genurile
muzicale la modă în vreme precum cântec românesc, folclor, romanţă, tango, vals, charlleston,
rumba, samba etc. În anii de aur ai tangoului în România (1930-1944), numeroşi cântăreţi
români sau străini au cucerit inimile românilor.
Dintre cei mai iubiţi solişti ai muzicii româneşti interbelice ale căror înregistrări se
păstrează în colecţia muzeului menţionăm:
respectivă

Cristian Vasile (1908-1985), cel mai renumit cântăreţ de tango,
denumit de admiratorii vremii "ultimul trubadur al cântecului
românesc", a înregistrat sute de discuri, melodia Zaraza fiind marele
succes al anilor '30 -'40. Majoritatea melodiilor înregistrate pe discurile
din colecţia muzeului sunt tangouri: Doamnă vreau să vă cunosc
adresa, Când iubeşti, Numai pe tine, Ei da, aşa ceva, Iubesc femeia,
Pentru tine am făcut nebunii, Vin-vin, Să cântăm - vals, Un vals divin vals.

Maria Tănase (1913-1963 ), renumită
cântăreaţă a muzicii populare româneşti,
numită de Nicolae Iorga „pasărea măiastră",
realizează prima imprimare în anul 1934 cu
romanţă Mansarda la casa "Lifa Record"; în
1936 înregistrează pentru casa Columbia
Records. În perioada interbelică a cântat în
numeroase restaurante şi localuri bucureştene .
Dintre melodiile Mariei Tănase existe în
colecţia de discuri a muzeului: Lic, lic, /ic,
Vinul şi cu dragostea, Dadă, frică mi-e că mor
ca mâine, Geaba mă mai duc acasă, Juanita -

tango,

Dacă

nu te cunoşteam - tango.
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Marin Teodorescu (1896-1945), cunoscut sub numele
de Zavaidoc, unul dintre cei mai renumiţi cântăreţi de şlagăre şi
lăutari ai României. 1n anii 1925-1926 semnează primul contract
cu Casa Columbia; în următorii ani înregistrează zeci de melodii
pe discuri marca Odeon, His Master 's Voice, Homocord şi
Cristal;
Melodii din colecţia de discuri : Mândruliţă din Bihor,
De ţi-am greşit îţi cer iertare, Dragostea e ca şi-o râie, Dacă nu
şi nu, Ioane, Ioane, Fetiţo din satul meu, Şi-a venit aseară
mama, Săraca fată, săraca, Bătrâneţe haine grele, Foaie verde
spic de grâu, În ochii tăi nu am putere, Dă mâinele să le sărut,
S-a dus de mult, Te-am întâlnit şi mi-ai plăcut, Romanţa uitărei,
Dacă-n douăzeci de toamne.

Dorei Livianu (1907, Bucureşti -1997, New York),
renumit cântăreţ ce a abordat numeroase genuri de muzică
uşoară românească; a încheiat contracte cu casele de discuri
His Master's Voice şi Columbia. Dorei Livianu a lansat în
anii '30 si '40 cele mai mari şlagăre ale vremii. Columbia
Records l-a numit pe Dorei Livianu "vocea de aur a
României". Una dintre expresiile de neuitat ale lui Dorei
Livianu a fost "iubiţi romanţa şi veţi rămâne veşnic tineri".
În anul 1967 emigrează împreună cu familia în SUA.
Melodii din colecţia de discuri: Îţi cer iertare c-am
plecat - romanţă, Morăriţa - cântec popular, Vrei să
împărţim iubirea amândoi - tango, Frumoasa mea cu ochii
verzi - romanţă, Ce faci astă seară tu - tango, Ce bine-i lângă tine - tango, Sultănica - cântec
popular, Ursitoarea din comună - cântec popular, Pe uliţa armenească - cântec popular, Am un
foc la inimioară - cântec popular, Nu mai plec de lângă tine - foxtrot, Lună, lună, minte-mă rumba.

Jean Moscopol (1903-1980), cântăreţ român de muzică
cunoscut şi îndrăgit de publicul perioadei interbelice. Din
1931 devine artistul exclusiv al casei londoneze de discuri His
Master's Voice. De-a lungul anilor, a înregistrat pe discuri de
gramofon peste 300 de cântece româneşti şi din repertoriul
internaţional, abordând mai multe genuri muzicale. A avut o
atitudine critică faţă de regimul comunist instalat în România şi
emigrează în SUA în anii '45-'46.
Melodii din colecţia de discuri: Mi-e dragă-cântec
românesc, Vreau să mă îmbăt - cântec românesc, Dorinţa mea tango, Dă-mi guriţa s-o sărut - tango.

uşoară
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Grigoraş
Dinicu
(1889-1949),
violinist compozitor şi dirijor. Împreună cu
orchestra sa a avut concerte în întreaga
lume, fascinând publicul cu muzica
populară românească, dar şi de cafeconcert sau clasică. A compus o serie de
piese inspirate din folclorul popular
românesc, cea mai apreciată a fost Hora
Stacato, scrisă în 1906, la absolvirea
Bucureşti.
De
Conservatorului
din
asemenea, a făcut celebră melodia
Ciocârlia, compusă de Angleluş Dinicu, bunicul său. În anul 1937, împreună cu taraful său, a
cântat la Expoziţia Internaţională de la Paris, iar în 1939 la Expoziţia Mondială de la New York,
alături de Maria Tănase.
·Melodii din colecţia de discuri: Doina Oltului, Ciocârlia, Hora Calu, Ceasornicul, Sârba
lui Ilie, Hora lui Dobrică, Hora Stacato, Avan! de mourir, Va/se coquette, Pour un seul mat
d'amour, Plaisir d'amour, Romanţe ţigăneşti, Ramona, Elegie, Serenade, Cu calul bălan, Sârba
pompierilor, Ramona.
Fănică

Luca ( 1894-1968), virtuoz al naiului, un talent unic, a
fost primul român care a făcut popular în străinătate acest
instrument. Spectacolul „Naiul Fermecat" a fost înregistrat pe
discuri de gramofon la Londra. In aprilie 193 7, a cântat la Expoziţia
Universală din Paris, alături de orchestra maestrului Grigoraş
Dinicu, unde a făcut cunoscute doinele, horele, sârbele şi renumita
"Ciocărlie". George Enescu a spus despre el că „este cel mai bun
suflător pe care l-am auzit până azi".
Melodii din colecţia de discuri a muzeului: N-am să trăiesc
cât pământul, Foaie verde de trei sftinţi, Sârba din nai, Hora din
nai.
Alţi cântăreţi "în vogă" ai vremii, a căror voci se află stocate pe discurile din colecţia
muzeului amintim pe Sylvian Florin, Titi Botez, Gică Petrescu, Ioan Luican, Manole Stroici,
Mia Braia, Violeta Ionescu, Fănică Luca.
În vederea prezervării sunetului înregistrat pe discul din ebonită şi a promovării muzicii
interbelice româneşti, anul acesta am început colaborarea cu etnomuzicologul Agustin Ruin din
Republica Chile la catalogul online de înregistrări fonografice dezvoltat de compania
Redlnventa din Valparaiso. Acest catalog este conceput ca o bază internaţională de date care să
cuprindă înregistrări valoroase din folclorul şi muzica popoarelor.

Bibliografie:
1. Pierre Milza, Serge Berstein, Istoria secolului XX, 1900-1945. Sfârşitul "Lumii
europene", Vol. I, Editura All;
2. Enciclopedia Britannica, Editura Litera, 2010;
3 . Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale, Editura Ştiinţifică ş1
Enciclopedică, Bucureşti, 1979;
4. www.wikipedia.org
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Tehnica orgii barbarie de tip pneumatic
Claude Sobeau, Jeannine Sobeau (Franţa)
Abstract : Ever since ancient times, man has tried to reproduce mus ic by means of mechanical methods.
There are severa/ types of Barbarie organ, such as those equipped with Jlutes, reeds or cards. This paper
explains in detail the operating mode of a pneumatic Barbarie organ equipped with one flute. The
didactic model ofthis organ was built by Mr. Claude Sobeau, French organ-grinder.

Scurt istoric cronologic al instrumentelor de

muzică mecanică

Încă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să producă muzică prin metode mecanice.
• Grecii şi romanii au pus la punct fântâni muzicale care imitau păsările.
• Sec. al XIX-lea: arabii reuşesc să aducă în stare de funcţionare un fluier cu ajutorul
unui cilindru prevăzut cu pini.
• Sec. al IV-lea: apariţia primelor cariloane echipate cu cilindri bine marcaţi, care
prin rotire declanşau ciocănelele care loveau clopotele.
• Sec.XVII - XVIII: invenţia cutiilor muzicale, pendule cu flaut, serinete cu ajutorul
cărora erau învăţaţi să cânte canarii, apar primele orgi barbarie cu tuburi şi foale,
piane mecanice, diverse accesorii echipate cu un cilindru cu pini.
• În jurul anului 1850, lionezul Claude Felix Seytre, inspirat fiind de cartelele
perforate utilizate de Jacquart pentru războiul de ţesut, realizează primele cartoane
perforate pentru orga mecanică.
• La sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX sunt prezente un număr
impresionant de diferite instrumente de muzică mecanică (piane pneumatice, viori,
harpe, orgi cu ancii, armonii, acordeoane, orchestrioane, orgi pentru bâlci, de dans
sau de salon) care conţineau melodii de succes, folosind acelaşi principiu al
benzilor de carton sau a hârtiei perforate.
La acea vreme descoprim, de asemenea, primele înregistrări fonografice pe cilindrul din
ceară şi apoi pe disc. În acelaşi timp, cutia muzicală se perfecţionează şi redă mai multe melodii
datorită posibilităţii de deplasare laterală a cilindrului.
Un număr impresionant ce aceste tipuri de instrumente sunt instalate în spaţiile publice
(cafenele, săli de dans, bâlciuri, etc .. ) şi sunt echipate cu un sistem de declanşare cu monedă.
Apariţia în lume a muzicii distribuite prin intermediul pick-upului şi a jukebox-ului,
suspendă dezvoltarea instrwnentelor mecanice ce a durat câteva decenii, dar numai ca peste 50
de ani colecţionarii pasionaţi, restauratorii, noii constructori de orgi, producătorii de cartele,
flaşnetarii şi cântăreţii de stradă să reînvie această muzică mecanică pentru bucw-ia şi plăcerea
tuturor.
Construcţia

unei orgi pneumatice
Orga Barbarie este un instrument de suflat.
Există mai multe tipuri pe piaţă:
• cu fluiere, al cărui sistem de citire este mecanic sau pneumatic ;
• cu ancii, a căror sistem de citire este mecanic sau pneumatic ;
• cu card (precum cardurile bancare), a căror sistem de citire este electronic
avantajul de a fi mai puţin voluminoase şi mai uşoare decât rulourile din carton.
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Numărul notelor poate varia: 16 - 20 - 24 - 27 - 29 - 35, etc. Cu cât numărul de note este
mai important, cu cât cartelă e mai lată, cu atât este mai bogată muzica în sonorităţi.
Funcţionarea orgii :
Pentru a avea muzică manivela este indispensabilă. Ea are două funcţii:
1) Una pentru a produce avansarea cartonul perforat pliat:
Pentru a acţiona avansarea cartelei perforate cu o viteză de 3m/s, manivela este conectată
printr-o curea la un scripete montat pe un ax ce susţine un cilindru din cauciuc care, astfel, se
roteşte. Deasupra, o carcasă ce conţine un al doilea cilindru din cauciuc şi un cilindrul canelat
este coborâtă şi presează cartonul pe flautul lui Pan.
2) Şi a doua pentru acţionarea/oalelor:
Manivela este montată pe un arbore cotit echipat cu o tijă conectată cu cele două foale.
Fiecare foi aspiră şi expiră aerul succesiv. Aerul este trimis într-o cameră ermetică prevăzută cu
o supapă de siguranţă. Atunci când presiunea este prea ridicată, supapa se deschide şi eliberează
aerul în exterior.
Această cameră este conectată la o cutie cu supape, ermetic închisă, de asemenea sub
presiune, în care se găseşte o supapă de fiecare notă, legată de o mică tijă aflată în legătură cu o

membrană.

Atunci când o perforaţie a cartonului trece peste cea a flautului Pan (dacă orga are 27 de
note, atunci flautul lui Pan are 27 de orificii), se produce o depresiune între aerul atmosferic şi
aerul sub presiune din cutia supapelor. Membrana se umflă şi ridică supapa care permite
trecerea aerului sub presiune într-un mic furtun din cauciuc conectat fluierului corespunzător.
Acesta este modul în care se produce magia şi sunetul este auzit.
Aceasta este în binar. Aerul trece sau nu. Acest principiu este aplicat în prezent pentru toate
utilizările electronice, curentul electric trece sau nu.
NOTĂ:

Fluierele pot fi închise cu un dop sau pot fi deschise. În general, lemnarii sunt mulţumiţi de
construcţiile lor. Sunetele grave sau cele înalte sunt rezultatul volumului de aer conţinut în
fluier. Cu cât volumul de aer este mai mare, cu atât nota este mai joasă, cu cât volumul este mai
redus cu atât nota este mai înaltă.
Fluierele se acordează. Fluierele închise cu un dop de reglare sunt mult mai uşor de acordat.
Este suficient a ridica sau a coborâ capacul în fluier.
Pentru fluierele deschise, sarcina este mai dificilă, pentru că schimbarea volumului de aer
este mult mai laborioasă. Sunt două posibilităţi:
- reducerea înălţimii fluierului;
- sau blocarea părţii de sus a fluierului cu o lamelă din lemn a cărei înălţime este adaptată la
rezultatul dorit.

Orgă didactică construită

de Claude Sobeau
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Scripete

Manivelă

Foale duble

Aspiraţia

aerului

VEDERE DE SUS
Doo

Fluier

Cilindrul din cauciuc
ce antrenează cartonul
cuplat cu un cilindru
canelat inclus într-o
cutiuţă care nu este
reprezentată aici.

Perforaţiile flautului
perforaţiilor

lui Pan ce corespund
cartonului
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VEDERE DTN SPATE

Rezervor cu aer sub oresiune

Furtun cu aer sub
presiune care
conduce la cutiuţa
cu supape

Furtun cu aer sub presiune
care duce la rezervor

Cutia suoaoelor

Arbore cotit

Tija foale/or
Amplasarea celui
de al doilea foi
(reprezentat /ara
piele)

Primu/foi
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Reprezentarea
cilindrului din cauciuc
cuplat cu cilindrul
canelat într-o cutie care
nu este redată aici.

Reprezentarea
cilindrului
canelat cuplat cu un
cilindru din cauciuc ·
plasa/i într-o cutie
care nu este redată aici.

Fluier

Membrană

Tija ce face
de la
membrană la
legătura

supapă

Supapă echipată

cu
o garnitură
pentru
etanşeitate

Cutia suoaoelor
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Furtun de intrare cu aer sub

Furtun ce face legătura între
cutia supapelor şi flautul
Pan

Membrana

Tiia suoaoei
•

Supapă

Furtun ce face
legătura între cutia
supapelor şi fluierul
închis sau deschis
Circulaţia

aerului ce intră sau
pleacă din cutia supapelor

FOTOGRAFII : Claude Sobeau
TRADUCERE: Teodora-Camelia Cristofor
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Evoluţia

tehnologiei

maşinilor

electrice
Lenuţa Chiriţă

Abstract: Electric machines technology has passed along its history three different stages of
development:
The late of 19th century - ftrst stage, was marked by signi.ficant technological differentiation process,
characteristic of the beginning of the cycle for any technology;
The ftrst half of the 20 th century - was highlighted by an important process of standardization of the
electric machines technology ;
The second half of the 20th century - is observed that the standardization process is slowing down
meanwhile the variety of electric motor technology is increasing.
The present paper presents a short history of the development of electric machines technology.

eneza tehnologiei maşinilor electrice a fost rezultatul convergenţei a două
evoluţii importante. Pe de o parte progresul cunoştinţelor ştiinţifice asupra
fenomenelor electrice şi acumularea unei baze de cunoştinţe minime asupra
tenologiei maşinilor electrice, pe de altă parte existenţa unei limitări a evoluţiei tehnologice a
acţionărilor disponibile în acea epocă, în special în ceea ce priveau maşinile cu abur. Apăruse o
nişă de piaţă care a antrenat cercetările în căutarea unei tehnologii de acţionare alternativă.
Progresul inovaţiei în tehnologia motoarelor parcurge trei faze distincte în cursul lungii
istorii a tehnologiei 1•
•
În prima fază, care acoperă sfârşitul secolului al XIX-lea, au fost încercate mai multe
direcţii de cercetare în cadrul proceselor de concurenţă tehnologică iniţială. Această perioadă a
fost marcată printr-un proces de diferenţiere tehnologică importantă, caracteristică a începutului
de ciclu pentru orice tehnologie.
Iată câteva exemple privind evoluţia motoarelor electrice. Pornind de la laboratoarele de
fizică unde se construiseră deja dispozitive care demonstrau transformarea energiei electrice în
energie mecanică şi invers, se ajunge la construirea de maşini cu utilitate practică.

G

Fig. 1. Roata lui Barlow

1

Edmar Luiz Facundes de Almeida, Une analyse evolutionniste du changement dans la technologie des
moteurs electriques, Teză de doctorat în Economie aplicată, Universitatea Pierre Mendes Grenoble 1999;
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Fig. 2. Motor Ritchie, 1832
Peter Barlow (1776-1862), fizician englez a făcut cercetări în ceea ce priveşte efectele
câmpului magnetic asupra curentului electric. În anul 1822 a inventat un dispozitiv care a rămas
cunoscut sub numele de roata lui Barlow. Este considerat de fapt ca primul dispozitiv de
laborator capabil sa lucreze ca motor şi generator de c.c. (Fig.I) . O roată, din material conductor
solidar cu un ax orizontal este plasată în câmpul magnetic al unui magnet permanent în formă
de potcoavă. Ca motor, roata primeşte curent prin ax şi de la vasul cu mercur cu care discul intră
în contact. Dezvoltarea motoarelor cu întrefier plan a fost mult timp frânată din cauza necesităţii
unui câmp magnetic intens, a întrefierului suficient pentru a permite rotaţia şi dificultăţilor de
evacuare a pierderilor Joule.
William Ritchie (1790-1837) a construit în anul 1832 o maşină electromagnetică mică,
pentru laborator, de fapt prima maşină rotativă de curent continuu.
·

Fig.3 Motor Page, 1838
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Fig. 4 Motor Bourbouze, Fran/a, 1858

Charles Grafton Page (1812-1868) fizician american, concepe şi construieşte diverse
motoare electromagnetice. Motorul din Fig. 3 este alcătuit din doi electromagneţi în formă de U
fixaţi în poziţie verticală. Cele două armaturi conectate printr-o bară de alamă, se mişcă pe o axă
orizontală astfel încât în timp ce unul se apropie de polii magnetului deasupra căruia este plasat,
celălalt se îndepărtează de cei ai magnetului. Bara de alamă e conectată la o extremitate a unei
bârne orizontale celălalt capăt transmiţând mişcarea cu ajutorul unui mâner la un volant. În axul
acesteia din urmă este piesa cheie. Fiecare magnet fiind încărcat succesiv, armaturile sunt atrase
alternativ transmiţând o mişcare rapidă reciprocă către bârnă, şi în consecinţă una de rotaţie
către volant.
Prima etapă de realizare a unor invenţii cu un caracter practic în prima jumătate a
secolului al XIX-lea ce urmărea înlocuirea maşinii cu abur printr-un motor electric este
caracterizată prin crearea unor motoare cu electromagneţi care nu realizau mişcarea circulară
direct, ci prin intermediul unui dispozitiv mecanic. Ideea de motor era atât de strâns legată în
acea vreme de maşina cu abur, încât utilizarea electricităţii pentru producerea lucrului mecanic
nu era concepută ca fiind posibilă altfel decât printr-un dispozitiv electric reproducând cât mai
fidel funcţionarea maşinii cu abur.
Motorul consta dintr-un solenoid puternic de formă cilindrică în care se putea mişca o
bară din material feromagnetic. Solenoidul amintea de cilindrul de la maşina cu abur, iar bara
din fier de piston. Când curentul electric trecea prin solenoid , bara era atrasă în interior, iar
când curentul era întrerupt, era trasă afară de un resort. Un comutator ca la telegrafie întrerupea
periodic şi automat curentul. Bara avea o mişcare du-te-vino transformată în mişcare de rotaţie
printr-un mecanism bielă- manivelă.
Un astfel de motor este cele construit de Jean Bourbouze pentru Facultatea de Ştiinţe de
la Sorbona (Fig.4). Curentul electric trecea prin cele două bobine alternativ, iar electromagneţii
atrăgeau în mod alternativ barele din fier care acţionau un balansier. Acesta era legat cu un
mecanism bielă-manivelă care imprima mişcarea de rotaţie unui volant, care la rândul lui
acţiona o curea de transmisie. 2
Un pas important în evoluţia maşinilor electrice îl constituie motorul Iacobi. Motorul
Jacobi se baza pe interacţiunea câmpurilor magnetice adică pe proprietatea de atracţie şi
respingere a polilor magnetici de semn contrar şi de acelaşi semn care făcea să se rotească axul
(Fig. 5). Moritz Herman Jacobi (1801-1874), fizician şi inginer rus, a construit începând cu anul
1834 primul motor cu utilizare practică care realizează direct mişcarea de rotaţie. Acest motor a
fost îmbunătăţit în anul 1838 şi montat pe o barcă pentru acţionarea unei roţi cu palete. Motorul

2

I.N. Bucur, I. Stănescu, M . Măcărăscu, Din istoria electricităţii, Editura Tehnică, 1966, pag. 225
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avea 1 CP şi a navigat pe râul Neva cu transportând 12 persoane. Tot lui Jacobi i se
introducerea noţiunii de forţă contra electromotoare.

tţtg.

'

datorează şi

'

897. 2acobil eietttlf~et !!Rotor.

Fig 5. Motorul lacobi, Rusia, 1834

Fig.6. Motorul Jacobi, Rusia, 1838

Motorul Jacobi se bazează pe interacţiunea câmpurilor magnetice adică pe proprietatea
respingere a polilor magnetici de semn contrar şi de acelaşi semn care fac să se
rotească axul (Fig.6 ). Statorul era alcătuit din două rânduri circulare de electromagneţi în formă
de potcoavă fixaţi pe doi suporţi verticali. Între cele două rânduri de electromagneţi se găseşte

de

atracţie şi
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rotorul în formă de stea cu şase braţe pe care sunt fixate şase perechi de electromagneţi drepţi.
Un comutator numit „gyrotrope" compus din patru roţi inversa în poziţie convenabilă excitaţia
electromagneţilor mobili. Comutatorul schimbă sensul curentului în electromagneţi mobili pe
durata fiecărei pătrimi din rotaţia părţii mobile. Acesta reglează sensul curenţilor în aparat în aşa
fel electromagnetul bară să se găsească totdeauna între doi poli consecutiviai electromagnetului
în U.

Fig. 11 Comutatorul motorului lacobi - detaliu

Când un electromagnet drept al rotorului se găseşte între doi poli consecutivi ai
statorului, el va fi atras totdeauna de un electromagnet şi respins de celălalt,
schimbarea sensului având loc în momentul când polii mobili se găsesc în faţa polilor ficşi.
Această atracţie şi respingere imprimă mişcarea de rotaţie a rotorului legat solidar cu arborele.
Bobinele electromagneţilor staorului sunt legate în serie şi alimentate în curent continuu de la
acumulatori tip Daniell formaţi din 320 celule conţinând plăci de cupru şi zinc. Bobinele
rotorului sunt legate de asemenea în serie, însă sensul curentului în ele se schimbă de opt ori.
electromagneţilor

Fig. 7 . Motorul de curent continuu Froment, 1845
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Fig.8 . Motorul de curent continuu Deprez, 1879
Gustave Froment (1815-1865) inginer francez, a construit o serie de aparate folosite în
laboratoarele de fizică. A lucrat cu Foucault la construirea pendulului său şi împreună cu
Hughes în telegrafie. În perioada 1844-1848 a construit câteva motoare electrice tipice pentru
acea vreme, folosite în laboratoarele de fizică. Motorul din Fig. 7 a fost construit în anul 1845 3 •
Era format din opt electromagneţi ficşi dispuşi radial în jurul a două roţi metalice unite prin
placi din fier moale, care se puteau roti în jurul unui ax prevăzut la un capăt cu o şaibă pentru
transmisia mişcării . Curentul în bobine era comutat printr-un întrerupător mecanic în
sincronism cu mişcarea.
În acea perioadă electromotoarele erau folosite în cazurile în care utilizarea forţei
aburului nu era convenabilă, de exemplu când procesul de producţie cerea o acţiune de scurtă
durată sau o mişcare cu întreruperi dese (acţionarea maşinilor tipografice şi a războaielor de
~~-

.

Tipurile de motoare cu electromagneţi, cu toate perfecţionările aduse nu au dat rezultate.
Acestea erau „simple jucării potrivite pentru a anima mecanisme copilăreşti, sau să figureze în
cabinetele de fizică, dar incapabile să dezvolte o putere utilizabilă în practică". 4 Numai după
inventarea dinamului, generatorul de curent continuu, de către Gramme s-au făcut progrese
rapide. Pe de o parte inventarea acestui dinam a deschis drumul producerii electricităţii în
cantităţi mari, iar pe de altă parte utilizarea sa în regim de motor a stimulat construcţia de
electromotoare.
În a doua fază, care acoperă prima jumătate a secolului al XX-lea, s-a pus în evidenţă un
proces important de standardizare a tehnologiei maşinilor electrice. Standardizarea maşinilor
electrice, deşi presupunea reducerea varietăţii tehnologice, nu a împiedicat dezvoltarea de noi
opţiuni tehnologice. Această dinamică se explică prin diversitatea aplicaţiilor
maşinilor
electrice.
În secolul al XX-iea producţia de maşini electrice a luat un avânt considerabil datorită
utilizărilor din ce în ce mai mari în industrie, transporturi sau iluminatul public.
Problemele teoriei, calculului, construcţiei şi tehnologiei maşinilor electrice rotative
fiind în mare parte rezolvate, a permis uzinelor constructoare să obţină succese în crearea a noi
tipuri de maşini cu performanţe deosebite, în funcţie de utilitate. Existau deja firme
constructoare de prestigiu în Europa cum -ar fi: Siemens & Halske, Schuckert &Co. , A.E. G din
Germania, Thomson în Anglia, Brovn Bowery din Elveţia etc.
Se constată deci, că la începutul secolului al XX-iea construirea maşinile electrice
rotative era fundamentată teoretic şi evoluţia ulterioară a formelor constructive şi a
performanţelor s-a făcut în funcţie de cerinţele utilizărilor practice.
Constructiv, maşinile electrice se compun din două părţi de bază:

3

4

Th. Moncel şi Frank Geraldy, L 'electricite comme force motrice, Libraire Hachette, Paris, 1883
Louis Figuier, Les Merveilles de la Science, Supplement, Paris, Librairie Jouvet et ci•1890, pag. 452
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- Statorul, partea imobilă care cuprinde carcasa, polii de excitaţie şi înfăşurarea de curent
continuu respectivă, scuturile, sistemul de perii şi portperii, palierele, bornele.
- Rotorul, partea mobilă care cuprinde miezul feromagnetic dinţat, înfăşurarea rotorică,
colectorul, ventilatorul.

Fig. 9.

Fig.] O

Maşină

Maşină

de curent continuu Siemens & Halske de

de curent continuu de

construcţie deschisă,

construcţie capsulată ventilată,

1920

Siemens & H a/ske, 1920

Maşinile electrice în execuţia iniţială, nu aveau nici un fel de piese destinate să
protejeze maşina împotriva efectului unor eventuale acţiuni mecanice exterioare. Maşinile erau
de tip deschis deoarece întrebuinţarea lor din acea vreme permitea acest lucru. Dezavantajul
maşinilor electrice deschise a ieşit în evidenţă atunci când au început să fie folosite în aer liber,
de exemplu ca motoare de tracţiune pentru tramvaie. Această situaţie s-a ameliorat prin trecerea
la maşina complet închisă. Extinderea rapidă a domeniilor de utilizare a maşinilor electrice,
creşterea puterii şi a turaţiei lor, au favorizat apariţia, încă de la începutul secolului al XX-lea a
unor tipuri de maşini protejate. 5

5

A.E.Alexeev, Construcţia maşinilor electrice, Editura energetică de stat 1954, pag.37
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•
A treia fază începe în a doua jumătate a secolului al XX-iea când se observă că tendinţa
de standardizare şi reducere a varietăţii de tehnologii a motoarelor a fost inversată. Se
constatată o reînnoire a dinamicii inovaţiei în tehnologia maşinilor electrice şi, prin consecinţă,
o mărire a varietăţii tehnologice. Această reînnoire este asociată apariţiei şi evoluţiei noilor
opţiuni tehnologice cum ar fi motoarele cu magneţi permanenţi sau a variatoarelor electronice
de viteză, numite sisteme alternative de acţionare. Acestea fac obiectul unor cercetări intense în
ultimi ani. 6 Principalele bariere sunt legate de preţ şi echipamente.
Mediul de selecţie în tehnologia motoarelor s-a schimbat în timp datorită lărgirii
câmpului de aplicare a tehnologiei datorită creşterii varietăţii tehnologice în economie şi
dezvoltării noilor aplicaţii. Pentru multe din aceste aplicaţii, sistemele de acţionare clasice au
arătat limite structurale importante pentru a răspunde noilor cerinţe şi servicii tehnologice.
Existenţa designului dominant standardizat nu împiedică un proces de competiţie bazat
pe tehnologiile de producere şi dezvoltare a noilor opţiuni tehnologice.

6

Edmar Luiz Facundes de Almeida, Une analyse evolutionniste du changement dans la technologie des
moteurs electriques, Teză de doctorat în Economie aplicată, Universitatea Pierre Mendes Grenoblel 999;
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„Bate, mătură şi curăţă" - un slogan
care va uşura munca multor gospodine
Camelia Pralea
Abstract: We use the inventions of our home so often that we think that they are from always with us.
Domestic inventions were designed to reduce the ejfort in the household and the vacuum cleaner is one of
the greatest household aids ever invented.
His birth is due to a number of advancements in science and technology brought about by the
Industrial Revolution, when many factories were producing tens of thousands of manufactured items
along with tons ofpollution, dirt and soot!
Thus, in 1901, Hubert Cecil Booth was sure that he can build a device that, by absorption, to
collect andfilter the dust. And he kept his word, even if the machine was so big that he had tobe mounted
on a trolley, requiring two people to handle it. James Murray Spangler invented in 1908 a convenient
model but, because of his precarious material situations, he sold the idea to William Hoover, whose fast
name and slogan "Beats, Sweep and Cleans" have become common words used in homes and institutions
around the world. But the history ofthe vacuum cleaner, like that of many great inventions, is surrounded
in a great deal of mystery and !ore and that tries to present this paper!

spiratorul este una dintre cele mai utile invenţii ale secolului al XIX-iea. Acest
concurent serios al bine cunoscutei mături, cu o putere de aspirare care acum
nu depăşeşte 1800 W, face parte, începând cu a doua jumătate a secolului al
XX-iea, din dotarea curentă a unei gospodării obişnuite.
Prin definiţie, aspiratorul este un dispozitiv folosit la aspirarea unui fluid sau a unui
material pulverulent. El foloseşte o pompă de aer, un ventilator, o roată cu palete sau un fluid ce
trece printr-un ajutaj pentru a crea un vid parţial pentru aspirarea fumului, prafului, a unui gaz
sau a unui lichid dintr-un spaţiu, pe care apoi, le depozitează în interiorul aparatului. Fenomenul
are loc prin obţinerea unei depresiuni pe care o creează într-un anumit loc pe conducta de

A

aspiraţie'

Primele încercări de a oferi o soluţie de curăţare mecanică a unei străzi sau a unei
încăperi, s-au· derulat în Anglia anului 1699 când Edmund Heming, un antreprenor al
iluminatului public londonez, şi-a brevetat invenţia pe care a denumit-o street sweeper2 în
traducere maşina de curăţat strada. Aceasta consta dintr-o perie circulară mare, rotativă,
conectată la roţile unui car tras de cai3. Invenţia, caracterizată de contemporanii vremii ca fiind
,,ciudată", crea disconfort prin norul de praf pe care-l provoca. Ea a fost rapid dată uitării,
clasicul bătător pentru covoare şi „antica" mătură, rămânând mai bine de 150 de ani de
neînlocuit.
Începând cu secolul al XIX-iea, un număr însemnat de Carpet sweeper au fost inventate
şi patentate, inclusiv mătura mecanică (mechanical sweeper) patentată de James Hume în 1811

1

Dicţionar Politehnic, editura Tehnică, Bucureşti, 1957, pag. 41-4i

2

Le Livre Mondial des Inventions, dirige par Valerie - Anne Giscard D' Estaing , Paris, 1994, pag. 134;
NeUDuVall, Domestic technology: a chronology ofdevelopments, Editor, G.K.Hall, 1988, pag.2()()
3
Joel Levy, Rea/ly usefu/: the origins of everyday things, Editura Firefly Books, Pennsylvania, 2002,
pag. 180
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sau maşina de curăţat strada a lui Jospeh Whitworth din 1841 care, mai tarziu în 1859, i-a
modificat desing-ul şi l-a brevetat ca mătură mecanică4 •

D.

HESS CARPET SWEEPER

PATENTED JULY 10, 1860

PATENT No. 29,077

Fig 1
Inventatorul care deţine primul brevet de invenţie pentru o maşină mecanică de curăţat
praful stradal, este americanul Daniel Hess din West Union, statul Iowa. Patentul US nr. 29,077,
a fost emis în data de l O iulie 1860 iar invenţia a fost intitulată Carpet Sweeper 5 (Maşina de
măturat carpete) şi nu Vacuum Cleaner (aspirator) cum ar fi fost normal.
Maşina de măturat carpete (fig. 1) era prevăzută cu o perie rotativă cu scopul de
măturare /periere a prafului stradal, situată în registrul de jos al ansamblului şi cu un mecanism
cu burduf, complex elaborat, amplasat în registrul superior al maşinii, pentru aspirarea prafului.
Noutatea acestei invenţii a fost modul de filtrare al aerului prin încorporarea a două cazane de
apă pentru captarea mai uşoară a sporilor de praf şi murdărie6, principiu care se aplică şi azi în
construcţia şi funcţionarea aspiratoarelor modeme. Activarea mecanismului se realiza manual,
cu ajutorul unei manivele. Deşi inventatorul, în susţinerea obţinerii brevetului de invenţie,
afirma că în urma acţiunii aparatului, aerul rămânea curat, fără praf şi alte impurităţi, nu există
însă nici o înregistrare în presa vremii care să ateste că această invenţie ar fi purtat vreun succes
notabil.
Nu trebuie omis faptul ca Daniel Hess nu era la prima sa invenţie. În 1859 el primeşte
două brevete de ipvenţie. Un Patent US cu nr. 24,637 emis în data 5 iulie 1859 intitulat
lmprovement Device for Heating Steam Boilers în traducere Dispozitiv pentru îmbunătăţirea
încălzirii cazanelor cu aburi, prin care asociază unui cazan de abur etanş un ventilator în scopul
de a produce curenţi de aer cald 7 şi un Patent US nr. 25,897 din data de 25 octombrie 1859,
intitulată Improvement in Machine,y for Cleaning Cotton în traducere Îmbunătăţiri aduse
maşinii de curăţat bumbac care era un dispozitiv pentru curăţat puful de bwnbac de cojile
seminţelor în cadrul operaţiei de egrenare, având aplicabilitate în industria bwnbacului 8 •
Acestea ne arată că ideea lui Daniel Hess de a realiza şi patenta primul aspirator mecanic din
lume nu este rezultatul unui studiu de moment.
4

Neil Du Vall, Domestic technology: a chronology ofdevelopments, Editor, G.K.Hall, 1988, pag. 2()1)
Conform Report of the Commissioner of Patents for the year I 860 - Arts and manufactures, voi. I
(United States. Patent Office), Washington, Printer: George W Bowrnan, 1861, pag. 250
6
Prof John F. Frazer, Journal ofthe Franklin Institute ofthe State ofPennsylvania, seria a III-a,
Published by the Franklin Institute, 1860, voi 69, pag. 37.
7
Conform Report of the Commissioner ofPatents for the year I 859 - Arts and manufactures, voi.
(United States. Patent Office), Washington, Printer: George W Bowrnan, 1860, pag. 473
8
Idem, pag 653

5
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Următorul

pas semnificativ în evoluţia tehnică a aspiratoarelor, a fost maşina de aspirat
praful denumită comercial Whirlwind (Fig. 2) al americanului din Chicago, Statul Illinois, Ives
McGaffey9. Aspiratorul Whirlwind (vârtej de vânt), ingenios conceput, reprezintă primul
aspirator manual care folosea principiile de vacuum în sensul de absorbţie şi nu de măturare a
prafului, prezentând în schema prototipului o mare parte a componentelor existente azi în
construcţia unui aspirator modem de tip vertical.
I ..,.)t• .,c;,;,,u.J'
~K-+bs

Fig. 2. Patent McGaffey nr. 91,145

Fig. 3. Whirlwind (USA)

Aspiratorul lui Mcgaffey (Fig. 3), uşor şi compact, confecţionat din lemn şi pânză (sacul
pentru colectare al prafului) era prevăzut cu un ventilator şi o pompă de absorbţie acţionate
mecanic prin intermediul unei manivele sau printr-o pedalieră amplasată pe podea 10 • Invenţia a
primit Patentul US nr. 91 ,145 şi a fost emis în data de 8 iunie 1869 11 • Din acest moment
aspiratorul Whirlwind a fost adus în atenţia consumatorilor din Chicago şi Boston, de firma
American Carpet Co din Boston. Preţul de 25 de dolari la care putea fi achiziţionat era destul de
mare pentru perioada respectivă, devenind astfel inaccesibil majorităţii populaţiei . Nu se poate
estima succesul pe care acest model l-a avut datorită unui incendiu devastator care a mistuit în
octombrie 1871, mai bine de o treime din oraşul Chicago. Printre victimele acestui incendiu a
fost si firma American Carpet Co, inventarul dispărându-i mistuit de foc. Au supravieţuit acestui
dezastru doar două exemplare care pot fi văzute la Hoover Historical Center din cadrul Walsh
University Hoover Park din North Canton Ohio 12 • lves MacGaffey, datorită invenţiei sale,
aspiratorul Whirlwind, este considerat a fi tehnicianul care a dat startul în lupta ideilor dedicate
uşurări muncii fizice, epuizante, pe care o gospodină trebuia s-o depună în fiecare zi pentru
întreţinerea unei locuinţe.
În 1876, Melville R Bissell, proprietarul unui magazin de porţelanuri din Grand Rapids
(statul Mitchigan, USA), chinuit de crizele de alergie puternice datorate prafului produs de
materialele de ambalat (paie, rumeguş , praf de sticlă etc.), a conceput, împreună cu soţia sa
Anna Sutherland Bissell, o maşină de măturat mecanic. Aparatul Bisse/l Carpet Sweepers era
9

John Peter Dunnell, The Story ofAmerican Greatness - People and Events that Made America a Great
Nation , Ed.O, Xlibris Corporation, Oct 1, 2008, pag 179
10
Joel Levy, Really useful: the origins of everyday things, Editura Firefly Books, Pennsylvania, 2002,
pag. 180
11
The United States patents quarterly, Volumul 8, 1931 , University of California, pag. 174; De Steven
Carol,
Encyclopedia of Days: Start the Day with History , iUniverse 1663 Liberty Drive,
Bloomington,2008-2009, pag 239
12
William Darrach Halsey, Emanuel Friedman, William Darrach Halsey , Collier's encyclopedia: with
bibliography and index: Vol.13 , Macmillan Educational Co., 1984, pag. 200;

115
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu
prevăzută

cu două perii circulare rotative confecţionate din fire de păr de porc, care preluau
praful de pe covor şi îl depuneau într-o casetă din lemn amplasată deasupra periilor 13 (Fig. 4,
Fig. 5).

Fig. 4. Filă din brevetul de

invenţie

Fig. 5. Bissell Carpet Sweeper
Muzeul Ştiinţei din Londra

La 19 septembrie 1876, Melville R Bissell primeşte, pentru Bissell Carpet Sweeper,
patent US nr. 182, 346 14 oficializându-se astfel eliberarea a milioane de gospodine americane
de sub „sclavia" clasicei mături. Apărut într-o perioadă când Pasteur eticheta oficial praful şi
impurităţile din aer drept germenii unor boli grave, poate chiar letale, iar Florence Nightingale,
precursoarea serviciului sanitar modem, revoluţiona noţiunea de igienă, impunând, în spitale,
măsuri de curăţenie mai atente şi mai drastice, mătura mecanică a lui Bissell s-a bucurat de un
succes imens şi imediat. Ca urmare a solicitărilor imense, cei doi soţi Bissell (Fig. 6) au
15
înfiinţat, în 1883, fabrica Bissell Carpet Sweeper Co (Fig. 7 şi Fig. 8) care va cuceri rapid
întreaga piaţă de desfacere din America şi Europa, cu modelele diverse şi noi (Fig. 10) destinate
chiar mânuirii_lor de către minori, precum cel din reclama de mai jos, intitulat Mama si eu (fig.
9) sau setul destinat unei întregi familii prezentat în Fig 11.

Fig. 6. Meliville

şi

Anna Bissell

Fig. 7. Magazinul de

13

porţelanuri

Bissell

Le Livre Mondial des Jnventions, dirige par Valerie - Anne Giscard D' Estaing, Paris, 1994, pag. 134
De Dave Rogers, Inventions and Their Inventors, Volumul 1, Ed. My Books, Danercon Ltd, 2010,
pag.36
.
15
Charles Panati, Extraordinary Origins ofEveryday Things, September 27, 1989, Publisher: William
Morrow Paperback, pag. 115
14

116
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu

MAMMA
ANO I
„s,sc.Ell'Evt~Y
U SET H [
~

p"

Fig. 8. Emblema Companiei Bissell Carpet Sweeper

Fig. 9 Bissell sweeper Mamma and I

Fig. 10. Model nou, patent din 1887
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Fig. 11. Family Bissell Carpet Sweeper
Trebuie amintit

că

unul dintre hobby-urile lui Melville Bissell era acela de a construi

după propriile lui concepţii, gadget-uri mecanice diverse 16 • Aşa se explică faptul că proiectarea

unui dispozitiv cu destinaţia înlăturării prafului şi a mizeriei din locuinţe sau de pe străzi a fost o
simplă joacă pentru domnia sa.
Din păcate, la scurt timp după înfiinţarea companiei cu linie proprie de producţie, ea va fi
complet distrusă de foc 17 • Dar, cum un dezastru poate fi transformat într-un avantaj, cei doi soţi
redeschid o nouă fabrică, cu noi linii de producţie, printre care mături mecanice destinate
18
curăţatului şi desprăfuirii străzilor apreciate şi utilizate multtimp de europeni, în special de
englezi.
În urma unei pneumonii puternice, în 1889, domnul Melville R Bissell părăseşte această
lume. În urma acestei tragedii soţia sa, Anna Sutherland Bissell, este nevoită să preia destinele
companiei devenind prima femeie americană proprietar şi preşedinte al unei companii. Ea va
19
deţine aceste funcţii până în anul 1934 când decedează •
Anul 1889 reprezintă şi anul când marca Bissell devine una dintre cele mai recunoscute
şi apreciate l?randuri din lume pentru maşinile de curăţat covoare, străzi, locuinţe, sedii de
companii etc. distincţie purtată şi astăzi2°. De altfel, în 1890, datorită faimei de care se bucura,
însăşi regina Victoria a Angliei, a comandat un număr important de aparate Bisse/1 Sweeper
Carpet pentru efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în Palatul Buckingham 21 •
După 1890 au urmat o multitudine de idei noi şi soluţii pentru îmbunătăţirea
randamentului în desprăfuire şi în igienizare, ale acestor aparate, unele dintre ele primind chiar
patent US sau britanic. Însă, nici una nu a stârnit interesul vreunei companii pentru a le pune în
practică, praful uitării depunându-se în voie peste aceste noi brevete de invenţii.
Astfel,

16

Alan C. Elliott, A daily dose of the American dream: stories of success, triumph, and inspiration,
Rutledge Hill Press, Nashville Tennessee, 1998, pag 7
17
Idem, pag. 7
18
Alan C. Elliott, A dai/y dose of the American dream: stories of success, triumph, and inspiration,
Rutledge Hill Press, Nashville Tennessee, 1998, pag 7
19
De Jimmie Aydelott, Dianna Buck, Read-Write-Respond Using Historic Events: July Through
December: Grades 4-6, Ed. Teacher Created Resources, 2007 pag. 8
20
Idem, pag. 7
21
Charles Panati, Extraordinary Origins of Everyday Things,Publisher:William Morrow Paperback, 1989,
p 115
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devenea tot mai limpede ideea că, pentru a avea succes, un aspirator trebuia alimentat de ceva
mai puternic decât forţa musculară.
Spre stărşitul secolului al XIX-iea, la 3 octombrie 1899, John S Thurman, un angajat al
companiilor ce oferea servicii de menaj General Compressed Air şi Vacuum Machinery
Company din St. Louis (statul Missouri), primeşte brevet de invenţie, patent US nr. 634,042
(Fig. 12) pentru primul aspirator motorizat pe bază de gazolină/benzină cu reglaj electric,
denumit de inventator Renovator pneumatic pentru covoare22 (Pneumatic carpet renovator)
(Fig. 13)

.........
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Fig. 12 S. Thurman patent nr. 634,042

Fig. 13. Aspirator John S Thurman patent 1901

Componentele principale ale invenţiei constau, pe scurt, dintr-un extractor pneumatic de
aspirare a prafului, amplasat deasupra sau în apropierea covorului, cu misiunea de a sustrage
praful prin absorbţie şi depozitarea lui într-un colector, de unde, ulterior era eliminat23 .
Din păcate, greutatea şi volumul mare al întregului ansamblu, l-au determinat pe
inventator să utilizeze, pentru deplasarea lui, un container metalic tip vagon, pentru extractorul
pneumatic, motorul cu benzină şi colector), aşezat pe o platformă pe roţi, trasă de doi cai2 4 •
Maşinăria voluminoasă, care făcea şi foarte mult zgomot, trebuia plasată în faţa locuinţei unde
era solicitată, iar furtunul flexibil de absorbţie prin care se colecta praful şi murdăria era
introdus în casă prin ferestrele camerelor, operaţie complicată, greoaie şi chiar inestetică.
Urmarea? Un insucces! Sigur, acest eşec nu l-a dezamăgit pe John S Thurman. El îşi continuă
cercetările, obţinând şi alte brevete de invenţie americane ( ex. patent us nr. 663,943 din 1900 şi
nr. 690,084 din 190625 ) pentru noi tipuri de aspiratoare electrice dar, din păcate, şi procese în
26
justiţie (vezi addenda) în lupta sa pentru a se menţine printre pionierii construirii şi
modernizării acestei maşini de igienizare atât de utilă şi râvnită.
22

Joseph Nathan Kane, Famousfirstfacts: a record offirst happenings, discoveries and inventions in the
United States, Published by H. W. Wilson, 1964, pag. 640
23
idem
24
Joseph Nathan Kane, Famousfirstfacts: a record offirst happenings, discoveries and inventions in the
United States, Published by H. W. Wilson, 1964, pag. 640
25
Idem, pag . 640
26
James Wells Goodwin, Peyton Boyle, Robert Desty, The Federal reporter: with key-number
annotations ... , Volumul 195, West Publishing Co., 1912, pag 745
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Fig.14. Popular Mechanics
Magazine

Fig. 15. Reclama din 1915

Fig.16. Tehnical World

Fig. 17. Mai multe tipuri de vacuum de la începutul sec. XX
Dacă răsfoim

revistele de specialitate ale începutului de secol XX, precum Popular
Mechanics (pag, 142) (Fig. 14) şi Technica/ World Magazine (Fig. 16) ambele din martie 1909,
vom găsi reclame de prezentare ale acestor noi tipuri de aspiratoare electrice gândite ş1
patentate de John S Thurman (Fig. 15).
Trebuie consemnat faptul că cercetătorii în istoria ştiinţei şi tehnicii universale, îl
consideră pe americanul John S Thurman, părintele aspiratorului motorizat cu ardere internă.
Ca o scurtă trecere în revistă a evenimentelor, de reţinut că primele modele de aspiratoare
erau acţionate fie manual - prin intermediul unor manivele sau pedaliere -, fie de mici turbine
conectate la reţeaua casnică sau de motoraşe cu ardere internă şi abia mai târziu de curent
electric.
1882 este anul când, la New York, omul de afaceri şi inventatorul Thomas Alva Edison,
pune în funcţiune prima centrală electrică de mare putere, eveniment prin care electricitatea
avea să intre în casele oamenilor, în marile companii şi concerne, în uzine, pe străzi etc. 27 •
Începutul secolului al XX-lea, este perioada când vechile aspiratoare vacuumatice încep să fie
înlocuite cu altele electrice, mult mai eficiente.

Prof. emerit. Ing. Constantin Dinculescu, ş.a., Electrificarea României de la începuturi până în anul
1950, Editura Tehnică, Bucure şti, 1981, pag 13

27
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Prima modernizare a îndeletniciri de igienizare şi de păstrare a curăţeniei în oraşe ş1 mstituţii,
28
aparţine administraţiei căilor ferate engleze (Fig. 18). Pentru a face curăţenie în trenurile de
pasageri se foloseau nişte compresoare puternice care suflau aerul în vagoane ceea ce făcea ca
praful şi gunoiul să zboare afară pe uşi şi ferestre, spre marea nemulţumire a celor ce se aflau în
apropiere 29 .

Fig. 18. Londra, începutul sec. XX (Muzeul

Ştiinţei

din Londra)

Tocmai această „suflătoare" de aer l-a condus pe inginerul englez de drumuri şi poduri,
Hubert Cecil Booth (1870-1955), spre ideea de a construi o instalaţie care să absoarbă praful şi
să-l depună, ulterior, în interiorul unui recipient închis ermetic.
Astfel, în 1901, a creat un dispozitiv gigantic care era pus în funcţiune, iniţial, cu
ajutorul unui motor pe bază de ulei, iar mai târziu, printr-un motor electric. Aspiraţia se realiza
cu ajutorul unei pompe, praful şi murdăria fiind filtrate printr-un filtru de pânză. Dispozitivul a
fost denumit de inventator „Puffiing Billy" 30 şi a primit în 30 august 190 l patent englez nr.
17433 31
Până la apariţia aspiratorului lui Booth, în multe încăperi, mai ales în cele destinate
publicului, nu se făcea curăţenie adevărată cu zecile de ani. Pentru a dovedi cele afirmate, este
suficient de amintit că atunci când a fost aspirat, pentru prima dată, praful de pe fotoliile unuia
dintre teatrele pariziene, s-au strâns nici mai mult, nici mai puţin decât 217 kg de praf 2 !

Fig. 19.

Grafică

Fig 20. Aspirator Booth, Puffiing Billy, 1901
(Muzeul Ştiinţei din Londra)

Din istoria aspiratorului, rubrica Ştiinţa Glob, Revista Ştiinţă şi Tehnică, nr. 11 din 1983, pag. 41
Idem
30
James Burke, Twin tracks: the unexpected origins of the modern world, Sirnon&Schuster Inc, 2003,
New York, pag 192
31
Great Britain. Courts, Great Britain. Patent Office, Reports of patent, design, trade mark, and other
cases, Volumul 29, pag. 310,326
32
Din istoria aspiratorului, rubrica Ştiinţa Glob, Revista Ştiinţă şi Tehnică, nr. 11 din 1983, pag. 41
28
29
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Aspiratorul englezului Cecil Booth a fost des întâlnit pe străzile Londrei. Dispozitivul
era atât de mare, de puternic şi de greu, încât, pentru a fi deplasat de la o locaţie la alta trebuia
montat pe un căruţ solid, iar pentru manipularea lui era nevoie de două persoane. Fiind aşa de
mare, aspiratorul nu putea fi introdus în case. Era însă prevăzut cu un furtun flexibil, lung de
zeci de metri care putea ajunge în cele mai dificile zone ale clădirilor 33 •

Fig. 21

Fig 22

Fig.19, 21, 22 - imagini cu aspiratorul lui Booth pe străzile Londrei preluate de pe site-ul
Muzeului Ştiinţei din Londra.
Câţiva ani mai târziu, Hubert Cecil Booth prezenta publicului, unul dintre experienţele şi
metodele la care a trebuit să apeleze pentru a ajunge la acest rezultat: ,,Am încercat
experimentul de a suge, cu propria mea gură, praful de pe spătarul unui scaun cu pluş, într-un
restaurant de pe Victoria Street"34 . Martorii evenimentului spun că el a plasat o batistă pe
spatele unui scaun cu pluş, prin care a aspirat praful, într-adevăr, cu gura sa. Petele negre şi gri
35
apărute pe batistă i-au arătat lui Booth principiul pe care trebuia să-l aplice .
Este adevărat că s-a înecat puternic, dar experienţa l-a inspirat şi praful de pe scaun a fost
curăţat. Iar secretul: găsirea unei modalităţi de filtrare a prafului care să constituie în acelaşi
timp, şi o capcană pentru impurităţile aspirate. Ceea ce Booth a şi realizat în 1901.
După obţinerea patentului englez dar şi a licenţei regale de utilizare a invenţiei sale, una
din primele şarcini pentru care inventatorul englez a fost solicitat, a fost curăţarea carpetelor
imense, albastre, din Catedrala Westminester Abbey, fiind o urgenţă înainte de încoronarea lui
Edward al VII ca rege al regatului Unit la data de 9 august 1902 36 . Rapiditatea cu care şi-a
îndeplinit sarcina, i-a uimit pe administratorii Catedralei. Însă evenimentele nu se opresc aici.
În timpul primului Război Mondial, Cecil Booth primeşte o comandă de utlizare a mai
multor aspiratoare la Crystal Palace, în pavilion unde a avut loc celebra Expoziţie Universală
din 1851. Aici erau cantonaţi voluntarii militari marini în rezervă care, datorită epidemiei de
ciumă, începuseră să se îmbolnăvească şi să moară sub ochii neputincioşi ai medicilor. Pentru a
se stopa contaminarea celor sănătoşi, contaminare ce avea loc prin intermediul germenilor din
aer, timp de două săptămâni, 15 maşini uriaşe au aspirat fără oprire praful şi impurităţile de pe
podele, pereţi, scări, grinzi, de fapt întreaga clădire. Douăzeci şi şase de camioane au fost
33

~harles Panati, Extraordinary Origins of Everyday Things, Ed. William Morrow Paperback, 27
septembrie, 1989, pag. 113
34
Charles Panati, Extraordinary Origins of Everyday Things, Ed. William Morrow Paperback, 27
septembrie, 1989, pag. 113
35
Din istoria aspiratorului, rubrica Ştiinţa Glob, Revista Ştiinţă şi Tehnică, nr. 11 din 1983, pag. 41
36
Charles Panati, Extraordinary Origins of Everyday Things, Ed. William Morrow Paperback, 27
septembrie, 1989, pag. 113
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umplute cu mizeria aspirată în această perioadă, şi duse în afara Londrei unde au fost îngropate
cu tot cu utilaje 37 . În urma acestei acţiuni epidemia de Ciumă a fost oprită. Astfel, se poate
spune că, englezul Cecil Booth cu a lui aspiratoare gigantice, a stopat o epidemie extrem de
periculoasă, care s-ar fi extins şi ar fi tăcut mult mai multe victime, dacă nu se lua această
măsură.

-

nm, l

Fig 23 . Aspirator Booth,
(Muzeul Ştiinţei din Londra)

Fig. 25. Echipaj de

lucrători

Fig. 24. Aspirator Booth 1904
(Muzeul Ştiinţei din Londra)

al British Vacuum Cleaner Company

Aceste două situaţii importante, soluţionate cu uşurinţă de Booth, i-au adus inventatorului
englez, o faima bine meritată, fiin anturat de mai mulţi afacerişti europeni şi americani care au
dorit să-i achiziţioneze invenţia. De altfel, oricine răsfoieşte revistele vremii, poate vedea că
majoritatea reclamelor pentru aspiratoarele vorbesc despre stârpirea microbilor şi igienizarea
habitaturilor.
Trebuie adăugat că, la scurt timp după brevetarea invenţiei sale în 1901 , Hubert Cecil
Booth înfiinţează Compania britanică de aspiratoare (British Vacuum Cleaner Company ) a cărui
preşedinte de onoare va fi până în 1960, chiar şi la cinci ani de la trecerea lui în lumea umbrelor
în 1955. 38
Noutatea cu care noua companie de aspiratoare şi-a atras admiraţia cetăţenilor britanici, şi
nu numai, a fost lansarea în 1904, a primului aspirator acţionat electric, de mici dimensiuni,
destinat uzului public 39 (Fig. 24). Ca toate celelalte modele de aspiratoare Booth de până atunci,
şi acesta lucra pe principiul absorţiei prafului, diferenţa constând în montarea lui pe un cărucior
cu două roţi şi manevrarea lui cu ajutorul unui mâner tip furcă (pitchfork).
37

Idem, pag. 113
Don Glass, How can you teii if a spider is dead?: and more moment of science, Indiana University
Press, 1996, pag 75
39
Don Glass, How can you te/lif a spider is dead?: and more moment of science, Indiana University
Press, 1996, pag 75
38
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Până în 1911, în dosarele de evidenţă a comenzilor onorate de companie, se pare ca au
fost în jur 20,000 de consumatori. După 1926, Compania britanică de aspiratoare Booth îşi va
vinde produsele sub numele de brand Goblin40 .Timp de mai bine de jumătate de secol,
Compania lui Booth va fi lider de piaţă în cosntruirea acestui dispozitiv indispensabil asigurării
unui trai uman în condiţii bune de igienă.
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În acelaşi an 1901, David E Kenney, un instalator din New Jersey, aplica la Oficiul pentru
brevete de invenţii din Washington, USA, o cerere de obţinere a unui patent american pentru un
aspirator destul de complicat, conceput, probabil, ca urmare a meseriei practicate de domnia sa.
Aspiratorul Kenney trebuia instalat în subsolul casei şi conectat la o reţea de conducte metalice
care ajungeau în fiecare încăpere a clădirii. El era compus dintr-o pompă de absorbţie acţionată
de un motor electric rotativ, conducte metalice, duze rotunde cu diametru de cca. 12 cm,
furtunuri flexibile de admisie a prafului şi mânerele 41 pentru manevrarea furtunurilor, aşa cum
este prezentat în grafica demonstrativă (Fig. 31). Cererea i-a fost acceptată, dar a primit patent
federal nr. 847947 abia în data de 19 martie 190742 .
La aproape şase ani de la conceperea aspiratorului, în anul 1906, Revista Teatrul (Theatre
Magazine) al Companiei Britanice de Aspiratoare prezintă în paginile sale, sistemul lui Kenney,
preconizându-i utilitatea în menţinerea curăţeniei în interiorul unor clădiri impunătoare precum
White House, New York Times Building sau în oricare clădire asemănătoare43 . De altfel David
E Kenney este considerat de către specialişti, ca fiind părintele aspiratorului industrial.
Manevrarea dificilă a făcut ca aspiratorul imens şi complicat a lui Kenney să nu aibe un foarte
mare succes. Totuşi, David E Kenney işi continuă încercările brevetând, în anii următori, şi alte
40

Paul Dowswell, Everyday Life - Great inventions, Heinemann Library, 2001 pag. 26
David John Cole,Eve Browning,Fred E. H. Schroeder, Encyclopedia of modern everyday inventions,
Greenwood Publishing Group Inc, Pag. 250
42
Idem
43
Theatre magazine, Volumul 6, EditorTheatre Magazine Co., 1906, pag. 28
41
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sisteme de aspirare, manuale, mai puţin sofisticate
care a primit patent federal în 1913 (Fig, 32)
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Fig. 32 Patent Kenney 1913

Cam în aceeaşi perioadă cu Booth şi Kenney, o americancă din Georgia, Statele Unite,
Corinne Dufo·ur, dezvoltă ideile lui Bissell privind crearea unor dispozitivelor de curăţare
stradală, inventând un aparat electric de măturare în poziţie verticală, portabil, de mici
dimensiuni, uşor de manevrat, pe care-l denumeşte Culegătorul de praf. Acest dispozitiv era
acţionat de un motor electric în misiunea lui de a „culege" praful şi de a-l „depune" pe un
burete umed. Pe scurt, în loc de burduf, piston rotativ sau de aspiraţie etc, inventatoarea a
utilizat un ventilator şi două perii rotative, acţionate electric, care stămeau particulele de praf ce
erau apoi captate rapid, de un burete umed ce putea fi uşor spălat, stors sau înlocuit. Invenţia a
fost brevetată în data de 18 decembrie 1900 cu patent federal nr. 564,136 44 (Fig. 32). De reţinut
că invenţia Corinnei Dufour este cea care deschide calea inventatorilor în realizarea viitoarelor
aspiratoare portabile şi uşoare.
Au urmat apoi o serie de modele noi, precum aspiratorul britanicului Walter Griffith
patentat în 1905 (Fig. 33) şi a inginerului german imigrant în USA, Hermann Bogenschild cu
patent nr. 867,006 din 24 septembrie 1907 45 (Fig. 34) care au adus diverse îmbunătăţiri
modelelor originale prezentate până acum în această lucrare.

Fig. 32. Patent Dufour, 1900 Fig. 33 . Model Griffith, 1905

Fig. 34. Patent Bogenschild, 1907

În Franţa, primul aspîrator mecanic va fi conceput şi fabricat de Robert Bimm, în 1906,
sub numele de Birum46 . Deşi mai elegant şi mai lejer în manevrare decât aspiratoarele de până
atunci, aspiratorul francez nu va reuşi să impresioneze în Franţa şi va fi brevetat doar în Marea
44

John Arthur Garraty , Historical Viewp oints: Since 1865, Volumul 2 din Historical Viewpoints:
Notable Articles from American Heritage,HarperCollinsCollegePublishers, 1995, Pag 318
45
Conform Report of the Commissioner of Patents for the year 1907 - Arts and manufactures, voi.
(United States. Patent Office) , Washington, Printer: George W Bowman, 1908
46
Thomas de Galiana, Michel Rival, Larousse in extenso - dicţionar Inventatori şi invenţii, Editura
Tehnică, Bucureşti , 2001 , pag. 106

125
https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu
Britanie unde va primi patent britanic nr. 6276 în 26 martie 190747 Astfel, încă un brevet
important, trece neobservat de companiile producătoare de aspiratoare ale lumii, vitregind astfel
munca atât de obositoare ale menajerelor şi a lucrătorilor în întreţinerea curăţeniei şi a igienei în
instituţii particulare, publice, pe străzile oraşelor etc.
În 1907, americanul James Murray Spangler, îngrijitor al unui magazin din Canton, statul
Ohio, SUA, a ajuns la concluzia că datorită măturii mecanice pe care o folosea la curăţatul
multiplelor covoare şi carpete, începuse să sufere de o alergie severă, cu accese de tuse şi
strănuturi aproape de neoprit. Dar, pentru că nu-şi putea permite să-şi dea demisia, iar alergia
continua să-l deranjeze - două motivaţii extrem de puternice - James Murray Spangler începe
să experimenteze diferite dispozitive de concepţie proprie, pentru curăţare a covoarelor fără
stârnirea prafului. Primul său dispozitiv utiliza un ventilator electric vechi, o săpunieră
amplasată deasupra ventilatorului şi a cărui orificii erau acoperite cu bandă adezivă, un tub
flexibil şi un sac de colectare a prafului obţinut dintr-o faţă de pemă4 8 . În 2 iuniel908 el îşi
brevetează invenţia în Statele Unite şi primeşte patent US nr. 889,823 49 (Fig. 34) .
Numai că James Spangler·era sărac şi nu dispunea de resursele financiare necesare pentru
a produce şi pentru a comercializa aspiratorul conceput de el. Această situaţie îl determină să îşi
vindă invenţia unui comerciant de piei, pe nume William Hoover50 • Hoover, dotat cu un spirit de
afacerist extrem de bine dezvoltat, anticipează corect succesul pe care îl va avea noul aspirator
şi se reprofilează rapid, punând bazele unei adevărate industrii de aspiratoare. Rapid, în acelaşi
an în care a cumpărat patentul, 1908, şi cu acordul şi sprijinul soţiei sale Susan Hoover, William
Hoover pune bazele unei noi companii căruia îi dă numele de Hoover Vacuum Clenaer
Compan/ 1• La scurt timp de la înfiinţare, după mai multe reprezentaţii publice cu aspiratorul
lui Spangler, termenul de Hoove? 2 devine în industria de aspiratoar din Statele Unite şi Canada,
un brand .puternic şi de neînvins timp de mai multe decenii ale secolului XX. De altfel, sloganul
reclamei Companiei Hoover, din anul 1919 „Bate, mătură şi curăţă" 53 va deveni o sintagmă
des folosită în căminele şi instituţiile din toată lumea, iar cuvintele Hoover şi casnic vor deveni
inseparabile, ele dovedind eficienţa şi complexitatea operaţiilor de care erau capabile
aspiratoarele Hoover.

Fig. 34. Patent Spangler, 1908

Fig. 35. Hoover patent 1934

47

Reports ofpatent, design, trade mark, and other cases : Volumul 28, Great Britain. Cou.rts, Great
Britain. Patent Office - 1911, pag. 265
48
Charles Panati, Extraordinary Origins of Everyday Things, Ed. William Morrow Paperback, 27
septembrie, 1989, pag. 114
49
Idem
50
Idem
51
Matt Haig, Brand Success: How the World's Top 100 Brands Thrive and Survi ve, Kogan Page Limited,
UK, 2004,pag. 15
52
Idem
53
Enciclopedie - Mari invenţii - consultant ştiinţific Richard Wood, Editura Litera Internaţional , 2008,
pag. 11
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Se ştie că în acea perioadă, un aspirator costa destul de mult, era extrem de greu - avea în
jur de 10-2054 de kg - şi era foarte de incomod pentru utilizatorii casnici. Este momentul când
Compania Hoover scoate pe piaţă, primul său aspirator electric vertical, Hoover Model 055 (Fig.
36) uşor de manevrat şi atractiv, care s-a bucurat de un real succes. Noul aspirator costa 70 de
dolari şi cântărea 18 kg (40 pound)5 6 datorită motorului. De altfel, în numărul din data de 5
decembrie 1908 al revistei Saturday Evening Post, compania închiriase o întreagă pagină prin
care se prezenta noul Hoover Model O şi accesoriile sale printre care furtunul flexibil Kenney
şi dispozitivele pentru curăţarea draperiilor şi a pereţilor, ce puteau fi achiziţionate pentru o
57
sumă suplimentară de 15 dolari

Fig. 36. Hoover model O, 1908

Fig.37. Hoover model gigant

Fig.38. Hoover,1919

Anul 1934 va fi prolific pentru Hoover. Compania sa va scoate pe piaţă un nou aspirator
Hoover Model 925 58 extrem de uşor. Multe din părţile sale componente erau realizate din
amestecuri uşoare de magneziu, iar cutia era realizată dintr-un elegant mulaj din bachelită. Era
prevăzut cu o pungă de praf încăpătoare, pentru a face faţă şi celei mai grele munci de curăţare .
Noul aspirator Hoover Model 925 se dovedeşte a fi foarte puternic 59 .
În anii care au urmat după 1908, au apărut multe firme rivale cu o mare varietate de
modele care tăceau concurenţă serioasă Companiei lui Hoover. Un exemplu este omul de
afaceri, inginer şi inventator de excepţie suedez Axel Wenner-Gren (Fig. 40). Având
convingerea că ideile lui pot a aduce îmbunătăţiri aspiratoarelor pentru a le face accesibile
fiecărei gospodării, propune firmei Elektromekanista din Stokholm o colaborare care se
materializează în 1912 prin apariţia pe piaţă a primului model de aspirator Lux 160 (Fig. 39) tip
cilindru de metal care va avea un succes uriaş în Europa, ceea ce îi aduce lui Wenner-Gren
numirea de reprezentant al firmei în Germania, Franţa şi Marea Britanie.
La 1 august 1919, la ideea lui Axel Wenner-Gren, Compania Elektromekanista şi AB Lux
- o firmă producătoare de lămpi de kersen - fuzionează dând naştere Companiei Electrolux
specializată în aspiratoare şi frigidere 6 1• Ideea se dovedeşte a fi genială, şi în mai puţin de 10
ani Electrolux devine cea mai importantă şi valoroasă Companie producătoare de aspiratoare din
Europa.

54
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56
Charles Panati, Extraordinary Origins of Everyday Things, Ed. William Morrow Paperback, 27
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60
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În 1921 firma Electrolux produce un aspirator portabil, proiectat să stea în poziţie
(spre deosebire de celelalte aspiratoare de până atunci care aveau poziţie verticală),
aşezat pe două
şine metalice, (de genul săniilor), înfăşurate în material plastic, denumit
62
Electro lux V (Fig. 41 ). Aspiratorul avea numai 9 kg, designul aspiratorului realizat de Sven
Carlstedt, a avut un succes uriaş. Electrolux V este primul aspirator de uz casnic demn de
această denumire, fiind adaptat pentru a putea fi utlizat în orice locuinţă normală.
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Fig. 39. Aspirator Luxl
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Fig. 41. Reclama Electrolux V Fig. 40. Ax.el Wenner-Gren

Fig. 42. Electro lux V, 1921

Fig. 43. Electro lux 11 , 1934

Electrolux V este modelul de la care s-au inspirat mai toţi designerii de vacuumuri,
devenind un punct de reper pentru generaţiile următoare de aspiratoare.
În anii care au urmat celui de-al doilea Război Mondial, s-a înregistrat un număr mare de
brevete pentru diferite tipuri de aspiratoare, ceea ce a permis dezvoltarea la cote maxime a unui
domeniu de bază pentru sănătatea publică - igiena publică şi cea individuală . Gama de
aspiratoare care a apărut de-a lungul timpului pe piaţă, a devenit tot mai variată fiind în strânsă
legătură cu evoluţia tehnologiei de fabricaţie, astfel că, de la principala funcţie pe care o avea
iniţial, aceea de a aspira particulele de praf, s-a ajuns la construirea de aspiratoare a căror
destinaţie este aceea de aspirare a lichidelor, de spălare, de pulverizare sau chiar de suflare a
aerului în vederea uscării, unele dintre ele fiind dotate cu suflantă pentru aer cald.
Accesoriile au fost şi ele adaptate în funcţie de tipul de operaţiuni pentru care sunt
programate: perii pentru covoare, pentru ţesături , pentru piele, mobilă, componente IT,
automobile etc., dotate cu tuburi reglabile pentru manipularea lor cu uşurinţă.
Filtrele care iniţial erau realizate din pâslă sau din hârtie poroasă s-a ajuns treptat să fie
realizate sub forma unor saci cu mai multe straturi din material sintetic, impregnaţi cu substanţe
speciale pentru neutralizarea mirosului. Aspiratoarele - robot care abundă azi pe piaţă sunt
capabile să asigure singure curăţenia într-o cameră, spre bucuria noastră, scutindu-ne nu numai
de un efort fizic, dar si de pierderea unui timp, care a început să devină din ce în ce mai preţios .
Nici designul nu a fost neglijat de producători, forma aspiratoarelor tinzând spre modele
aerodinarni ce.
Într-adevăr, este greu azi să ne imaginăm o casă în care să nu existe un aspirator.
Aspiratorul este una dintre cele mai importante invenţii ale omului aduse în slujba omului, iar
sintagma „Bate, mătură şi curăţă" defineşte de mai bine de un secol, rolul acestui important şi
impresionant ajutor al omului denumit ASPIRA TOR.
62
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Ceasurile de buzunar din perioada Art Nouveau
si
, Art Deco în tehnica „N iello"
Dimitrie Vicovanu (S.U.A)

Abstract: This paper brings attention to the decorative art of the great artistic
movement watches inspired Art Nouveau and Art Deco technique ca/led Niello. This
decorative style manţfested itself in NIELLO technique, brought back to life in remote
antiquity which was invented andused in the art of decorative silver objects from the
time of the Greeks, Romans, Egyptians and Persians. Important role in the production
mentioned pocket watchesdecorated with niello that factories played: Huguenin
Brothers, Favre, Omega, Longines and Duchene in Switzerland.

u puţin înainte de anul 1900 arta decorativă a ceasurilor de buzunar a cunoscut
introducerea unui nou stil decorativ inspirat din marea miscare artistică ART
NOUVEAU şi ART DECO.
Acest stil decorativ s-a manifestat în tehnica NIELLO, readusă la viaţă din îndepărtata
antichitate unde a fost inventată şi folosită în arta decorativă a obiectelor de argint din vremea
grecilor, romanilor, egiptenilor şi a perşilor.
Denumirea de "niello" vine de la cuvântul latin "nigellum" care este un diminutiv al
cuvântului "negru"; în germană acest material decorativ este denumit "Tulasilber" după
localitatea Tuia din sudul Moscovei, unde încă de la începutul secolului al 18-lea era
recunoscută reputaţia producerii obiectelor decorative în tehnica niello.
Asa cum a fost creat în antichitate, niello era o mixtură de pulberi metalice de argint,
plumb, cupru, împreună cu sulf şi clorură de amoniu. Acestea fiind mojarate, formau o pastă cu
care artistul umplea părţile sculptate, escavate sau gravate în suprafaţa argintului; apoi obiectul
era pus in cuptorul de înaltă temperatură, asa cum se proceda pentru decorarea obiectelor cu
email în tehnica "champleve". În timpul coacerii pasta niello se suda organic cu obiectul de
argint sau de aur, devenind foarte dură; se îndepărta surplusul prin pilire, şlefuire şi polisare,
devenind ca un email negru sau negru-albăstrui, dar mult mai puţin costisitor decât tehnica
champleve.
Atractive şi de un efect deosebit erau ceasurile de argint inclusionate cu aur roz pe lângă
pregătirea pentru aplicarea de niello, realizându-se trei culori (fig. l ). Un rol important în
producerea ceasurilor de buzunar decorate cu niello l-au jucat fabricile: Huguenin Brothers,
Favre, Omega, Longines şi Duchene din Elveţia.
Ceasurile de buzunar decorate cu niello erau lucrate de artişti bijutieri specializaţi,
având o deosebită atenţie pentru detalii si precizia liniilor. Prima perioada, Art Nouveau, a
început să introducă tehnica niello la ceasuri chiar prin anul 1890, fiind influenţată de mişcarea
simbolistă în artă şi literatură, contrastând cu stilul rigid Victorian.
Perioada Art Nouveau a durat până prin 1925 şi a decorat ceasurile cu elemente florale
în evoluţie liberă, stilizate, uneori în conjuncţie cu stilizări animaliere, cu păsări, uneori pe teme
sportive, vânătoare şi portretistică (fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ).
O importantă figură în Art Nouveau a fost marele artist de bijuterii Rene Lalique din
Paris, care a excelat şi în arta sticlei. Creaţia lui a fost remarcabilă prin imaginaţie utilizând
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motive din natură, mistică şi forme exotice din arta orientală. Artiştii din perioada aceasta au
utilizat simbolismul ca parte principală a ornamentului (fig. 10, 11).
În aceasta perioadă a tehnicii niello a fost influenţată şi arta emailului de stilul Art
Nouveau şi Art Deco.
Art Deco s-a dezvoltat între anii 1925 şi până prin 1940, fiind caracterizat prin
ornamente geometrice cu contrast cromatic într-un stil liniar ( fig. 12, 13, 14, 15, 16).
Descoperirea mormântului lui Tutankhamon în 1922 a influenţat artiştii din Art Deco
care au introdus în motivele cu niello scarabei, obeliscuri şi multe altele din arta veche
egipteană.

Ceasurile cu niello din perioada Art Deco prezintă şi fascinaţia oamenilor pentru maşini
tematica bogat ilustrată cu automobilele epocii, cu avioane, cu baloane şi locomotive
(fig. 17, 18). După căderea din 1929 de la Wall Street, economia mondială a modificat cerinţa şi
oferta, între altele şi în domeniul ceasurilor emailate cu niello, urmând linia declinului. La acest
declin a contribuit şi cresterea popularitătii ceasurilor de mână. Mai întâi au început să se
împuţineze ceasurile de buzunar cu capace faţă-spate (hunting case), apoi au urmat cele cu
cadranul vizibil (open face) .Dar nu s-a putut spune niciodată ca aceste minunate ceasuri de
buzunar au cunoscut o producţie satisfăcătoare care să acopere piaţa, ele fiind unicate, neputând
fi făcute în serie, ca si ceasurile emailate. Cele mai valoroase în colecţii sunt astăzi
reprezentările de scene şi portrete ale ceasurilor de tip "hunting" cu intarsia de aur roz, fără
zgârieturi,cu maşinaria în perfectă star, de la o fabrică renumită.
şi invenţii,

Fig. I.

Fig.2

Fig.3 .

Fig.4., faţă- spate

Fig.5 .
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Fig.7, faţă- spate

Fig.8.

Fig.9.

Simbolism stilizat „Art Nouveau "

Fig. 10 b.

Fig. 10 a.

Fig. 11
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Fig.12.

Fig.14

Fig.13.

Fig.15.

Fig.16.

Fig.17.

Fig.18.
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Invenţia invenţiilor

- de la buşteanul
rostogolitor la roata cu spiţe
Lorin Cantemir
Costică Niţucă

Abstract: The paper presents the necessity for transport and arc ha ic ways of making it. Ita/so presents a
model of the invention of the wheel or rather of the system ax/e with two solidar wheels, re/ies which
certify the appearance of the wheels and theirs development and theirs use.

1. Introducere

folosim în limbajul curent sintagma „inventarea roţii" şi să
caracterizăm această realizare a minţii omeneşti ca pe o realizare epocală, care a
deschis noi perspective dezvoltării civilizaţiei. În acelaşi timp, rămânem stăpâniţi
de un sentiment de mirare generat de saltul spectaculos al unei gândiri arhaice inginereşti a
oamenilor vremurilor trecute şi de întrebarea legată de modul în care a fost posibilă realizarea
acestui uriaş pas. După cum se ştie, primul vehicul pe roţi cunoscut a fost reprezentat printr-un
număr de pictograme descoperite în oraşul Ur din Mesopotamia. Această realizare este datată
din perioada anilor 4000-3500 î.e.n. A trebuit să se mai aştepte aproximativ 2500 de ani pentru
ca mintea omenească să asocieze organic două osii, din care prima orientabilă, şi patru roţi
pentru a forma o căruţă. Rezultă foarte clar modul lent de evoluţie al gândirii creative,
combinatorii, asociative. În fine, au mai trecut alţi 2700 de ani pentru ca cele două roţi coaxiale
ale primului vehicul să fie dispuse în acelaşi plan şi să se obţină stabilitatea necesară prin
mişcare a cunoscutului vehicul, numit astăzi bicicletă. Cum a fost posibil acest lucru, care au
fost cauzele care l-au generat şi stimulat, care au fost etapele prin care s-a trecut pentru a ajunge
la roată, lagăre, osie, iată întrebările care se pun şi la care în cele ce urmează se prezintă o serie
de răspunsuri generate de analiza condiţiilor şi posibilităţilor timpului şi de logică. Este o
arheologie a inventării roţii sau mai corect a sistemului osie cu două roţi solidare. În principiu,
astăzi creaţia tehnică are două motivaţii:
1. prima şi cea mai veche rezultă din necesitatea de a îmbunătăţi şi utiliza ceva existent;
2. a doua se referă la pasiunea de a crea, nu întotdeauna cu scop util, ci de dragul de a crea, de
a căuta noul, care ulterior, mai devreme sau mai târziu, să fie aplicat în viaţa curentă.
Acest al doilea mod de creaţie a apărut mult mai târziu pe scara dezvoltării societăţii,
probabil când oamenii au acumulat şi si-au definit un număr suficient de mare de noţiuni. Din
acest motiv este de presupus că inventarea roţii este o urmare a necesităţii observate şi nu a
creaţiei pentru creaţie. Inventarea roţii a fost urmarea unei acumulări de observaţii, de tehnici
rudimentare, de asocieri şi de perfecţionare a acestora ca urmare a unor necesităţi curente ale
vieţii. În cele ce urmează se va prezenta o posibilă evoluţie şi succesiune de acumulări şi
observaţii, care au dus la apariţia sistemului de două roţi solidare cu osia şi ulterior la roata
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untem

obişnuiţi să

liberă.
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3. Necesitatea transportului

şi modalităţi

de efectuare a acestuia

Procurarea hranei, vânătoarea, necesităţile de apărare şi implicit cele de construcţie a
locuinţelor din ce în ce mai încăpătoare şi mai sigure, au dus pe de o parte la perfecţionarea
uneltelor primitive, iar pe de altă parte la necesitatea de a transporta, fig. 1.
◄

Sensul de deplasare

g

L --

Fig. 1. Transportul prin târâre.

obiectelor, volumul şi greutatea lor care trebuiau transportate, au fost
în continuă creştere şi la un moment dat, au depăşit forţa fizică normală (F rr,) a omului de a le
ridica şi transporta în braţe sau cu spatele. Ajuns în acest moment, omul primitiv nu a avut la
dispoziţie decât două soluţii, cele mai simple şi fără mijloace auxiliare: împingerea sau tragerea
sarcinii, realizând în acest fel primul transport prin târâre sau alunecare. Să nu uităm cum au fost
deplasate blocurile de piatră necesare piramidelor. Primul pas fiind făcut, treptat, treptat s-a
conturat şi dezvoltat transportul prin mişcare liniară limitat de forţa umană posibil de a fi
dezvoltată. Astfel, un copac doborât de furtună şi sprijinindu-se pe crengi, era transportat acolo
unde era nevoie, în gospodăria primitivă. În esenţă, crengile au reprezentat sub o formă
rudimentară, prima sau primele patine de glisare şi în acelaşi timp primele arcuri de suspensie
ale greutăţii de transportat. Cel puţin una din cele două funcţii ale crengilor (patinarea), a fost
înţeleasă ulterior, parţial, de oamenii primitivi, pentru că de exemplu, curbura crengilor la
îmbinarea acestora cu trunchiul lor este similară cu curbura de la capătul unei patine. De altfel,
această curbură asigură înaintarea mai uşoară a patinei. Deci, natura a sugerat oamenilor o serie
de soluţii. Nu este imposibil ca pe aceşti arbori târâţi să se fi pus şi alte obiecte de transport sau
chiar copii şi oameni. Astfel a putut să apară o nouă soluţie de transport, de suport-vehicul al
sarcinii transportate, desigur un suport-vehicul primitiv, dar care a generat un nou tip de
transport, o nouă viitoare noţiune. În acest mod sarcina nu a mai fost transportată direct ci s-a
ataşat un element auxiliar, un fel de caroserie suport al sarcinii - germenul viitorului vehicul, un
suport pentru sarcină constituit din crengi. Ulterior, odată cu evoluţia, suportul a fost detaşat de
sarcină şi folosit pentru transportarea repetată şi a altor sarcini, reprezentând în acest fel prima
structură arhaică a vehiculelor contemporane, primul cadrul al vehiculului.
Şi astăzi, o serie de populaţii, de exemplu populaţii mongolice izolate sau chiar
siberiene, rămase într-un stadiu primitiv de dezvoltare, folosesc târâitoarea (târşâitoarea) sau
travois-ul ca mijloc de transport ce este format din două prăjini legate de o parte şi alta a unui
animal de tracţiune şi care la celălalt capăt se sprijină pe pământ, sarcina fiind dispusă deasupra
acestor bare, fig. 2. paradoxal, dar această soluţie asigură o depăşire mai uşoară a denivelărilor
terenului decât o pereche de roţi cu sarcină pe ele. Din cele de mai sus, rezultă faptul că
transportul sarcinilor prin rostogolirea lor a apărut mult mai târziu pe scara dezvoltării societăţii,
ca o soluţie impusă de necesitate. Pentru aceasta, oamenii primitivi ar fi trebuit să aibă un
exemplu din natură, exemplu care să le poată sugera soluţia roţii.
Ca atare,

numărul
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.

Fig. 2.

Structură arhaică

Mişcare liniară

a sistemelor de transport.

Se poate presupune că în acest exemplu, mişcarea de rostogolire a avut cele mai mari
şanse de a fi observată în zonele muntoase sau deluroase unde rostogolirea pietrelor sau a
bolovanilor era mult mai posibilă şi naturală. Cu toate acestea, ceea ce surprinde este faptul că
cel puţin deocamdată, vestigiile roţii au fost găsite la şes în Mesopotamia, în zona oraşului Ur,
unde şansa de a vedea rostogolindu-se bolovani era foarte mică. Rezultă că, apariţia roţii este
rezultatul unui proces de tip „pas cu pas" de observare şi reproducere a unor fenomene
naturale şi tehnici rudimentare care s-au acumulat treptat, s-au perfecţionat şi creat premisele
soluţiei pe care o cunoaştem astăzi, roata, soluţie care în pofida vechimii ei, continuă să se
diversifice şi să se perfecţioneze. Posibilitatea de a folosi transportul prin rostogolire a apărut
cel mai probabil atunci când trunchiurile de arbori, curăţate de crengi şi cât de cât scurtate după
nevoi, au trebuit să fie transportate la locul utilizării.
◄

Miscare liniară

~

Mişcare
~--------1
de rostogolire

\

Fig. 3. Transportul prin rostogolire.

Acest moment a apărut atunci când uneltele au fost suficient de perfecţionate, deci pe o
mai ridicată de dezvoltare a civilizaţiei. Primele vestigii privind prelucrarea şi modelarea
lemnului s-au găsit în Israel şi sunt datate între anii 750000 şi 2500 î.c., când s-au folosit unelte
de piatră şi chiar focul ca unealtă. Practica a arătat că transportul prin rostogolire era mai simplu
şi mai performant decât transportul prin târâre, fig. 3, dar în acelaşi timp şi mai complex.
Rostogolirea conţine atât o deplasare longitudinală cât şi o mişcare de rotaţie în jurul unei axe

treaptă

2. Roata - rezultat al combinării a două

mişcări

Realizarea transportului sarcinii prin rostogolire i-a apropiat pe oameni foarte mult de
momentul apariţiei sistemului de două roţi solidare cu osia. Ca şi în celelalte cazuri de invenţii
arhaice a fost necesar un exemplu, o întâmplare, care să realizeze combinarea celor două mişcări
deja cunoscute: mişcarea liniară de translaţie, respectiv mişcarea de rostogolire - de rotaţie.
Unul din cazurile posibile care să ducă la ideea acestei combinaţii este acela a două trunchiuri
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de copaci care din întâmplare se
perpendiculare, fig. 4.

Mişcare

sprijină

unul pe altul având axele longitudinale oblice sau chiar

de rostogolire (MR)

Fig. 4. Combinarea

mişcării

de rostogolire cu cea de

liniară

de transla{ie.

Prin împingerea sau tragerea trunchiului superior se obţine o asociere funcţională.
Astfel, în timp ce trunchiul superior se deplasează prin translaţie MLT, el antrenează pe cel
inferior care se deplasează în aceeaşi direcţie, dar prin rotaţie MR. Se poate considera că acest
moment reprezintă pasul esenţial pentru apariţia roţii. Urmează firesc, alţi paşi posibili, cum ar
fi înlocuirea trunchiului de arbore superior printr-o altă sarcină, ca de exemplu un bloc de piatră
sau alte sarcini similare.
Şi astăzi, pentru distanţe scurte de deplasare se foloseşte acelaşi sistem. Astfel, când
este nevoie de deplasarea unor mobile sau a unor sarcini grele, sub corpul de transportat se
introduc ţevi sau role care uşurează esenţial deplasarea acestuia, în acelaşi timp apare
necesitatea de a introduce permanent alte role pentru continuarea mişcării de translaţie. În
această etapă interacţiunea continuă dintre cele două corpuri se realizează prin schimbarea
permanentă a punctului de contact dintre ele şi a suprafeţelor de frecare.

Mişcare

de rostogolire (MR)

Fig. 5. Modul de constituire a primului lagăr elementar,

parţial.

Unul din paşii următori I-a constituit necesitatea de a menţine această asociere astfel
încât trunchiul „sarcină" să rămână permanent deasupra trunchiului suport de rotire. Şi aici
întâmplarea, probabil şi observarea au sugerat soluţii. De exemplu, este suficient ca trunchiul
sarcină superior să nu fie bine curăţat de crengi, prezentând cioturi mari, astfel încât ele să
lucreze ca un limitator de cursă, CLc- În acest fel se rezolvă, în principiu, menţinerea
permanentă în contact a celor două corpuri şi deci menţinerea mişcării pentru un sens de mers,
fig. 5, desigur cu o permanentă frecare între cele două elemente. Astfel, probabil, apare primul
lagăr elementar şi parţial. De altfel această soluţie, în principiu, este utilizată la cercul pe care îl
împing cu o furcă şi astăzi copiii, este drept, în joacă. Prin prevederea unui al doilea limitator de
me~s în partea opusă rostogolirii, se realizează un lagăr arhaic total, care asigură îmbinarea
mobilă şi continuă a celor două elemente, din care unul se rostogoleşte, iar celălalt se deplasează
liniar şi constituie sarcina sau cadrul de transport al sarcinii. Apariţia lagărului primitiv
multiplică problemele care trebuie rezolvate. Astfel, frecarea se realizează continuu într-un
spaţiu limitat, ceea ce duce la încălzirea şi posibila deteriorare a îmbinării mobile. În acest sens,

136
https://biblioteca-digitala.ro

Palt·imoniu
de a micşora frecarea, prin utilizarea unui lemn verde a cărui umiditate
de funcţionare ale lagărului micşorând frecarea şi încălzirea sau prin
permanenta lui umezire.
În fine, un alt pas definitoriu îl constituie apariţia roţii propriu-zise, apariţie care s-a
realizat firesc chiar din acest ansamblu deja conturat. O analiză atentă arată că trunchiul de
arbore care se rostogoleşte conţine în el atât viitoarele roţi, cel puţin două, cât şi osia care le
reuneşte. Apariţia osiei este un proces firesc, care tinde să uşureze rostogolirea. Astfel, aşa cum
se face rostogolirea ea întâmpină două dificultăţi majore:
► prima se referă la faptul că trunchiul sarcină trebuie să fie într-un fel ghidat pentru a nu
cădea în timpul mişcării de pe trunchiul suport de rostogolire;
► a doua se referea la faptul că un trunchi de rostogolire mai lung trebuie să depăşească mai
multe denivelări ale ternului decât un trunchi de rostogolire mai scurt.
se cunosc

încercările

îmbunătăţeşte condiţiile

''
/

Fig. 6. Prima formă de osie primitivă.
Ambele dificultăţi pot fi reduse substanţial dacă trunchiul de rostogolire este subţiat în
zona centrală spre mijlocul lui, aşa cum se vede în fig. 6. Se poate constata cu simplitate că
subţierea trunchiului de rostogolire face ca trunchiul sarcină să fie într-un fel ghidat şi obligă
rămânerea în zona centrală a trunchiului de rostogolire. În acelaşi timp, se micşorează suprafaţa
de rulare a trunchiului de rostogolire, ceea ce micşorează numărul de denivelări pe care
trunchiul care se rostogoleşte trebuie să le depăşească, facilitând depăşirea denivelărilor în zona
centrală a acestuia, micşorând astfel rezistenţa la înaintare. Această subţiere a trunchiului de
rostogolire reprezintă prima formă de osie primitivă şi în acelaşi timp duce la apariţia
primelor roţi masive şi grosolane. Prin continuarea procesului de subţiere a centrului trunchiului
de rostogolire şi prin micşorarea grosimii capetelor acestuia, se conturează treptat, treptat
sistemul de osie, la ale cărui capete găsim cele două roţi, realizate monobloc. Acest proces va
continua treptat în decursul timpului ajungând la diversele variante de astăzi, printre care am
cita: osie solidară cu roţile, roţi libere pe osie, roţi independente pe semiosii etc.

3. Vestigii care

atestă apariţia roţilor, evoluţia şi

utilizarea lor

Informaţiile şi atestările existenţei roţilor, ne-au parvenit prin pictograme, basoreliefuri,
modele de roţi din lut, ceramică, piatră şi metal, alături de care s-au găsit rămăşiţe fizice de roţi
sau osii în mărime naturală. Astfel, în fig. 7 este prezentată una din cele mai vechi dovezi
privind roţile.

Fig. 7. Dovezi ale

utilizării roţii

--

sau a butucilor - rolă.
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Fig. 8.

Utilizări

ale

roţii.

Pictograma din figura 7, găsită în oraşul Uruk, Irak, prezintă în planul superior un şir de
sănii încărcate cu o sarcină, iar în planul imediat inferior sub cele 3 sănii sunt figurate câte două
cercuri negre pline, plasate sub tălpile săniilor, ceea ce după părerea noastră reprezintă
trunchiuri de copaci, nelegate de sănii; deci, forma primară a viitoarelor roţi cu osie, un tip de
role din care au apărut ulterior roţile. Astfel, într-o altă pictogramă, din fig.8, reprezentarea este
clară a unui car de luptă care se sprijină pe două osii, prevăzute la capete cu roţi realizate din
două semidiscuri îmbinate prin câte două tije probabil prevăzute cu cepuri şi printr-un inel mai
mic. Aici, nu este nici un dubiu, carul rulează pe două perechi de roţi a căror diametru depăşeşte
podeaua carului, discurile roţilor nefiind plasate sub podeaua acestuia. Este de menţionat că
între cele două pictograme există o diferenţă de realizare de cca. 1OOO de ani. Astfel, săniile din
fig. sunt reprezentate în mileniul IV î.c., iar carul de luptă cu cei doi ocupanţi este o pictură
găsită în oraşul Urşi datată ca fiind din mijlocul mileniului III î.c.

Fig. 9.

Roată

din lemn din perioada 5100-5350 î.e.n.

În fig. 9 este prezentată o roată de lemn descoperită în mlaştinile din Ljublijiana Slovenia, datând din perioada 5100-5350 î.e.n., roată realizată din nouă scânduri alăturate cu o
rază de 70 cm şi o grosime de 5 cm. Lăcaşul axului are o formă pătrat-dreptunghiulară, ceea ce
ne indică faptul că, roata se învârtea odată cu axul. În acelaşi timp, ne arată faptul că,
constructorii roţii, au construit-o separat de osie, şi n-au realizau capacitatea roţii de a se roti
liberă pe osie. Ei au copiat principiul văzut anterior - acel al rotaţiei osiei odată cu roţile. Acesta
este un element care întăreşte convingerea noastră, că roţile şi osia au fost construite la început
monobloc din trunchiul unui arbore, soluţie care a fost utilizată timp îndelungat, sute de ani.
Dintr-o analiză simplă inginerească, se poate înţelege că acest sistem de construcţie monobloc,
roţi montate rigid pe osie, are dezavantaje majore şi anume: în cazul ruperii unei roţi, repararea
şi înlocuirea ei nu este o problemă simplă; o altă problemă, cea mai dificilă, este înscrierea în
curbe; acest aspect pe care îl întâlnim şi astăzi la vagoanele de cale ferată şi tramvaie unde
principiul de construcţie a rămas acelaşi, roţile sunt solidare cu osia. Această variantă este
acceptabilă în cazul curbelor cu rază mare de curbură, peste 100 de metri, ca în cazul căilor
ferate.
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Este cazul să introducem noţiunea de invenţie arhaică, care reprezintă rezultatul
observaţiilor fenomenelor naturale şi a îmbunătăţirii efectelor acestora ca urmare a unor
necesităţi. Noţiunea de invenţie, în sensul cunoscut astăzi, a apărut foarte târziu pe scara
dezvoltării societăţii. Primele brevete care recunosc proprietatea intelectuală şi dreptul autorilor
de folosire, a apărut la mijlocul secolului al XVII-lea, în Anglia, ţara mamă a maşinismului.
Roata, ca invenţie arhaică pionier, a constituit punctul de plecare a altor invenţii. O analiză
sumară a invenţiilor derivate, care au la bază volumul unei roţi, permit să se facă următoarele
observaţii:

►

apariţia roţii

a permis oamenilor să conştientizeze un nou carp geometric pe care l-am
numi cilindru discoidal. Acest cilindru rezultat dintr-un trunchi de arbore poate fi tăiat
într-un număr „n" de discuri;
► în acelaşi timp, rostogolirea unui cilindru presupune existenţa simultană a două mişcări:
a - cea de deplasare în lungul unui plan şi b - cea de rotaţie în jurul unei axe. Această a
doua proprietate asigură roţii o proprietate particulară şi foarte preţioasă;
► roată de o anumită masă care se roteşte cu o anumită viteză devine un giroscop, care se
bucură de proprietatea de a-şi păstra orientarea în spaţiu, reprezentând deci un punct de
reper şi o orientare constant fixă pentru toate mobilele, care nu se mişcă pe pământ.
Astfel, navele marine sau aeriene, sateliţii, rachetele îşi pot stabili poziţia în raport cu
aceste giroscoape.
Dacă ne referim la funcţia normală pentru care au fost create roţile, atunci distingem:
► vehicule de transport cu o roată - roaba, apărută foarte târziu după cca. 2500-3000 de
ani după apariţia roţii;
► vehicule de transport cu două roţi - bicicleta, vehicule pe sistemul atârnat de o grindă;
► vehicule pe trei roţi - maşini, motociclete, triciclete;
► vehicule pe patru roţi - camioane, vagonete, vagoane, boghiuri, căruţe, autocamioane,
autoturisme, tractoare etc.
► vehicule pe mai mult de patru roţi.
În toată această multitudine de realizări tehnice, alături de vehiculele mari, ca prime
utilizări ale roţii singure, menţionăm pietrele de moară ( ca roţi de piatră), roata olarului, la
început cu o singură roată, care era accelerată manual păstrându-şi mişcarea de rotaţie pe baza
energiei cinetice înmagazinate, deci prima aplicaţie în care s-a folosit momentul de volant.
Ulterior, pe axul roţii olarului, în partea inferioară s-a mai adăugat o roată utilizată pentru
mişcarea imprimată roţii olarului, cu ajutorul picioarelor. De-a lungul timpului, roţile au căpătat
diverse funcţii, cum ar fi.
► roţi alergătoare pentru uşurarea intrării în curbă a locomotivelor;
► roţi purtătoare - care preiau o parte din greutatea vehiculului, astfel încât să nu se
depăşească greutatea admisă pe osie;
► roţi libere şi roţi motoare, având toate şi funcţia de ghidare.
Ultimele au pus în evidenţă existenţa şi necesitatea forţei de aderenţă care permite
deplasare vehiculului. Desigur, problematica roţilor vehiculelor este extrem de largă şi de multe
ori deloc simplă. Şi ca să încheiem subiectul „roţilor" mai trebuie să amintim de roţile dinţate,
de roţile cilindrice sau conice, de roţile de fricţiune, de roţile de ghidaj, de diverse tipuri
constructive de roţi cu bandaje şi buză metalică, cu cauciuc masiv, cu pneuri, de roţi de
transmisie pentru curele late sau trapezoidale. Intenţia autorilor nu este să epuizeze subiectul
„roţile" ci să sublinieze marea diversitate de soluţii tehnice care au la bază roata ca invenţie
pionier.
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4. Unele concluzii

Inventarea roţii nu a fost un fapt spontan, generat de o revelaţie genială. La început,
utilizarea ei fiind limitată şi dificilă. Ea a fost posibilă pe o anumită treaptă de dezvoltare a
societăţii şi în urma unor acumulări de observaţii a fenomenelor naturale şi ale tehnicilor
rudimentare care au fost asociate organic şi îmbunătăţite pas cu pas, într-un timp extrem de
îndelungat. De fapt, nu a fost inventată roata, ci ansamblul monobloc osie prevăzută cu două
roţi. Această soluţie de principiu care are peste 6000 de ani vechime este utilizată şi astăzi,
desigur într-o formă elaborată la vehiculele feroviare şi la unele vehicule urbane.
Odată cu acest ansamblu osie-roţi au fost inventate şi lagărele arhaice, precum şi
structura minimă de rezistenţă, care este necesară unui vehicul - caroseria. De altfel, ideea
inventării unei singure roţi (aşa cum se obişnuieşte să se spună) şi a ansamblului în care trebuie
să funcţioneze, paradoxal este mai complicată decât ideea inventării ansamblului osie cu roţi.
Este de subliniat faptul că inventarea unei singure roţi nu pare posibilă întrucât aceasta nu este
stabilă, în timp ce soluţia osie cu două roţi prezintă stabilitate atât în repaus cât şi în mişcare.
Mai mult, nu se întrevedea pentru acea epocă utilizarea unei singure roţi. Roaba a fost inventată
mult mai târziu.
Desigur, modelul propus de inventare a osiei cu roţi se bazează pe o serie de
presupuneri şi raţionamente logice care încearcă să recreeze condiţiile şi modul de judecată
utilizat de oamenii vremurilor trecute la nivelul lor de cunoaştere şi posibilităţile de gândire
arhaică. De altfel, modelul propus de inventare a ansamblului roţilor solidare cu osia, este
justificat şi confirmat prin pictograme prin resturile de osii şi roţi găsite, de jucăriile găsite cu
roţi şi vehiculele rituale cum ar fi furgonetele mortuare. Chiar dacă modelul propus nu respectă
în totalitate realitatea trecută şi succesiunea fazelor dezvoltării aşa cum a fost ea, el se apropie
logic de ceea ce era posibil în trecut. În acelaşi timp, analiza posibilităţilor de evoluţie s-a făcut
în condiţiile tehnologice care astăzi sunt cu totul schimbate. În perspectivă, devine foarte
interesantă cercetarea şi altor variante posibile de inventare a roţii, care ar putea furniza
informaţii foarte interesante pentru viitor şi idei neaşteptate.
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Muzica
Cultură şi

mecanică.

divertisment
Elena Ilie

Abstract: This work looks al mechanical music /rom severa/ perspectives: its reflection in the social
and cultural spheres, its reception in various media, the ections of its subjects, auditors or dancers, its
ejfects on the individual and collective consciousness.

D

iscuţia referitoare la muzica mecanică - dirijată firesc şi logic către aspectele
istoriei aparatelor ori suporturilor de înregistrare, asupra detaliilor tehnice
legate de tot ce include tema - considerăm necesar a fi continuată şi completată
cu un aspect ce ţine de uman, de consumator, de finalizarea întregului travaliu al conceperii, al
producerii aparatelor şi a muzicii însăşi. Apreciem că acest aspect al problematicii muzicii
mecanice este o prelungire firească a celui de cercetare din punctul de vedere al problemelor
tehnice pe care le implică aparatele mecanice de redat muzică, al performanţelor pe care le
ating, al inovaţiilor ce decurg firesc odată cu apariţia unui alt tip de obiect.
Incursiunea de faţă şi-a propus reconstituirea stării de spirit, a atitudinilor individuale şi,
acolo unde a fost cu putinţă, a atitudinii colective vis-a-vis de apariţia şi utilizarea acestor noi
aparate ivite pe piaţa muzicii.
Pentru ilustrarea acestei laturi a muzicii mecanice, am recurs la surse non-clasice:
rememorări orale, memorii scrise ori impresii de moment păstrate în paginile cărţilor ori a presei
vremii referitoare la acest fenomen.
Încercăm astfel să aducem în prezent un aspect al existenţei umane în care subiecţii
aparţin istoriei cotidiene, non-evenimenţiale; aceşti anonimi sunt cei ce produc şi consumă
evenimentul cotidian, faptul obişnuit, aici, muzica şi dansul. Întreprinderea noastră este o
incursiune în istoria trăită, fie individuală, fie ea relevată la nivel de ins, grup or colectivitate;
este o incursiune în modul în care experienţele individuale, interiorizate, înmagazinate în
mentalul individual, sunt rememorate, reproduse şi retrăite. Cu toată doza de subiectivism,
aceste imagini recompuse într-un întreg, dau posibilitatea celui ce se apleacă asupra lor spre
cercetare, obţinerii unei viziuni de ansamblu şi reconstituirii atmosferei societăţii umane pe un
anume segment temporar. Ideea acestui mod de abordare s-a născut din dorinţa de a nu lăsa să
se piardă acea istorie, întipărită în memoria celor care au trăit-o - începând cu deceniul trei al
secolului trecut, istorie legată de muzica mecanică, de petrecerea privată a timpului, de procesul
de socializare având ca punct de plecare şi de coagulare aparatele mecanice şi muzica redată de
acestea.
În acest sens am valorificat câteva mărturii ce ţin de un timp apropiat nouă, deceniile 3 5 ale secolului trecut, mărturii care să releve impactul pe care l-au avut în viaţa oamenilor
apariţia şi folosirea aparatelor mecanice de redat muzică: la petreceri ori baluri, luând locul
pretenţioasei orchestre sau a popularului taraf ori pitorescului lăutar; şi/ sau impactul pe care Iau avut în mediul familial şi al grupului (cel din urmă constituit pe criterii diverse - familial,
colegial, prietenesc, de conjunctură) gramofonul ori patefonul, - mijloace moderne, cu o
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manevrabilitate manuală lesnicioasă - de a asculta piese interpretate de artişti celebri, pe o arie
extrem de largă a repertoriului, de la muzică clasică la cea a romanţelor, lăutărească ori
populară.

În experienţele personale, împărtăşite de exponenţi ai generaţiei interbelice, am
descoperit motivaţia personală a achiziţionării unor asemenea obiecte - aparate şi discuri de
ebonită; am aflat în ce împrejurări erau utilizate, ce spaţii mobilau, care era auditoriul, ce
impresii şi ce manifestări decurgeau dintr-o astfel de utilizare.
S-au putut astfel stabili categoriile sociale care erau dispuse să procure „cutiile"
muzicale şi motivaţia acestei mondene achiziţii. În funcţie de interlocutori am distins, conform
surselor, următoarele categorii de utilizatori pe care, din motive metodologice, le-am grupat
astfel:
- burghezia mijlocie: negustori, funcţionari, profesori, învăţători, preoţi, fie de la oraşe
fie de la sate; în aceste cazuri, ,,maşinăriile" de redat muzică erau achiziţionate pentru audiţii în
propria familie şi a înlocuirii pitorescului lăutar cu un mijloc propriu de redare a muzicii;
- elevii din anii terminali de liceu şi studenţii pentru care gramofonul, ulterior patefonul,
reprezenta un mijloc modem, eficient şi economicos pentru asigurarea fondului muzical la
petreceri - petreceri ce implicau neapărat dansul;
- proprietarii de localuri de cafenea, de restaurante şi de saloane de dans au constituit de
asemenea o categorie importantă de utilizatori.
Dacă în cazul localurilor de mici dimensiuni nu se punea problema intensităţii sunetului,
în cel al spaţiilor mai generoase destinate dansului, unde rezonanţa cutiei patefonului umplea
doar spaţiul din jurul aparatului, problemă se rezolva într-un mod personal şi original: spaţiul în
discuţie, disputat fireşte de dansatori, era cucerit fie de cei mai puternici fiziceşte, fie ca urmare
a virtuozităţii dansatorilor manifestate şi recunoscute.
În orice situaţie, de la petrecerile în cerc restrâns, familial sau a unui grup de prieteni
până la serile de dans al căror loc de desfăşurare erau „ringurile" special amenajate, exista
problema asigurării „combustibilului" pentru maşinăria ce scotea sunete. Rezolvarea includea şi
,,sacrificii", desigur asumate: unul dintre participanţi era imobilizat pentru câteva momente şi,
lipit de manivelă, trăgea cu ochiul, oftând, la perechile ce se mişcau deja şi cu un alt ochi la
partenera de dans, deseori „furată" amical, pentru a introduce momente de umor în iureşul
distracţiei.. .. În sfârşit, la răsucirea completă a arcului, se repezea să prindă o rotire sau două a
partenerei până când discul trecea la turaţia minimă şi manivela se cerea iarăşi învârtită,
preluând parcă, mişcările dansatorilor.
Un alt aspect, zicem noi interesant este acela al semnificaţiilor unor astfel de întâlniri cu
aparatul de redat muzică şi prin intermediul său cu muzica însăşi, mijloc de a stârni curiozitatea
în faţa tehnicii şi totodată de educaţie muzicală. Cât interes vor fi stârnit ele, cutiile din care se
rostogoleau sunetele, este lesne de bănuit: tehnica a fascinat întotdeauna iar alăturarea sunetului,
cuvântului rostit sau cântat a împlinit misterul. De la mirajul maşinăriei la fascinaţia sunetului,
la emoţii ce ţin de sublim, procurate de mesajul textului ori perfecţiunea notei muzicale, drumul
era, iată, parcurs şi în faţa patefonului:
,,În casa bătrânească de la Câmpulung se afla şi... un patefon mobilă „His Master's
Voice" cu sute şi sute de plăci rânduite cu grijă în cele 14 rafturi aflate pe postamentul lui înalt
şi străjuit de o etichetă metalică pe care era un câine de rasă engleză care asculta dintr-o pâlnie
de gramofon vocea stăpânului. Patefonul cumpărat la Bucureşti, din magazinul Jean Feder, de
pe Calea Victoriei, era şi el, ca şi arborele japonez, o mândrie a casei şi un mare miraj pentru
„Mihăiţă - Mihăia, şapte draci în burta ta", cum mă răsfăţau unchii, mătuşile şi verişoarei de la
Câmpulung. Patefonul mobilă era foarte înalt şi câtă vreme nu ajungeam la manivelă,
pretindeam, dulce-vehement, să mi se „pună" ... Crescând, am primit permisiunea să-l „pun"
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singur ... Îl iubeam atât, încât niciodată nu am spart vreo placă (placă se spunea pe atunci, nu
disc) sau nu am rupt manivela. Patefonul de la Câmpulung a fost pentru mine mitul muzicii ...
(...). La el ascultam pe Zavaidoc, orchestra Jean Marcu( ... ), pe Jean Moscopol cu inflexiunile
sale franţuzite, pe Cristian Vasile, dar şi pe marile cântăreţe de operă Galii-Curci şi Toti dai
Monte sau pe Caruso şi Aureliana Pertile! ... " 1

2

Foto 1. - Patefon His Master 's Voice; colecţia Secţiei Memoriale, Muzeul Brăilei
Foto 2. - Disc His Master 's Voice, voce Enrico Caruso; colecţia Secţiei Memoriale, Muzeul
Brăilei, Fond Memorial Edmond Nicolau
Foto 3. - Disc „Homocord", voce Jean Moscopol; colecţia Secţiei Memoriale, Muzeul Brăilei,
Fond Memorial Edmond Nicolau
Educaţia muzicală era dublată de cea a dansului; aici, pe ritmurile one-step-ului, foxtrot-ului, valsului vienez, ,,besmeticului charleston", tangoului argentinian, ,,periculos şi
pervers", aşa cum apare în rememorarea aceluiaşi Mihai Berechet2 :
„Dar la patefonul miracol de la Câmpulung, cu ajutorul manivelei şi a plăcilor, ( ... ) am
învăţat să dansez, adică am fost învăţat să dansez de la verişoarele mele trecute de vârsta
adolescenţei( .. .)."

1

2

Mihai Berechet, Caiete albastre, Editura muzicală, Bucureşti , 1983, p. 34 -35
Mihai Berechet (n. I 927 Brăila - m. 1991, Vayance , Franţa) actor, regizor, memorialist
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Locul de dans, era uneori, pe cerdac, în jurul patefonului, unde dansau „venşoare
bacalaureate şi fete de măritat, fete fără zestre", ,,curtezani in spe sau refuzaţi", ,,curtezani
nedoriţi" ori „curtezani ftizici", membri ai familiei.
Se poate remarca aici rolul de catalizator, de coagulare al societăţii e drept, la scară
redusă, dar cu atâtea consecinţe pe planul socializării ori al transmiterii de informaţii, al
aparatelor de redat mecanic muzica. În aceste contexte se întâlneau vechile regulile de
comportament şi se năşteau altele, adecvate timpului; progresul tehnicii aducea cu sine noi
orizonturi de cunoaştere dar şi noi aspiraţii. Pe planul relaţiilor interumane, lumea oraşelor se
apropie de cea a rurală într-un moment în care societatea românească aspiră şi face eforturi, prin
programe de culturalizare, la atingerea unui standard al instrucţiei şi educaţiei.
Impactul ritmurilor modeme de dans în lumea satului este prezentat admirabil de
Nicolae Carandino3 în paginile sale de memorii. ,,Propaganda culturală" în satele brăilene, la
care luau parte activ şi entuziast în vacanţe studenţimea, era urmată de o masă şi de un bal
oferite de „intelectualitatea satului". Balurile, de un pitoresc aparte, agrementate de umor dublat
de condescendenţa „domnilor" de la oraş, sunt un tablou viu al acestei realităţi. Altă lume, alte
cutume dar aceleaşi ritmuri:
„Balul era însă bucuria noastră principală. ( ... ) De la dansuri naţionale şi «polca pe
furate» până la foxtrot şi tangou. Pe lângă studentele cu care veneam, «jucau» şi fetele mai
4
răsărite din sat".
Punctul de atracţie al balului, ,,clou" - ul acestuia, alegerea reginei balului se desfăşura
după un ritual strict: împărţirea şi cumpărarea biletelor - cu suma de 1 leu bucata -, votarea
individuală a fetei preferate, -,,regina inimii"-, ,,scrutinul", ,,proclamarea rezultatelor" şi, dansul
,,de onoare" al reginei şi a regelui balului, derulat „în aplauzele întregii asistenţe"!

4

Foto 4, 5 - Carte

poştală

pentru baluri,

L-------------=;;;:;;;15

faţă,

verso; col.

Secţiei

Memoriale, Muzeul

Brăilei

Nicolae Carandino (n. 1905, Brăila - d. 1996, Bucureşti) , ziarist, cronicar plastic şi dramatic, traducător,
memorialist.
4
Nicolae Carandino, De la o zi la alta, Editura Cartea Românească, Bucureşti , 1979 p. 79-80.

3
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Nr. 27 (ANUL IV)

trCllr!,

21t,,,,11132

Foto 6- Frontispiciu revista Ilustraţiunea Română

Foto 7, 8, 9, 1 O, - Ilustraţii la articolul Frenezie pediformă

La nivel de opinie publică, dacă vocea unui jurnalist preia din starea de spirit a
publicului cititor sau poate fi formator de opinie, reproducerea unui fragment dintr-un hebdomar
de mare succes în anii '30, Realitatea ilustrată, poate să ne convingă sau nu, peste ani, de
„calităţile" muzicii şi dansului en vogue, dar cu siguranţă ne convinge de frenezia, de
descătuşarea, de libertatea mişcărilor în timpul dansului - aici foxtrotul - pentru unii de astăzi
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greu de imaginat, având în vedere raportarea contemporaneităţii la timpurile şi generaţiile
trecute:
,, ... cu câtă vioiciune şi în ce calde zvâcnituri, ce reprezintă adevărate tururi de forţă, de
inteligenţă pediformă, se agită, se avântă şi se covrigă, în înlănţuiri spasmodice, în apropieri
sexuale,( ... ) cuprinşi de zgâlţâielile foxtrotului." 5
Cultură tehnică, educaţie muzicală, delectare prin dans, integrare socială, modele
culturale, tradiţie şi noutate, sintagme care se subscriu domeniului muzicii mecanice, aparatelor
de redat această muzică - gramofon şi patefon; laolaltă dau imaginea unui crâmpei de viaţă, în
care cercetarea, inovaţiile în ştiinţă şi tehnică şi-au găsit aplicabilitatea şi şi-au demonstrat
utilitatea.

5

Frenezie pediformă, în „Realitatea ilustrată", p. 14, 15
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Profesorul chimist C.V.Gheorghiu.
Retrospectiva unei cariere
universitare de excepţie
Monica Nănescu

Abstract:The paper presents documents from life and scientifical activity of one of prestigious

personalities which promoted the development of organic chemistry of "Al.Ioan Cuza" University from
Iaşi,

the chemist Constantin V. Gheorghiu (1894-1956) . Using testimonials takenfromfamily and work

correspondence, from

documents and reviews re/ating to some articles published over tifne,

we

designed mark at the time of socio-cultural dimension ofpersonality mentioned above, bringing back
in attention to specific historical outline, characteristic of an important period of development of
chemistry in Romania.

Constantin V Gheorghiu
(1894-1956)

uzeul "Petru Poni - Radu Cemătescu" din Iaşi conservă în cadrul expoziţiei
permanente o serie de fapte şi amintiri care reliefează viaţa şi opera
ştiinţifică a profesorului chimist Constantin V. Gheorghiu. Cu ajutorul
mărturiilor extrase din corespondenţa profesională şi familială, a documentelor şi recenziilor
referitoare la unele materiale publicate de-a lungul timpului, am creionat amprenta în epocă a
dimensiunii socio-culturale a personalităţii mai sus amintite, readucând în atenţie conturul
istoric specific, caracteristic unei importante perioade de dezvoltare a chimiei în România.

M

1. VIAŢA ŞI ACTMTATEA ŞTIINŢIFICĂ
Născut la 25 octombrie 1894, în comuna Dolheşti, satul Răducăneni, judetul Iaşi,
Constantin V.Gheorghiu (1894-1956) este considerat astăzi un important chimist, renumit
profesor la catedra de chimie organică a Universităţii "Al.Ioan Cuza" din Iaşi. Studiile
universitare le începe, în anul 1916, la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, secţia de chimie-fizică,
dar este obligat să le întrerupă din cauza războiului care devenise iminent. În 1918, reia
cursurile Facultăţii de Ştiinţe pe care le absolvă în 1920 şi devine licenţiat în ştiinţele fizico-

149
https://biblioteca-digitala.ro

Personalităţi

chimice. La scurt timp, parcurge toate gradele didactice: asistent ( 1921, conferenţiar ( 1932)
profesor (1937) la catedra de chimie organică a Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi.

ş1

Adresa nr. 867889 de numire a lui
C: V Gheorghiu in funcţia de
conferenţiar (29 octombrie 1932)

Dornic de a fi la curent cu cercetările efectuate pe plan european, C.V.Gheorghiu
beneficiază, între anii 1932-1933, de o bursă postdoctorală în străinătate, unde se specializează
în cadrul laboratorului de chimie organică de la College de France din Paris, sub conducerea
profesorului Marcel Delepine. Activitatea organizatorică, didactică şi de cercetare a lui
C.V.Gheorghiu şi a numeroşilor săi colaboratori s-a desfăşurat în laboratorul de chimie organică
a Universităţii " Al.Ioan Cuza" din Iaşi, amenajat de profesorul Anasatasie Obregia, după
modelul celor de la Ziirich.

,
.,,

Scrisoare de felicitare, adresată de către
MDelepine cu prilejul numirii lui
C. V Gheorghiu in Junc/ia de profesor la
Catedra de chimie organică (1937)
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2. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Ca profesor la catedra de chimie organică a fost preocupat mereu de dorinţa de a alcătui
un curs de chimie organică cât mai complet, care să cuprindă cele mai noi date apărute în
literatura de specialitate.

Profesorul C. V.Gheorghiu în cabinetul de lucru (1950)
Documentele de arhivă ni-l arată preocupat de îmbunătăţirea organizării şi dotării atât a
laboratoarelor, cât şi a bibliotecii. În acest sens, o serie de cereri au fost înaintate forurilor
decizionale, în speţă Decanatului de Ştiinţe din Iaşi, printre care se numără şi copia adresei
nr.114 din 1938, de unde citez:
"În starea actuală e foarte greu de făcut ştiinţă. Aşa amintesc că în Iaşi nu se găseşte
nici un spectrograf, ori acum în chimia organică se lucrează cu spectre de absorbţie, spectre
Raman etc., de asemenea nu se găseşte o lampă cu ultraviolete, nu mai vorbesc de alte
aparate mai complicate".
Cu toate lipsurile semnalate prelegerile profesorului erau însoţite întotdeauna de
experienţe demonstrative, pe care le îmbogăţea an de an. O deosebită activitate a consacrat-o
alcătuirii şi structurării materialului bibliografic, în vederea realizării primului curs complet de
chimie organică, destinat studenţilor.

ProfC. V.Gheorghiu în Laboratorul de chimie organică Iaşi (1954)
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Astfel, în 1938, publică primul curs de specialitate, după note de curs, intitulat "Curs de
chimie organică", urmând ca în perioada 1955-1956, acelaşi curs să fie litografiat şi să apară în
2 volume.
Cei care au avut prilejul de a audia cursurile lui C.V.Gheorghiu erau fascinati de
extraordinara risipă de forţă, de dinamismul neîntrerupt al profesorului pentru care tablele
deveneau neîncăpătoare, atunci când scria legile chimiei, formulele chimice sau când evoca
figurile marilor savanti ai vremii.
Programa Catedrei de Chimie Organică cuprindea între anii 1940-1942 cursuri, lucrări
practice cu studenţii şi activitate ştiinţifică. În cursul anului III trata capitole speciale ale chimiei
organice, prin care reuşea să dea o imagine clară asupra principalelor clase de compuşi organici
naturali, îmbinând de la caz la caz expunerea cu exemple de compuşi organici de sinteză, în
special la capitolul coloranţi. În plină activitate ştiinţifică, la 18 martie 1944, profesorul
C.V.Gheorghiu era înştiinţat că, împreună cu soţia şi fiul său, este evacuat de la Universitatea
"Al.Ioan Cuza".

Carte poştală, 1944

Ordin de serviciu, 1944
Urmările războiului

s-au dovedit nefaste şi asupra Laboratorului de chimie organică de
la Iaşi. Relevantă în acest sens este scrisoarea adresată profesorului C.V.Gheorghiu de către
asistentul său Vasile Matei, la 12 martie 1945 : "Am sosit la laşi de câteva zile însofit de copil.
La Universitate este foarte trist: Laboratorul nu mai este aşa cum l-am lăsat în Julie trecut. A
ars complet aripa veche. În sălile noastre plouă şi ninge ca afară. Este foarte greu de locuinfe
şi via/a este foarte scumpă. Vă rog să-mi comunicafi când începe Facultatea şi dacă s-a
rezolvat favorabil situa/ia mea"
Cu stimă,
V.Matei

Virtutiile de

dascăl,

de organizator şi de

cercetător

ale lui C.V.Gheorghiu, încununate de

o strălucită operă ştiinţifică, i-au adus binemeritate consacrări, deşi personal nu le căuta.În anul
1937 · a fost ales membru titular al Academiei de Stiinte, iar în 1955 devine membru
corespondent al Academiei Române.
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Constantin V.Gheorghiu - academician (1955)

In 1952, profesorul C .V .Gheorghiu a fost

catedrei de Chimie Organică, din cadrul
Facultăţii de Chimie, prilej cu care i-au revenit o
serie de obligaţii didactice aferente funcţiei, fie cu
caracter strict profesional (seminarii, cursuri,
consultaţii, examene de doctorat, sesiuni ştiinţifice),
fie altele, cu caracter profesional-administrativ
(şedinţe de colectiv de catedră, controlul activităţii
didactice din catedră), fie activităţi caracter educativ
(îndrumarea studenţilor) . Pe parcursul anilor şi-a
înţeles datoria şi a respectat funcţia de cadru didactic, nu doar în calitatea activităţii didactice şi
de cercetare, ci şi prin comportarea sa în ansamblu. A orientat activitatea didactică în spiritul
respectului faţă de transmiterea cunoştinţelor prin curs, seminarii şi lucrări de laborator.
Profesorul C.V.Gheorghiu a fost desemnat ca membru într-o serie de comisii de avizare
a programelor didactice cu studenţii sau de echivalare a diplomelor de doctorat. Activitatea
susţinută, de înţelegere, bunăvoinţă şi generozitate din cadrul catedrei de chimie organică se
datorează modului în care a fost format, ambianţei în care s-a dezvoltat, dar mai ales calităţilor
sale, propriilor convingeri privind comportarea faţă de om şi criteriile sale de apreciere. Alături
de activitatea ştiinţifică şi didactică, profesorul C.V.Gheorghiu s-a preocupat în permanenţă de
formarea cadrelor de cercetători, contribuind la crearea unui mediu prielnic pentru o cercetare
valoroasă în cadrul şcolii de chimie organică de la Universitatea " Al.Ioan Cuza" din Iaşi . În
întrega existenţă, el a făcut ştiinţă înconjurat de numeroşi discipoli care au beneficiat de spiritul
său inventiv, de îndemnurile şi îndrumarea lui neobosită. Aduna în jurul său asistenţi,
colaboratori, studenţi pentru a-i iniţia în munca de cercetare, pentru a lămuri împreună diferite
probleme.
Pasiunea pentru ştiinţa îl făcea să ajungă la facultate în primele ore ale dimineţii ,
începându-şi ziua de lucru cu obişnuita sa vizită in laborator. Nu-l obosea, poate constituia o
destindere, contactul cu studenţii si asistenţii . Trecea pe la fiecare masa de lucru, se interesa de
mersul experienţelor, dând indrumări, mustrând uneori, indicând revista sau tratatul ce trebuia
consultat. De multe ori însoţea pe tânărul cercetator în biblioteca, pentru a-l iniţia în căutarea
literaturii, în modul cum trebuie păstrate caietele de lucru şi de literatură, dând sfaturi şi
insistând asupra multor detalii importante care scapă unui începător. Se interesa continuu de
rezultatele obţinute, împărtăşind cu colaboratorii bucuria unei reuşite.
Cu deosebită competenţă şi dăruire a contribuit la formarea unei importante serii de
discipoli care şi-au lucrat doctoratul sub conducerea sa şi anume: Lucia Manolescu, Leonia
Stoicescu Crivetz, Elena Bogdan, Elena Cozbuschi, C.H.Budeanu, Boris Arventiev, Gheorghe
Meran, Magda Petrovanu, Mircea Candiano Leonte.
Ca o recunoaştere a acestor merite Laboratorul de chimie organică a universităţii ieşene
poartă, din anul 1990, numele " Prof.C.V.Gheorghiu". La Muzeul "Petru Poni-Radu
Cemătescu" din Iaşi, profesorul C.V.Gheorghiu este unul dintre savanţii a căror memorie este
cinstită în cadrul Camerei Personalităţilor ieşene în domeniul Chimiei, alături de cele ale lui
Petru Poni, Anastasie Obregia, Nicolae Costăchescu, Radu Cemătescu, Ilie Matei, Mihai Dima,
Ion Zugrăvescu, Gheorghe Alexa.
numit

şeful
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A participat la numeroase conferinţe şi congrese internaţionale comunicând
informându-se asupra celor mai recente cercetări în domeniul chimiei organice.

ş1

Carnet de participant la Congresul de la
Palatul Descoperirilor
(Franja (1937)

De la stânga la dreapta: Al. Cişman,
Ilie Matei, Radu Cernătescu,Anne
Marie Papafil, Gheorghe Alexa,
Virginica
Gropnic,
Anastasie
C. V.Gheorghiu,Cristea
Obregia
Niculescu Otin, Eugen Papafil

De la stânga la dreapta:
Radu Cernătescu, Gheorghe Alexa,
Virginica Gropnic, C. V. Gheorghiu

Activitatea ştiinţifică a lui C.V.Gheorghiu s-a întregit prin publicarea unei importante
monografii, intitulată " Coloranţi organici ", care a fost premiată post-mortem, cu Premiul de
Stat, în 1956. Această monografie a fost recenzată atât în revistele din ţară, Buletinul
Politehnicii „Oh.Asachi", ,,V.Adamachi", ,,Natura", cât şi din ştrăinătate „Gazzetta
Chi!llica", ,,Scientia", ,,Revue Generale des Sciences" ş.a. Referitor la această importantă
lucrare, interesantă este recenzia făcută de Costin Neniţescu, în Revista „V.Adamachi" nr.1447,
pag.309, care remarca ,,ApariJia cărţii D-lui prof Gheorghiu este un eveniment rar în analele
publicaJiilor ştiinţifice româneşti. Această lucrare de vastă condiJiune ştiinJifică va interesa pe
toJi chimiştii, îndeosebi pe aceia ce admiră infinita diversitate a produşilor naturali".
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3. DISCIPOLI SI PRIETENI
Spirit deschis spre informare si comunicare, Constantin V.Gheorghiu a legat prietenii
importante cu marile personalităţi din domeniile chimiei sau ale fizicii, care şi-au desfăşurat
activitatea în aceeaşi perioadă. Amintesc aici prietenia pe care a avut-o cu profesorii de chimiefizică Eugen Papafil şi Mariana Papafil, cu profesorul de chimie organica Ilie Matei, cu
profesorul Boris Arventiev şi nu în ultimul rând cu binecunoscutul profesor de fizică Şfefan
Procopiu, cel care a cărei magistrala activitate ştiinţifică a fost încununată de recunoaşterea
internaţională de specialitate, ca urmare a descoperirii momentului magnetic al electronului. Din
însemnările profesorului C.V. Gheorghiu, prezente în Arhiva documentară a Muzeului „Petru
Poni- Radu Cemătescu", interesante sunt cele legate de profesorul Procopiu: ,,Pe profesorul
Procopiu l-am cunoscut mai bine, după ce am luat conducerea Revistei „ VAdamachi " , în
anul 1940. Era un pasionat de ştiinţa pe care o practica şi nu adeseori continua discuţiile
începute la Universitate pe străzi, uitând să se ducă la masă. Ştefan Procopiu a desfăşurat o
importantă activitate pe tărâmul ştiinţei, publicând numeroase lucrări, care au depăşit până în
1941 numărul de 100. A găsit fenomenul de forţă electromotrice de mişcare, a stabilit o nouă
metodă pentru studiul dispersiei electroliţi/or şi a conductibilităţii termice, a studiat
birefringenţa electrică şi magnetică a suspensii/or cristaline, numit în literatură fenomenul
Procopiu, a studiat fenomenul Barkhausen "transversal", a dat prima dată hărţile magnetice
ale României ".
Despre profesorul Horia Hulubei, C.V.Gheorghiu notează într-o însemnare din 29
Martie 1931: "Datorită capacită/ii sale ştiinţifice, în Fran/a se distinge uşor şi pe când în ţară
funcţiona numai ca şef de lucrări, la Paris este numit la începu Maître de recherches şi apoi
Directeur de recherches în cadrul unei organizaţii de cercetare ştiinţifică de pe lângă
Ministerul Educaţiei. Era singurul străin care funcţiona ca director, gradul cel mai mare din
această organizare.
Ca răsplată a activităţii sale ştiinţifice, profesorul HHulubei a fost ales membru
corespondent al Aacademiei de Ştiinţe din Paris şi a fost laureat al Academiei din Paris cu
premiu Henry Wilde (1938). A făcut numeroase lucrări ştiinţifice, care sunt recunoscute. Fiind
coleg şi prieten al Profesorului Hulubei, mărturisesc că el a avut întotdeauna idei progresiste
şi chiar în timpuri grele, nu se sfiia să le mărturisească public. Era generos şi totdeauna a
ajutat pe cei care i s-au adresat cu vreo nevoie de orice fel".
Profesorul Mircea Savul a fost prieten şi colaborator apropiat al lui C.V.Gheorghiu, care
menţionează într-o referinţă din 1950 următoarele: ,,Cunosc pe D-l Prof Mircea Savul încă de
când eram în liceu, D-safiind cu un an înainte, era şef de clasă la anul nostru .. ..
Grafie bunei pregătiri, după luarea doctoratului a
fost chemat la Bucureşti ca şef de lucrări şi conferenţiar,
unde a suplinit şi catedra savantului Mrazec. La
declararea vacanţei catedrei de Mineralogie la Iaşi,
consiliul profesoral l-a chemat în 1937 să ocupe această
catedră. Era o persoană preocupată cu activitatea
ştiinţifică şi didactică, dând un preţios ajutor la
redactarea Revistei Ştiinţifice „ VAdamachi ", care
apărea sub conducerea subsemnatului".

C. V Gheorghiu în sala de curs (1953)
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Profesorul Eugen Papafil era bun prieten cu Constantin V. Gheorghiu. Locuia pe strada
Nicu Gane, într-o casă realizată cu multe sacrificii. Fire boemă, profesorul Papafil avea
întotdeauna casa plină de oaspeţi, printre ei numărându-se şi familia Gheorghiu. De altfel,
profesorii şi conferenţiarii erau toţi prieteni între ei, se vizitau reciproc şi de multe ori petreceau
o parte din vacanţă împreună. Această armonie care domnea la Universitatea ieşeană era mai
ales remarcată de profesorii care veneau de la Bucureşti la Iaşi, cu ocazia desfăşurării unui
concurs.
Formator de discipoli, Constantin V.Gheorghiu precizează despre Constantin Budeanu
că „a fost unul dintre discipolii săi apropiaţi, care în 1948 a susţinut teza de doctorat, cu titlul
"Contribuţii la studiul reacţiei dintre izociana/i şi oxime". Activitatea deosebit de bogată
desfăşurată pe tărâm didactic, la catedra de Chimie organică, s-a concretizat în predarea unor
cursuri de: Cataliză Organică, Analize de Minereuri şi Gaze, Chimie generală etc. Cercetarea
ştiinţifică desfăşurată de Constantin Budeanu s-a axat pe substanţele cu acţiune tuberculoasă,
asupra cărora a prezentat doar în anul şcolar 1953-1954, la Universitatea„ Al. Ioan Cuza", cinci
lucrări originale".
Despre o altă colaboratoare, Leonia Crivetz profesorul Gheorghiu menţionează că ,,şi-a
desfăşurat începând din 1946 activitatea ca asistentă la Laboratorul de Chimie organică.
Primele cercetări ştiinţifice le-a efectuat asupra derivaţilor de tiotetrahidrochinazolină,
aducând rezultate importante, apreciate de specialiştii din /ară şi străinătate. O parte din
rezultatele obţinute i-au servit la teza inaugurală susţinută pentru obţinerea gradului de doctor
în chimie. A continuat apoi cu cercetări referitoare la substanţele antituberculoase pe care le-a
publicat, împreună cu colectivul de specialişti ai Catedrei de Chimie organică, la mai multe
reviste de specialitate".

Margareta, Octav şi Constantin
Gheorghiu (Paris, 1955)

Încheind această succintă prezentare, am dorit să aduc în actualitate şi să creionez, prin
intermediul mărturiilor prezentate, dimensiunea educativă şi calităţile excepţionale, care l-au
consacrat de-a lungul timpului pe chimistul C.V.Gheorghiu drept unul dintre cei mai prestigioşi
profesori ai Universităţii "Al.Ioan Cuza" din Iaşi.
Bibliografie:
1. Sirnionescu, Cr. şi Petrovanu, M., Figuri de chimişti ieşeni, Editura Didactică şi
Ştiinţifică Bucuresti, 1967, p. 186-187.
2. Nănescu, M., Constantin V Gheorghiu ln Memoriam, Editura Ştef, Iaşi, 2007.
3. Nănescu, M., Personalităţi care au contribuit la dezvoltarea şcolii superioare de chimie
în perioada 1860-1960, volumul Simpozionului Cucuteni Redivivus. Ştiinţe exacte şi
mai puţin exacte, editia a V-a, Editura PIM, 2009, pag.163.
4. Nănescu, M. Din corespondenţa profesorilor chimişti C. V Gheorghiu şi Ilie Matei, în
Revista "Acta Musei Tutovensis" nr.5, Muzeul "V.Pârvan", Bârlad, 2010.
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Doi academicieni: Petru Pani

şi

Nicolae Iorga
Oana Florescu

Abstract: White he lived in Bucharest, the academician Petru Pani has maintained an intensive
correspondence with his family. In severa! letters, he relates few episodes about the work of
Nicolae Iorga â at the Roman ian Academy.

etru Poni este figura cea mai

P

proeminentă

ştiinţifice româneşti. Inteligenţa şi

a manifestărilor incipiente ale mişcării
înţelepciunea lui, spiritul său de organizare,
cunoştinţele dobândite, cinstea creează o

capacitatea de muncă, răbdarea,
personalitate impunătoare a culturii noastre.
Meritele sale ştiinţifice i-au deschis porţile Academiei Române, unde a fost ales şi
preşedinte. Petru Poni a fost ales membru al Academiei în anul 1879, iar preşedinte a fost în
perioadele 1898-1901, 1916, 1918-1923. A îndeplinit funcţia de â preşedinte al secţiunii
ştiinţifice a Academiei Române în: 1894 - 1898, 1901 - 1904, 1907 - 191 O, 1913 - 1916.
În această perioadă Petru Poni a locuit în Bucureşti unde şi-a desfăşurat activitatea de
academician. Ca preşedinte al Academiei Române s-a ocupat de terenurile agricole aparţinând
Academiei şi le-a organizat ca ferme model. A iniţiat concursuri pentru premierea publicaţiilor
valoroase din domeniul agronomiei, arhitecturii, electrotehnicii, din domeniul învăţământului
etc.
A întreţinut permanent o vastă corespondenţă cu membrii familiei, în special cu soţia sa,
poeta Matilda Cugler Poni şi cu fiica sa, Margareta Poni. Le ţine la curent cu activitatea sa de la
Academie. În câteva scrisori ale lui Petru Poni către fiica Margareta, precum şi către soţia sa,
sunt relatate episoade din activitatea lui Nicolae Iorga, la Academia Română.
Petru Poni povesteşte despre un eveniment care a avut loc la Bucureşti, pe 13 martie
1906, când Iorga publica în Epoca "O rugăminte": "Rugăm pe oricine simte că are o ţară, pe
oricine se poate gândi la moşii, la strămoşii săi, trăiţi cinstit în ţara românească, cu grai
românesc, rugăm pe oricine nu vrea să-şi arunce copiii în vălmăşagul n~amurilor, rară să ştie în
ce limbă îi vor pomeni aceia care vor veni după dânşii, îi rugăm, cu o căldură ce nu se poate
coborî în cuvinte, să nu vie la Teatrul Naţional în seara zilei de 13 martie".
La teatru urma ca societatea de binefacere Obolul să dea o reprezentaţie în limba
franceză. Rugămintea lui Iorga era un îndemn la protejarea limbii naţionale. În perioada
respectivă, aristocraţii vorbeau doar în limba franceză, limba română fiind folosită ocazional, şi
atunci stâlcit. În acest context, Iorga îi cheamă pe tineri la un protest civic. Balul s-a transformat
însă într-o adevărată luptă, cei cu „pălării înalte" erau atacaţi în mod special, trăsurile erau
devastate, cei din elita socială nu erau lăsaţi să ajungă la teatru.
Petru Poni a participat din întâmplare la aceste evenimente, â fiind plecat la plimbarea
obişnuită din fiecare seară. Alături de un poliţist „la fel de cuminte" ca şi el, â a urmărit
desfăşurarea evenimentului de pe un trotuar. Când mulţimea dezlănţuită se îndrepta spre locul în
care se aflau cei doi, poliţistul dădea „un semnal de retragere". Reţinem din această întâmplare
impactul uriaş pe care l-a avut Iorga asupra spiritului public şi în special asupra tinerilor.
Într-o altă scrisoare datată 28 mai 1921, Poni povesteşte cu admiraţie despre cuvântarea
lui Iorga, la Academia Română, cu prilejul comemorării a 100 de ani de la moartea lui Dante.
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Iorga face o comparaţie între starea socială şi culturală a omenirii în secolul al XIV-iea şi Divina
Comedie.
Pe 1 iunie 1923, în urma unor intrigi în legătură cu locurile vacante la Secţiunea
Istorică, Iorga îşi anunţă retragerea sa de la lucrările Academiei Române. El spunea că dacă
sfaturile şi îndrumările sale nu sunt de folos Academiei, atunci el se retrage. Pe data de 6 iunie,
cei mai vechi membri ai Academiei, Petru Pani, Suţu, Nistor, sunt însărcinaţi să îl împace pe
Iorga cu Academia, dar aceştia renunţă în momentul în care Pani primeşte un bilet prin care
Iorga îl roagă să nu încerce împăcarea.
Într-o scrisoare datată 30 mai 1924, Petru Pani anunţă întoarcerea lui Iorga la Academie
şi participarea la o şedinţă la care prezintă o conferinţă asupra lui Jules Michelet.
Propunem, spre lectură, câteva scrisori şi fragmente de scrisori semnate de Petru Pani,
aflate în Fondul Familial „Pani" de la Arhivele Statului Iaşi.
Mapa Matilda Poni nr. 219
Marţi

Academie
14 Mart 906

Dragă puiule,

Asară

s 'a întâmplat mare comedie în Bucureşti. Doamnele de la Societatea Obolul
dee o reprezentaţie de binefacere în care era să gioace piesa în limba francesă.
Studenţii au voit să împedece representaţia şi să silească pe doamne să gioace româneşte. Se
pare că Iorga s 'a pus în fruntea lor. A ţinut mai multe întruniri în care i 'a îndemnat să nu lese
pe cucoane să gioace franţuzeşte ... ... .
P. Poni
trebuiau

să

Mapa Margareta Poni nr. 318

1916, febr. Duminică sara
... .Am primit, trimis nu ştiu de cine, un volum al lui Iorga intitulat „ Histoire des
roumains de Transylvanie et du Hongrie ". Cartea este scrisă nemţeşte cu cuvinte franţuzeşti. E
interesantă. Îţi voi aduce-o când voi veni. .....
P. Poni
Mapa Margareta Poni, nr. 300
Bucureşti

28 Mai 1921
Sâmbătă

Dragă Mărgărică,

Florica şi Grigore au fost de câteva ori pe la mine dar tocmai atunce nu eram acasă.
Joi dimineaţă, neavând nici o treabă, m 'am dus eu la dânşii. M'am dus întâi la locuinţa lor. Ei
erau la Facultate, la serviciu. Am fost primit de Florinica şi de tânărul Grigore. Florinica se
juca în ogradă cu apa de la cişmea. Bine înţeles că era toată udă. Domnul Grigore dormea în
casă. Servitoarea l 'a luat în braţe şi l 'a adus. Aceasta nu i 'a pre plăcut. Ce feliu de răsbunic e
şi acesta care scoală băieţii din somn?
M'am dus apoi la Facultatea de Medicină unde am găsit pe Florica şi pe Grigore.
Eri am avut la Academie o frumoasă şedinţă pentru comemorarea a 100 de ani de la
moartea lui Dante. Iorga a făcut o admirabilă cuvântare în care a pus în paralel starea
culturală şi socială a omenirii de la începutul veacului al 141e cu Divina Comedie.
Când îşă dă osteneala, el isbuteşte să fie un adânc cugetător şi un mare maestru al
cuvântului. A mai vorbit Ortiz, profesorul de literatură italiană de la Facultatea de Litere din
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Bucureşti,

care a făcut o biografie a lui Dante şi a Beatricei. Cu toate/razele bine îngrijite a le
cuvântărei sale el nu a isbutit să fie decât banal. Pe lângă Iorga el făcea efectul unui pitic. A
asistat la şedinţă şi Ministrul Italiei - Negruzzi l'a salutat într'o cuvântare italienească la care
el a răspuns tot italieneşte. Păcat că nu ai fost şi tu ca să le arăţi că poţi vorbi mai bine decât
academicienii limba lui Dante. Generalul, care a fost cu decoraţia la Iaşi, s 'a scuzat că nu
poate veni la Academie din cauză că trebuea să plece la Curtea de Argeş pentru a depune
coronae pe mormintele Regelui Carol şi a Reginei Elisabeta.
Ministrul Italian a dăruit Academiei o ediţie foarte frumoasă a lui Dante. Aş pune
rămăşag că acest ministru e scoborâtor din neamul lui Israel.
Ai dat tu poroncă lui Ion să mai pună în grădină cartofe, fasole, răsaduri ca să nu
rămâie pământul nesămănat?

Mii de sărutări şi să auzim de bine.
P. Poni

Mapa Margareta Poni nr. 384
Miercuri, 6 Iunie 1923
12 5 C. Victoriei (sara)
Dragă Mărgărica,

Fiind că tu ştii socoteala scrisorilor îţi spun că ori marţi 5/VI am primit scrisoarea ta
datată 4/V1. Astăzi am primit o cartă poştală datată 3/6 şi o scrisoare datată 6/VI. Să lăsăm
însă aceste socotele.
Astăzi Academia, într'o şedinţă intimă, care nu va fi trecută în procesul verbal, m 'a
însărcinat pe mine şi pe Suţu, cei mai bătrâni, şi pe Nistor, să mergem la Iorga şi să căutăm a 'l
împăca cu Academia. Îţi voi scrie dacă am reuşit sau nu în misiunea noastră.
Astă noapte a murit domnisoara Grant. Corpul ei a fost dus astă dimineaţă la ţintirim.
Asociatele ei continuă a ţinea pensiunea ca şi cum nu s 'ar fi întâmplat nimică.
Escursiunea Academiei în balta Dunărei de lângă Brăila a căzut în baltă.
Contractul Societăţii Viaţa românească cu consorţiul franco-inglez a fost semnat la
Londra. Societatea este pentru moment scăpată de primejdia în care era. Consorţiul cumpără
acţiuni ale Societăţii în valoare de 18 milioane de lei româneşti. Cu această sumă Societatea va
pute plăti datoriile cătră Blanc şi îi va rămânea bani de ajuns pentru a face să meargă
afacerea. Singurul lucru de care acuma nevoie este "minte" şi pricepere în conducere. Eu voi
căuta să scap din această afacere acum când retragerea mea nu 'i va pricinui nici un rău.
La Academie s 'a ales astă-zi biuroul. Noul nostru preşedinte este J. Negruzzi. După
constituţie preşedintele Academiei este senator de drept. El are leafă de 9000 lei pe lună în tot
cursul anului şi o diurnă de câteva sute de lei pe zi în timpul sesiunii. Eu, cât am fost
preşedinte, am avut 250 lei leafă pe an !
Luna trecută s 'a deschis testamentul lui Elias. Din această mare avere, care gazetele
zic, că o lasă Academiei, eată care este adevărul adevarat: Academia nu are decât cinci sute de
mii de lei. Bine zice românul: "la lauda mare să de duci cu sacul mic".
Mii de sărutări,
P. Poni
Joi 7 iunie
Terminasem scrisoarea alăturată când am primit înştiinţarea de la casa regală că
Prinţul Carol va veni la Academie sâmbătă pentru primirea lui Sadoveanu şi duminecă pentru
primirea lui Gusti. Am trimis să 'mi cumper bilet pentru vagonul cu paturi pentru duminecă
sara. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom vide luni dimineaţă.
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Iorga a trimis o scrisoare prin care ne roagă să nu ne ostenim
fiind că el rămâne nestrămutat în hotărârea sa. Să'ifie de bine.

să

mergem la dânsul
P. Pani

Mapa Matilda Cugler Poni nr. 616

Academia Română
Bucureşti,

30 Mai, 1924
Sara

Dragă mămuţă,

... .Astăzi am avut la Academie o şedinţă interesantă. Iorga s 'a împăcat cu Academia, a
şedinţă şi a făcut o conferinţă asupra lui Michelet. A asistat tot personalul de la
legaţiunea franceză cu ministrul plenipotenţiar înfrunte.
Asociaţia română din Transilvania, "Astra" va veni mane în Bucureşti şi va fi primită
luni la Academie într-o şedinţă solemn. Şedinţa va fi prezidată de Rege ... .. .
P. Pani
venit la

Petru Pani, Nicolae Iorga, I. L. Caragiale

Am încercat să punem în evidenţă prietenia dintre Petru Poni şi Nicolae Iorga având în
vedere faptul ca la Iaşi cei doi se vizitau periodic şi discutau despre activităţile ce urmau să
aibă loc la Academia Română.

Bibliografie:
1. Petrovanu, Magda, Herşcovici, Istoria chimiei, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1967
· 2. Serviciul Judeţean al Arhivelor Statului, Fond Familial Poni, Mapa Margareta Poni,
Mapa Matilda Cugler Poni
3. Epoca, 13 martie 1906
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Petru Pani,

Ţarul

Rusiei

şi

Regele Carol I
Oana Florescu

Abstract: Petru Poni's personality is completed by the events caused by the visit of the Russian Tsar and
his family al Constanta in June 1914. We wanl to evoke, reia/ed by the academician Petru Pani, this
important episode in Romania's history.

ersonalitatea lui Petru Poni se întregeşte prin evenimentele petrecute cu prilejul
vizitei de la Constanţa a Ţarului Rusiei şi a familiei sale, din iunie 1914. Dorim
să evocăm, prin prisma academicianului Petru Poni, acest episod important din
istoria României. Evenimentul a fost organizat ca răspuns la vizita pe care Regele Carol I o
efectuase în Rusia (iulie 1898), însoţit de principele Ferdinand şi de primul-ministru D. A.
Sturdza. 1• Exista şi o legătură de rudenie între cei doi suverani ca rezultat al căsătoriei
principelui moştenitor Ferdinand al României cu Maria, verişoara lui Nicolae al Ii-lea.
Fiind o personalitate marcantă a culturii româneşti (în acea perioadă era preşedintele
secţiunii naţionale a Comisiei Internaţionale pentru unificarea metodelor de analiză a petrolului,
preşedinte al Secţiunii ştiinţifice a Academiei Române 2 etc.) Petru Poni, invitat de Regele Carol
I, a participat la serbarea organizată în cinstea familiei ţarului.
Iată cum s-au desfăşurat evenimentele: la ora 8 a pornit din portul Constanţa vaporul
"Ovidiu" pentru a întâmpina iahtul imperial "Standard", precedat de crucişătoarele "Cahul" şi
"Almaz". Acestea erau secondate de escadrila rusă din Marea Neagră. Bricul "Mircea", aflat în
rada portului, a salutat sosirea escadrilei ruse prin 31 de lovituri de tun, în timp ce şase
aeroplane se înălţau deasupra mării.
La debarcader au fost construite pavilioane pentru familiile celor doi suverani,. Familia
regală română, din pragul pavilionului, a răspuns la salutul Ţarului şi al familiei sale. La intrarea
în port, iahtul "Standard" a fost pilotat de personalul românesc. Familia ţarului a fost condusă
spre pavilionul reginei, unde a urmat întrevederea celor.doi şefi de stat.
Discuţiile politice au vizat necesitatea menţinerii păcii în Balcani şi a respectării
Tratatului de la Bucureşti din 1913. Au plecat, apoi, spre catedrală, au asistat la un ceremonial
religios, iar după terminarea slujbei, atât familia regală rusă cât şi cea română s-au miruit la
iconostas sărutând o icoană a Sfântului Nicolae şi o cruce din aur. Acestea au fost apoi aşezate
într-o cutie din catifea şi dăruite ţarului.
Seara, cina a fost dată la Cazino de către I. C. Brătianu, preşedintele Consiliului de

P

Miniştri.

Martor la acest eveniment, Petru Poni ne întregeşte imaginea întâlnirii celor doi
suverani printr-un document3 ce aparţine Fondului Familial "Poni" de la Arhivele Statului Iaşi.
În rândurile de mai jos, oferim spre lectură, o minunată scrisoare din 5 iunie 1914, întocmită de
Petru Poni şi adresată fiicei lui, Margareta.
1

Stănel, 1.- Personalită/i străine în istoria României, Editura Meronia, Bucureşti, 2011

2

Simionescu, C., Calistru, C., Petru Pani, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, Iaşi, 1957
Serviciul Judeţean al Arhivelor Statului Iaşi, Fond familial Poni, Mapa Margareta Poni, nr. 285

3
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De la început observăm afecţiunea lui Poni care se adreseză cu apelativul „Mărgărica".
El creează un tablou inedit, din propria perspectivă, oferind amănunte ce nu se aflau în presa
vremii, despre primirea ţarului. Astfel, el dă detalii cu privire la întâlnirea prietenoasă dintre
Regele Carol I şi Ţarul Nicolae al Ii-lea. Poni este încântat de progresul făcut într-o jumătate de
veac privind relaţiile diplomatice dintre cele două ţări.
Poni observă cu interes gesturile de prietenie dintre ţareviciul Alexei şi Nicolae, fiul lui
Ferdinand, ceea ce denotă o sensibilitate aparte, caracteristică atât a unui părinte cât şi unui
dascăl. Scrisoarea abundă în detalii privind jocul copiilor: ,, Neculai, ceva mai mare, îl apuca pe
Alecse cu braţul pe după gât şi amândoi alergau pe puntea vaporului. În acest joc copilăresc
Neculai era acel ce comanda şi muscalul asculta". El notează multe amănunte ce demonstrează
spiritul de observaţie viu, specific atât oamenilor de ştiinţă cât şi scriitorilor.
Petru Poni este impresionat de faptul că ţarul strânge cordial mâna tuturor, gestul
acestuia empatizând cu valorile sale morale. El zugrăveşte şi portretul ţarinei. În descrierea ei
face din nou apel la observarea detaliilor, dar, în acelaşi timp, simte şi trăirile sufleteşti ale
acesteia. Conştientizează că depărtarea de mulţimea ce o aclama şi reluarea drumului spre casă,
în largul mării, îi va readuce liniştea şi bucuria sufletească.
Remarcăm sinceritatea cu care îi vorbeşte Margaretei despre fiicele ţarului, înţelege şi
suferinţa Olgăi, fiica mai mare a lui Nicolae al Ii-lea, în faţa perspectivei de a se căsători în
România, fiind cunoscut proiectul de mariaj dintre prinţul moştenitor Carol (viitorul Rege Carol
al Ii-lea) şi marea ducesă a Rusiei.
Conchide, sperând în raporturi diplomatice cordiale între cele două ţări.
În finalul scrisorii, Petru Poni ne impresionează cu modestia şi conştiinciozitatea lui,
amintind de examenele ce vor urma la şcoala din Ţigăneşti. Chiar dacă a petrecut alături de ţar
la dineul dat în cinstea familiei acestuia, Poni nu a uitat ca trebuie să se întoarcă la
"trebuşoarele" lui.
Lasă să se întrevadă şi devotamentul faţă de copiii lui, păstrând o relaţie apropiată prin
corespondenţa zilnică.

Serviciul
nr.285

Judeţean

al Arhivelor Statului

laşi,

Fond familial Poni, Mapa Margareta Poni,

Joi 5 Iunie 1914
Dragă Mărgărică,

Doreşti să 'Ji

scriu mai pe larg de cât cele ce au spus gazetele despre primirea Ţarului
la Constan/a. E greu să o fac şi apoi mă tem că descriindu-ţi toate câte s-au petrecut aş repeta
cele ce ai citit. Pot să 'ţi dau însă impresia generală ce mi-a lăsat această serbare şi să 'ţi spun
unele amănunte care nu le-am văzut atinse în gazetă.
În tinereţea mea, marii demnitari ai ţării, Vodă chiar, stăteau în picioare înaintea
Consulului rusesc. Acesta la poruncia ce trebuie să facă, le bătea din picior şi nime nu
îndrăznea să crâcnească. Cum s 'au schimbat lucrurile de atunce! Acum puternicul Împărat al
tuturor Rusielor vine pe pământul românesc, ca egal al Regelui nostru, şi caută prietenia lui şi
a poporului românesc. Mul/urnesc lui Dumnezeu că mi-a fost dat să văd acest lucru în adevăr
mare pentru /ara noastră. El ne arată cât progres am făcut în o giumătate de veac. Când te
uitai la cei doi suverani aveai impresia că adevăratul Împărat era Carol al nostru ear nu
Neculai. Un mic detaliu care în împregiurările în care s 'a produs complecta iluzia schimbului
de roluri. Vei fi cetit că Ţarul a venit cu toată familia şi cu Ţareviciul. BăeJelul e vioiu, are
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de a fi sănătos. Noi aveam pe micul Neculai al lui Ferdinand. Ambii copii s 'au
Împrietenit şi s 'au pus să se joace împreună. Neculai, ceva mai mare, fi apuca pe Alecse cu
braţul pe după gât şi amândoi alergau pe puntea vaporului. În acest joc copilăresc Neculai era
acel ce comanda şi muscalul asculta.
Un alt detaliu: la Curtea rusească nu s 'a pomenit nici o dată ca Ţarul să dea mâna
cuiva. Mâna Ţarului să săruta, dar nu se atinge de altă mână. La noi Ţarul a strâns cordial
mâna tuturor acelora pe care Carol i-a presentat. - Împărăteasa are o figură de nemţoaică,
blondă, fără sprâncene, cu buzele foarte fine, fn total figură regulată şi simpatică. Pare foarte
tristă. Cred că va fi fost fericită când s 'a văzut din nou fn largul mărei, pe yachtul ei, departe de
mulţimea care o aclama. Nici una din fete nu e frumoasă, nici simpatică. Mai ales cele două
mai mici au figure de calmuc. Cea mai mare, Olga, e serioasă. Poate perspectiva de a deveni
româncă o fmpedecă de a fi veselă. La masa de gală era alături de Carol; nu am observat fnsă
săfi vorbit împreună, cum te-ai fi aşteptat.
În total serbarea a fost frumoasă şi înălţătoare. Nu s 'a Întâmplat cea mai mică
neorândueală. Cred că Ţarul să vafi convins că şi fn regimul de libertate fn care trăim, ordinea
este posibilă. De altmintrele, poliţia a fost foarte bine organizată.
Cred că voi veni la Iaşi mercuri sara şi nu voi sta acolo decât joi şi vineri până la trei
oare, căci sâmbătă şi duminică am examene la şcoala de la Ţigăneşti. De şi am dat mâna cu
Ţarul şi am mâncat la masă cu dânsul totuş trebue să 'mi caut şi de trebuşoarele mele. Spune
mămuţei că astăzi am trimis parale lui Aţi.
Mii de sărutări,
Petru Pani

Am dorit să evocăm acest episod important din istoria noastră pentru că a fost un
moment emoţionant din viaţa unei personalităţi a culturii şi ştiinţei româneşti - profesorul Petru
Poni - care întruchipează cinstea, modestia, inteligenţa şi dragostea de ţară.

Bibliografie:
1. Stănel, I. - Personalităţi străine fn istoria României, Editura Meronia, Bucureşti, 2011
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Rodica Procopiu la aniversarea centenarului
Teodora-Camelia Cristofor

1 februarie 2011 - o zi obişnuită de iarnă.
Pentru doamna profesor Rodica Procopiu înseamnă
un moment magic al v1eţn - sărbătorirea
centenarului. Când în cununa vieţii se adună 100 de
ani binecuvântaţi de Dumnezeu, inima nu poate
cuprinde decât bucurie, emoţie şi recunoştinţă pentru
timpul scurs. În cocheta căsuţă din dealul Copoului,
construită în anul 1933 de profesorul Ştefan
Procopiu, rude, prieteni, vecini, oficialităţi, reporteri,
au trecut pragul pentru fi alături de doamna Procopiu
la acest moment aniversar. Venerabila şi distinsa
doamnă Procopiu a parcurs istoria unui secol ce
înseamnă două războaie mondiale, patru regi, patru
preşedinţi şi mai multe regimuri politice.
Viaţa doamnei Procopiu este o poveste
frumoasă în care amintirile sale sunt vii, pătrunzătoare, vesele sau dureroase, după cum au fost
şi vremurile străbătute alături de cei dragi.
Rodica Vasiliu Procopiu, născută la 1 februarie 1911, în târgul Ştefăneşti, judeţul
Botoşani, a fost al doilea copil în familia soţilor Mihai Vasiliu (30 octombrie 1877 - 21 aprilie
1951) şi Elena Vasiliu (1885-1917), născută Sava. Ambii părinţi au fost institutori în oraşul
Botoşani . Tatăl, Mihai Vasiliu, fiu de răzeş, un om cu o extraordinară putere de muncă şi
entuziasm, a fost un pedagog înnăscut, creator a două şcoli în Ştefăneşti, una de fete şi una de
băieţi, director de şcoli în oraşul Botoşani, membru al Partidului Naţional Ţărănesc, senator în
două legislaturi. Tatăl este cel care a transmis copiilor dragostea pentru geografie şi istorie,
desenul, caligrafia, lectura şi, poate cel mai important lucru, patriotismul.
Primul copil al familiei Vasiliu, Mircea , născut la 16 august 1909, a fost absolvent al
Liceului de băieţi "Treboniu Laurian" din Botoşani şi al Şcolii de ofiţeri de artilerie din
Timişoara. În anul 1943 este rănit pe frontul din Rusia şi moare la Cernăuţi.
Adina (născută la 14 iunie 1913 - d.1991) a fost medic la Bucureşti, specialitatea
interne.
Brânduşa, născută la 19 iulie 1915, a fost licenţiată în litere, specialitatea italiană
franceză. În anul 1946 pleacă la Paris împreună cu soţul său. Nu va mai reve_ni niciodată în ţară,
decedând la Chantily în 1966.
· Cel mai mic frate, Olimpiu (6 septembrie 1917-200?), absolvent al Liceului "Laurian", a
făcut studii de drept la Iaşi şi Cluj. A luptat în timpul celui de-al doilea Război Mondial, fiind
rănit pe frontul din est. După război a fost avocat în Baroul Bucureşti .
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Doamna Procopiu a fost mereu mândră de originile sale din ţinutul Botoşaniului , loc
care a dat ţării oameni de seamă precum Eminescu, Luchian, Iorga şi Enescu. Copilăria,
formaţia sa intelectuală şi afectivă se formează cu precădere la Botoşani , unde a făcut cursul
primar, secundar şi liceul. Aceste etape, doamna Procopiu le consideră a fi prioritare pentru
drumul ales în viaţă, restul find doar o completare a căii alese. Imaginea oraşului natal cu cele
mai importante instituţii ale sale, pilonii societăţii , Liceul "Treboniu Laurian", Tribunalul,
Teatrul şi Armata, este adânc păstrată în memorie, amintirile izbucnind cu prospeţime în
povestire.
Botoşaniului acelor vremuri era un oraş al grădinilor, al verdeţii , cu case mari, cu o
atmosferă de linişte şi spiritualitate, ,,cu un parfum deosebit pe care nu l-am întâlnit când am
venit la Iaşi" . Casa în care a locuit cu familia era cu chirie, situată în apropierea Liceului „
Laurian", fusese a unui neamţ grădinar şi avea o grădină imensă cu brazi, cu liliac, trandafiri,
iasomie, narcise sau alte plante aduse din insula Sahalin. Casa cu cerdac era îmbrăcată în viţă de
vie şi trandafiri agăţători. Fiecare copil al familiei avea „apartamentul" lui în această grădină,
fiind o împletire a vieţii de fiecare zi cu natura „care iţi lasă o amprentă pentru toată viaţa" .
Oraşul era animat de o efervescentă viaţă culturală mijlocită de librării, biblioteci, spectacole de
teatru, concerte.
În cadrul familial, prioritară în educaţia copiilor era cultura. Exista o bogăţie de cărţi şi
publicistică la zi, precum "Gândirea", "Viaţa Românescă", "Cuvântul", "Ramuri", "Societatea
de mâine", "Familia", "Ideea contemporană" , care ofereau articole semnate de tinerii
intelectuali de marcă ai vremii, Petre Comamescu. Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu, Mircea
Eliade etc. Acasă, familia avea un gramofon cu plăci la care ascultă pentru prima dată muzică de
operă prin intermediul înregistrărilor marelui Enrico Carusso. La cinematograf se mergea rar, cu
şcoala, nefiind o atracţie deosebită, iar primul film vizionat a fost "Quo Vadis", ecranizare după
romanul lui Henryk Sienkiewicz.
După absolvirea Liceului de fete "Carmen Sylva" din Botoşani , Rodica Vasiliu ar fi
dorit să urmeze facultatea de arhitectură din Bucureşti , dar la sfatul unei profesoare din liceu, a
urmat facultăţile de litere şi filosofie, obţinând două licenţe. În timpul facultăţii a corespondat cu
Mircea Eliade, iar la întoarcerea acestuia în România după experienţa din India l-a întâlnit la
conferinţele ţinute la Universitatea din Bucureşti .
Peste mulţi ani sora sa, Brânduşa îl întâlneşte pe
Eliade la Paris, acesta amintindu-şi de tânara studentă
Rodica cu care schimbase idei prin intermediul
scrisorilor. La sfârşitul studiilor primeşte propunerea
de a rămâne cadru didactic în învăţământul superior
din Bucureşti , dar refuză, luând repartiţie pentru
oraşul Bălţi , ajungând astfel mai aproape de ţinutul
natal. La şcoala din Bălţi , tânăra profesoară îl
cunoaşte pe Alexandru Georgescu, profesor de limba
franceză, cu care se căsătoreşte. Din nefericire, în
anul 1940 profesorul Georgescu moare la Hotin,
răpus de ruşi , în a şasea zi de la înrolarea sa pe front.

Sof ii Procopiu la Mănăstirea
Agapia, 1949
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În anul 1942, la un bacalaureat de la Chişinău îl cunoaşte pe profesorul universitar
Procopiu care era preşedintele comisiei. S-au revăzut la câţiva ani la un alt bacalaureat de
la Vaslui. Destinul le uneşte vieţile în anul 1946. Casa cu flori din Dealul Copoului devine oaza
de linişte şi de creaţie a celor doi soţi. Au împărţit împreună momentele bune şi grele ale vieţii.
I-a unit modul de gândire comun, respectul. cultura, ştiinţa, dragostea faţă de natură şi ţară,
atitudinea demnă împotriva imposturii şi a comunismului. După război a fost profesoară în mai
multe şcoli din oraşul Iaşi, până la pensionare.
Ştefan

În grădina casei de la mănăstirea Văratec, 2 august 1963
După decesul profesorului, doamna Rodica Procopiu a păstrat vie memoria soţului său,
prin intermediul donaţiilor pe care le-a înfăptuit către Academia Română-Filiala Iaşi, Biblioteca
de fizică de Universităţii „Al.I.Cuza", Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu", şcoli din
Iaşi sau din alte localităţi, profesori, elevi, studenţi şi tuturor persoanelor care au fost interesate
de munca şi viaţa marelui savant. Oricine trece pragul casei primeşte cadou din partea doamnei
profesor amintiri inedite, narate cu o însufleţire şi vigoare intelectuală mai puţin întâlnită, totul
transpuns într~o altă lume, clădită pe adevărate valori şi modele de personalităţi.
O viaţă trăită frumos, demn, cumpătat, sănătos, după repere morale bine sădite în suflet
şi gestionate cu înţelepciune .
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Prinţul

comandor Leon Ghika (1915-2010)
Mariana Păvăloiu

Abstract: Prince - Navy Commander Leon Ghika was part of the old moldavian aristocracy, both by
origin, Ghikulesti ru/ers in the two romanian countries (Moldavia and Wallachia), the Bogdăneşti and
Kogalniceni people, but especially by way of being as they remember al! those who have had the Joy of
being known him, including her the signatory of this work.
His Iove for Jasi, who accompanied him the rest of life, led me to recall him personality.

- am cunoscut pe prinţul Leon Ghika într-o după-amiază de toamnă plumburie.
Am mers la Paris pentru a-l întâlni, la recomandarea unui prieten drag mie, de
altfel, după cum avea să-mi mărturisească, şi prinţul, comandorul Mihail Chiriţă
(n.1914). "Trebuie să-l cunoşti! Iţi va completa imaginea Şcolii Navale, a
elevilor ei. Deşi sunt cu o promoţie după el, era o mândrie pentru noi să avem
un coleg cu calităţile lui" .Mai mult, mi-a dăruit o fotografie a prinţului.
Mai întâi am căutat memoriul personal al comandorului de marină Leon Ghika în
Arhivele Militare Române - Piteşti.
Leon Ghika s-a născut la 12 mai 1915 în oraşul Bârlad, garnizoana în care tatăl său,
căpitanul de cavalerie Leon Ghika, se afla concentrat. Dinspre tată, Leon face parte din neamul
Ghikuleştilor, venit din Albania, neam care a dat primul domnitor într-o ţară românească la
1658, pe Gheorghe Ghika, în Moldova. Dinspre mamă, Manuella, se trage din neamul
Bogdăneştilor, vechi boieri moldoveni, bunica maternă fiind Lucia Bogdan, fiica marelui
cărturar, patriot şi om politic Mihail Kogălniceanu. Reşedinţa familiei se afla în judeţul Roman,
la Budeşti-Ghika, plasa Moldova. Acesta este un sat vechi, aşezat, cu biserică zidită la anul
1664. De aici, în anul revoluţionar 1848, un unchieş al său, N.Ghika-Budeşti, a fost prigonit de
oamenii cârmuirii. Copilaria şi şcoala primară le-a trăit la Budeşti-Ghika, iar următorii opt ani la
Liceul Internat din Iaşi. După susţinerea unui riguros examen, a fost admis la Şcoala
Pregătitoare de Ofiţeri din Bucureşti, începând cu l octombrie 1933 s-a aflat împreună cu
aproape 600 de tineri admişi în şcolile militare din România, pe Dealul Cotrocenilor, pentru a se
instrui ca infanterist. În anul următor, la 15 iulie, se afla deja la Constanţa, elev în anul II, la
Şcoala Navală "Mircea". În ziua de 2 iulie 1936, au fost înălţaţi în grad de aspirant cadeţii Şcolii
Navale "Mircea" din Constanţa, alături de absolvenţii tuturor şcolilor de ofiţeri din ţară, la
Timişoara, în prezenţa regelui Carol al II-iea. Printre ei, pe locul al doilea în promoţia sa, s-a
aflat şi prinţul Leon Ghika.
Prin Înaltul Decret nr.15221/1936, aspirantul Leon Ghika a fost repartizat la Baza
Navală Fluvială Galaţi, acolo, unde, în urmă cu trei decenii servise un alt prinţ Ghyka, Matyla
Costiescu ( 1881 -1965). După trei luni, a revenit la Constanţa, pentru a urma cursurile Şcolii de
Aplicaţie (Speciale). La absolvire a fost declarat şef de promoţie.
În primii ani ai carierei sale, tânărul marinar a fost repartizat în unităţile Marinei Regale
dispuse la mare şi, prin urmare, a fost ambarcat la bordul unor nave maritime cunoscute: navabază "Constanţa", canoniera "Sit. Ion Ghiculescu", distrugătorul "Regele Ferdinand". În anul
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1939 a fost numit comandant al Bateriei de Artilerie
intra în compunerea Apărării Fixe Maritime.

Antiaeriană şi Navală

de 76 mm Tataia, ce

În anul următor, a fost trimis la Şcoala de observatori aerieni şi, tot în acest an 1940, la
8 iunie, a fost înaintat în grad de locotenent. Când România a primit ultimatumul de la U.R.S .S.
prin care avea să piardă Basarabia, măsura de criză luată în Marina Regală Română a fost
înfiinţarea unei noi mari unităţi , condusă de contraamiralul Ferdinand Drăghicescu. Aceasta a
primit denumirea de Detaşamentul Maritim nr. 2 Sulina şi , odată înfiinţat, a trecut la stare de
război prin misiunile speciale primite în zona Gurilor Dunării, a Deltei şi de-a lungul noii
graniţe maritime-fluviale create cu U.R.S.S . Locotenentul Leon Ghika a fost mobilizat în ziua
de 27 iunie 1940, când i s-a încredinţat comanda Secţiei Şalupe Patrulare, calitate în care a
îndeplinit mai multe misiuni de luptă. A fost demobilizat la 15 noiembrie 1940, revenind la
Constanţa, în cadrul Flotilei de Hidroaviaţie.
La 7 ~artie 1941 , a fost mutat la bordul canonierei "Sit.Ion Ghiculescu", pe care mai
servise, dar de data aceasta, în calitate de comandant-secund. După o perioada scurtă de timp, la
28 mai, a fost detaşat la Subecretariatul de Stat al Marinei, ce-şi avea sediul în Bucureşti. Aici
urma să îndeplinească funcţia de adjutant personal al ministrului. Dar, după nici o lună de zile,
la 22 iunie 1944, când România a intrat în război , tânărul ofiţer a cerut să fie trimis înapoi, la
Constanţa, pentru a lupta împreuna cu camarazii săi.
Prin urmare, la 28 iunie 1941 , ofiţerul se afla deja la bordul crucişătorului-auxiliar
"Dacia", deţinand funcţia de ofiţer cu navigaţia, timonieria şi artileria antiaeriană. Timp de cinci
săptămâni a participat la toate misiunile de luptă încredinţate acestei nave. În ziua de 3 august,
ofiţerul a fost mutat pe torpilorul maritim "Zmeul", la bordul căruia a îndeplinit funcţia de
comandant-secund şi ofiţer cu artileria navei. După cum reiese din notarea întocmită de
comandantul navei, locotenentul Leon Ghika "a luat parte la toate misiunil_e navei şi a avut o
foarte frumoasă atitudine pe timpul luptelor( .. .)" . Faptele de bravură ale tânărului ofiţer au fost
răsplătite prin citări pe ordin de zi pe armată, pe Comandamentul Forţelor Navale Maritime şi a
fost decorat cu "Coroana României" în grad de cavaler cu spade şi panglică de "Virtute
Militară" (1942), cu medalia "Cruciada contra comunismului", "Steaua României" în grad de
cavaler cu panglica de "Virtute Militară" şi "Insigna de război a torpiloarelor" (1943). Meritele
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1-au fost recunoscute şi marcate şi de către aliaţi. Astfel, în anul 1943 a primit "Vulturul
german" cu spade şi, în anul următor, "Crucea de Fier Germană", clasa a 2-a. Tot în anul 1944,
a fost decorat cu "Medalia Maritimă", clasa a III-a, navigant.
În ziua de 17 martie 1943, ofiţerul a părăsit torpilorul maritim, fiind mutat la
Secretariatul General al Marinei, în calitate de şef de cabinet.
La părăsirea navei, comandantul Forţelor Navale Maritime, comandorul Alexandru
Bărdescu, recunoscut ca un şef parcimonios în laude, a scris despre locotenentul Leon Ghika:
"A continuat a fi ambarcat pe torpilorul "Zmeul" ca ofiţer secund, luând parte la toate misiunile
navei, comportându-se ca şi anul trecut în mod lăudabil. S-a distins în angajamentul cu cele
două distrugătoare sovietice din ziua de 13 noiembrie 1942, fiind propus la decorare. Foarte bun
marinar. Are stagiul pe front." Misiunile la care a luat parte au fost misiuni deosebit de dificile,
cu un ridicat grad de risc, nava executând convoieri, sub atacul aero-naval al inamicului, în
majoritatea cazurilor.
În ziua de 23 martie 1944, locotenentul Leon Ghika a fost înălţat la gradul de căpitan.
Două avansări în grad, ambele la vreme de război.
Dar, când armata română a început a fi supusă durerosului proces de "democratizare",
"Ofiţerul dotat cu inteligenţă vie, foarte muncitor, foarte corect, dotat cu un spirit de metodă şi
deosebit tact, cu o educaţie cu totul aleasă, bun camarad şi foarte disciplinat"nu şi-a mai aflat
locul în Marina Militară, slujită cu devotament şi credinţă.
La 9 august 1946, ofiţerul a fost trecut în poziţia de "cadru disponibil şi vărsat Centrului
Teritorial Bucureşti". La 6 martie 1947 a primit ultimul grad în calitate de ofiţer activ al
Armatei României, acela de locotenent-comandor. În ziua de 9 august 1947, locotenentcomandorul Leon Ghika, prinţ prin naştere şi educaţie, marinar prin vocaţie şi formaţie, a fost
obligat să-şi părăsească profesia atât de mult iubită, fiind trecut în rezervă prin Înaltul Decret nr.
1652, la numai 32 de ani! Un vis înfrânt, cum, de altfel, multe au fost retezate cu brutalitate în
acei ani!
Acestea erau cunoştinţele mele legate de Prinţul-comandor Leon Ghika la data de 30
septembrie 2008, când i-am trecut pragul casei. Împreună cu distinsa sa soţie, Marcelle Ghika,
m-a întâmpinat zâmbind, exclamând: "În sfârşit ne-am întâlnit! Fiţi binevenită!".
Discuţia s-a legat uşor. Pe un perete al camerei, o friză formată din farfurii de porţelan
fin, pictate manual cu imagini ale unor corăbii celebre: "I le-am făcut cadou lui Leon de-a
lungul anilor, în amintirea iubirii lui pentru Marină!" Pe un alt perete, fotografia cu autograf a
dirijorului Sergiu Celibidache (1912 - 1996). "Romaşcan de-al meu, ne-am cunoscut la Iaşi,
eram liceeni, eu eram la Liceul Internat, iar Sergiu la Şcoala Normală". Jucam fotbal împreună.
Ne-am revăzut de-a lungul anilor, mai mult aici, la Paris. Ori de câte ori dirija un concert, ne
invita şi pe noi. Soţia lui, Ioana, pictoriţa, şi fiul lor, au rămas în Franţa. Nu ştiu dacă, la Roman,
casa memorială a fost reparată. Ştiu că ţinea mult la ea, dar a plecat în '96 şi nu a văzut-o
restaurată!".

În salonaşul de lucru, ne-a întâmpinat portretul primului dintre Ghikuleşti, Gheorghe.
Lângă el, pe un covor de Bukhara, se răsfăţa un iatagan cam din acelaşi timp cu strămoşul
gazdei. "Pe acesta l-am primit de la tata, în anul 1936, când am ieşit ofiţer. Ştiţi, eu de copil miam dorit sa devin marinar. Aveam o debilitate fizică, şubred la plămâni, şi, la cinci ani m-au dus
părinţii prima dată, la mare, la Eforie. Priveam de pe mal vapoarele aflate-n larg şi doream să
plec cu ele. Când am revenit acasă, la Ghika-Budeşti, vorbeam tot timpul despre marea mea
descoperire: marea şi vapoarele sale, spunând oricând şi oricui că eu când voi fi mare, mă voi
face marinar. La noi, în casă, se afla pe atunci, încă de la demobilizare, un camarad de arme al
tatei - de la cavalerie. Fusese rănit la cap în război şi convalescenţa-i prelungită cerea îngrijiri
speciale, dar, mai ales linişte, ceea ce la Budeşti era din belşug. Era un om sensibil şi talentat
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versificator. Compunea catrene cu o uşurinţă deosebită, gratulându-ne pe toţi cei ai casei! În
vara anului 1920, după ce ne-am întors de la mare, mi-a făcut şi mie un catren. Îl port de-atunci
în memorie, mi-a fost ca un port-bonheur:
Le petit Leon'
Reve dis ou matin au soir
Du soir ou matin
II se voir marin!
Premoniţia s-a împlinit. De fapt, cei 93 de ani ai mei îi împart în câte trei părţi egale: prima
în care am fost marinar şi care rămâne cea mai frumoasă. A doua a fost rătăcitoarea-mi
experienţă de şantierist fugar, iar cea de-a treia pensionar, în care am trăit bucuria de a descoperi
Parisul".
Privesc şi eu pe fereastra înveselită de ghemotoacele zmeurii ale muşcatelor la verdele
viu încă, al parcului ce se întinde în vecinătatea imobilului.
Nobila mea gazdă îmi propune:
- Aş reveni la prima parte a vieţii mele, în care copilăria şi-a avut locul său. Curtea de la
Budeşti era atotcuprinzătoare, cu numeroase vieţuitoare: animale - vaci, porci, cai, boi pentru
tracţiune - păsări de tot felul, printre care şi păuni ce se "împăunau" prin marele parc amenajat
de tata. Herghelia cu cai de rasă era printre preocupările prioritare ale tatălui meu, care, după
cum am spus, a fost ofiţer de cavalerie în Regimentul de Roşiori al Reginei Maria. Tata a făcut
la Budeşti agricultură modernă, la lucrările din câmp a folosit tractorul; el a cultivat plante
medicinale, mac, muştar, rapiţă, in, cânepă şi sfeclă de zahăr pentru fabrica de zahăr din Roman.
Mai exista oare fabrica?
Cerealele erau cultivate nwnai atât cât să acopere nevoile familiei noastre şi pe cele ale
lucrătorilor pământului. De asemenea, pentru untul obţinut în acea vreme prin metoda
tradiţională de batere a putineiului, tata a cumpărat din Danemarca o centrifugă. Suntem în anii
'20, când începusem să percep şi eu lumea înconjurătoare. Dar să ne întoarcem la începutul
veacului XX, când părinţii mei s-au cunoscut la o sindrofie. Era în anul 1906, mama era elevă
de liceu, avea 15, iar tata aproape 25. Pentru adolescenta Manuella Bogdan a fost "coupe de
foudre", dar tânărul Ghika a luat-o drept cine era - un copil.
La puţin timp, el s-a căsătorit cu Lucia Draghici, cu care a avut un fiu, Valentin-Dinu.
Din orgoliu, mama, la 15 ani şi trei luni, s-a măritat, cu dispensă, cu un văr primar al ei,
Dimitrie Bogdan. Acesta era un inveterat cartofor, moştenitor al unei averi imense, din care a
pierdut enorm de mult. La căsătorie s-a făcut separare de avere, astfel că moşia Ghika-Budeşti,
cumpărată de la străbunicul Ghika-Brigadier (numele îi venea de la faptul că fusese general la
curtea ţarului Rusiei), avea să revină Ghikuleştilor, prin recăsătoria mamei. În anul 1912, Leon
Ghika a divorţat de prima soţie, iar mama, după trei zile a făcut acelaşi lucru. În acelaşi an s-au
căsătorit. Mama a avut din căsătoria cu Dimitrie Bogdan, doi copii, o fată şi un băiat. Primii ani
ai copilăriei mele i-am petrecut împreună, la curtea de la Budeşti, sub privirile calde ale mamei,
dar şi ale bunicii, Lucia Kogălniceanu-Bogdan, o femeie pe cât de urâtă, pe atât de inteligentă.
- Dar viaţa noastră tihnită a fost greu lovită. Mai întâi s-a prăpădit de astm sora, la 12
ani, apoi fratele, Lupu Bogdan. La 11 ani, Lupu călărea cu dibăcie, dar într-o zi, câinele ce-l
însoţea la plimbare, a lătrat şi, calul, speriat, l-a aruncat. Dar piciorul i-a rămas prins în scară şi
aşa a fost târât până la curte, unde a ajuns un maldăr de came. Tot restul vieţii sale, mama a
purtat-văl negru până-n pământ, iar faţa i s-a făcut ca de ceară. Mie şi surorii mele, Manuella, ni
s-a interzis să facem echitaţie, deşi tata avea herghelie. Dar, cu timpul, la insistenţele mele, doar
trăiam între cai frumoşi, de rasă, tata s-a făcut că nu vede şi am învăţat să călăresc pe deşălate,
adică fară şa.
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Părinţii mei s-au iubit toată viaţa şi aşa ne-au rămas în amintire surorii mele şi mie,
tuturor celor care i-au cunoscut.
Pe când aveam şase ani, a fost adusă o institutoare cu care trebuia să învăţ carte, în casa
părintească. Dar ea stătea mai mult la cafea şi dulceţuri, iar eu "am profitat" de indulgenţa
arătată. Astfel, ca atunci când, în februarie 1925, am susţinut examenul de capacitate, am primit
nota 2. Tata m-a chemat la dânsul şi mi-a explicat cât de importantă este învăţătura în viaţă. A
accentuat faptul că trebuie să-mi fac o profesie, deoarece nici herghelia, nici cultivarea plantelor
nu le considera pentru mine definitorii. Şi apoi eu doream să devin marinar şi pentru aceasta
trebuia să învăţ, în primul rând, matematica. Ruşinat de lecţia primită, mi-am construit într-un
brad aflat în parcul de la Budeşti, o băncutţă din scândură şi nu coboram întreaga zi decât la
masă. Aşa se face că în luna iunie, când m-am prezentat la examen, am obţinut nota maximă şi
astfel am fost primit la Liceul Internat din Iaşi, în clasa a doua din cursul inferior. Timp de şase
ani am fost printre primii.
- laşul v-a marcat?
- Desigur, este un oraş care te leagă pentru tot restul vieţii. Am locuit în apropierea
liceului, pe strada Latescu, şi printr-o poartă secundară, intram cu băieţii, printre ei şi Sergiu
Celibidache, în curtea şcolii, unde jucam fotbal. Am avut profesori renumiţi, unii dintre ei au
predat apoi la Universitate. M-au atras ştiintele exacte, dar şi istoria, geografia. Îmi amintesc cu
respect de profesori, cu drag de colegi, de oraş. Mi-a rămas în memorie laşul cu superbele case
vechi, pierdute în grădini cu arbori seculari, cu teii grei de floare, cu tufe de arbuşti şi de
trandafiri, cu romanticul Copou, cu "mondena" stradă Lăpuşneanu, cu caldarâmul pe care parcă
aud şi acum tropotul cailor şi huruitul trăsurilor, dar şi ascuţitele claxoane ale automobilelor. ..
Ştiţi, după război, primul drum l-am făcut la Iaşi. Ii dusesem dorul mai bine de trei ani
de zile. Mi-am luat o permisie de trei zile, am închiriat o motocicletă şi am călătorit "dintr-o
bucată". Dar, tristeţe mare ... Totul era o ruină, în locul casei în care trăisem ani atât de frumoşi,
era un teren viran ... Seara am plecat şi de atunci nu l-am mai văzut. Imaginea de la sfârşitul
războiului m-a urmărit multă vreme.
Desigur l-am evocat de-a lungul următoarelor şase decenii de viaţă cu rudele, cu
prietenii care-l cunoşteau şi preţuiau la fel de mult ca şi mine. A fost oraşul ale cărei şcoli m-au
pregătit pentru împlinirea visului de marinar.
După susţinerea examenului de bacalaureat, tânăr absolvent al prestigiosului liceu
ieşean, azi Colegiul "Iacob Negruzzi", înfiinţat de Spiru Haret la finele veacului al XIX-iea, am
aflat cu tristeţe că la Marină nu sunt locuri pentru civili.
Prin urmare, am privit către Universitate, situată-n vecinătatea liceului şi a casei din
Latescu. M-am înscris la Facultatea de matematică. Am făcut aceasta în speranţa că-mi va folosi
studiul ştiinţelor exacte la Şcoala Navală. Nu am abandonat nici o clipă gândul de a merge la
Marină. Mai mult, tatăl meu cunoscându-mi dorinţa, l-a abordat pe Sturdza-Barbă Roşie, care
era prieten cu amiralul Gh.Koslinski. Acesta din urmă i-a dat un sfat, care, din fericire, în anul
următor s-a adeverit. Să mă înscriu la orice armă din cadrul Şcolii Pregătitoare de Ofiţeri, în
eventualitatea că va deveni un loc vacant prin renunţarea vreunui elev datorită răului de mare.
Am fost admis la artilerie. Oricum, în anul întâi făceam instrucţia generală de infanterie.
Păstrează cadenţa! Drept, stâng, drept, de către toţi elevii admişi în şcolile militare de ofiţeri."
În anul 1933, cursurile Şcolii Pregătitoare de Ofiţeri au fost urmate de către 506 elevi.
La terminare, în mai 1934, tânărul Leon Ghika a fost declarat premiant, situându-se pe locul 12,
cu media generală 8,33. Pe fişa sa trimisă de S.P.O., ce se păstrează în Arhiva Academiei
Navale "Mircea cel Bătrân", se afla scris: "Educaţia militară este în plin progres. S-a observat o
foarte frumoasă purtare, o ţinută şi o rânduială bine îngrijite. Cunoaşte scrima şi călăria.

171
https://biblioteca-digitala.ro

Personalităţi

Element disciplinat, respectuos, cinstit, muncitor, cu multă perseverenţă, caută a-şi înmulţi
cunoştinţele. Element de încredere, corespunde armei pe care şi-a ales-o. Element foarte bun."
După un an în care a executat instrucţie de infanterie, elevul Leon Ghika a pornit către
Constanţa, unde se află sediul Şcolii Navale "Mircea". Visul din copilărie devenea realitate.
Echipat în frumoasa-i uniformă bleumarin - la ajustarea căreia lucraseră cu sârg sora sa,
Manuella, împreuna cu o vară - a coborât din tren însoţit de părinţi. Pe atunci gara se afla în
imediata vecinătate a Şcolii Navale. Iar Marea, iubita Mare, te întâmpina de cum coborai din
tren ...
Despre scurta, laborioasa-i viaţă în Marina Regală Română a Prinţului-marinar Leon
Ghika am amintit mai sus.
După 1948, Prinţul care, la fel ca unchiul său, Prinţul Vladimir Ghika, nu a vrut să-şi
părăsească ţara, a trecut prin avatarurile noii vremi. După pensionare, nefiindu-le respectată
dorinţa de a-şi vedea anual fiicele, Manuella-Ana şi Dornnica-Ilinca, aflate la Paris, soţii
Marcelle şi Leon Ghika au cerut plecarea definitivă în Franţa, unde au trăit, Leon până la 12
iulie 2010, iar soţia l-a urmat după opt luni, 12 martie 2011 ,.
Să se odihnească în pace!

Conacul familiei Ghika de la

moşia Budeşti.
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Crăciunul

anului 2003, Paris. De la dreapta la stânga: prin/ul Leon Ghika, ginerele şi fiica,
Domnica Ghika Le Blay.
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Nava

Şcoală

"Mircea"
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Participarea Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan
Procopiu", Iaşi - România la cea de-a doua ediţie a
Festivalului Internaţional de Orgi de Stradă de la
Brno, Cehia
"n perioada 12-17 august, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi a fost invitat
să participe la cea de-a doua ediţie a festivalului internaţional de orgi mecanice de stradă
din oraşul Brno, Cehia. Organizat la Liberec, Pekarov şi Brno, festivalul s-a bucurat de
o largă participare din partea flaşnetarilor din Germania, Elveţia, Franţa şi Cehia. Workshop-ul de
istorie a muzicii mecanice a continuat, ca manifestare ştiinţifică inclusă în program, în zilele de 1517 august 2011, în organizarea excelentă a colegilor muzeografi de la Muzeul Tehnic din Brno.
Un parcurs ghidat pe culoarele oraşului Bmo a constituit, pentru noi un privilegiu destul de
istovitor dat fiind faptul că oraşul abundă de clădiri vechi istorice, biserici, teatre, fântâni, sculpturi,
cluburi, restaurante şi magazine. Remarca de oraş foarte compact, ne-a permis să descoperim foarte
rapid centrul vechi, locul predilect ales de gazde pentru desfăşurarea diverselor evenimente
culturale. Aici este plasată Piaţa Libertăţii, a cărei trăsătură o constituie coloana barocă ce
comemorează epidemia de ciumă, datând din 1679. Înfăţisarea pieţei s-a schimbat în secolele XIX XX, odată cu reconstruirea clădirilor, în stil neo-renascentist.

I

Brno - Piaţa Libertăţii

La mică distanţă de centrul oraşului, se află plasat Castelul Spilberk, o cetate vestită, care a
servit în timpul imperiului austro-ungar drept închisoare, iar acum are destinaţie muzeală . Catedrala
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„Sfinţii

Petru si Pavel", cunoscută mai ales sub numele de Petrov şi construită pe locul fostului
castel Brno, în secolele XI - XII, a fost transformată în catedrala gotică în secolul XIII. Modificată
în secolele XV - XVI, apoi transformată în stil baroc în secolul XVIII, silueta sa domină întreaga
panorama a oraşului Brno. Primaria Veche, pe care pot observa simbolurile oraşului: dragonul
(Drak) şi Roata, dar şi ornamentul de deasupra intrării , "ondulat" în mod intenţionat de către
meşter, într-un acces de furie, se află între Catedrala si Gară, fiind cea mai veche clădire seculară a
oraşului Brno.

Catedrala

„Sfinţii

Primăria Veche

Petru şi Pavel"

Bazilica „Adormirea Maicii Domnului"
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Brno - Vedere din

oraşul

istoric

Clădirea

a găzduit administraţia oraşului până în anul 1935. Bazilica „Adormirii Maicii
Domnului" este o adevarată bijuterie arhitecturală gotică a Moraviei. Biserica a fost întemeiată în
1323, de către regina văduvă Eliska Rejcka. La oarecare distanţă de centru, aproximativ nouă staţii
de tramvai, înspre nordul oraşului se află plasat Muzeul Tehnic (Bme Technicke V Muzeum,
TMB).

Clădirea

Muzeului Tehnic din Brno
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Aflat în subordinea Ministerului Culturii din Cehia, muzeul a fost fondat în anul 1817, cu
primele sale colecţii de istorie naturală şi socio-ştiinţifice . In 1895 a fost constituit un departament
de tehnologie, care a inclus o expoziţie permanentă de instrumente şi un cabinet de stereoscopie ce
conţine o impresionantă colecţie de fotografii de epocă . Din 1969 conservă o interesantă expoziţie
permanentă ce cuprinde exponate reprezentative pentru istoria tehnicii şi tehnologiei : motoare cu
abur, mijloace de transport locale utilizate de-a lungul timpului (automobile, motociclete, biciclete
şi tramvaie produse în Moravia), metalurgia fierului , muzica mecanică, computere etc. În circuitul
expoziţional o mare atracţie o constituie astăzi , vizitarea atelierelor de prelucrare a fierului şi de
metalurgie, a cabinetului cu instrumentar stomatologic de epocă şi a restaurantului complet utilat cu
mobilier specific (mese, scaune, bar şi orchestron etc.), care a funcţionat până în 1970 în oraşul
Brno. Un loc aparte în cadrul muzeului îl ocupă atelierul pedagogic modern destinat activităţilor
practice cu elevii.
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Aspecte din

expoziţia

de

bază

a Muzeului Tehnic din Brno

Muzeul Tehnic din Bmo a găzduit aşadar, timp de patru zile, 14 -17 august 2011 sesiunea
dedicată istoriei muzicii mecanice. La workshop au participat alături de specialişti de muzică
mecanică, restauratori, flaşnetari şi pasionaţi de istoria acestui fascinant domeniu al tehnicii. Din
partea Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" Iaşi s-au prezentat comunicările:
„Mechanical music of „Ştefan Procopiu" Science and Technical Museum" (muzeograf Lenuţa
Chiriţă); ,,Romanian interwar music. Famous recordings from the collection of „Ştefan Procopiu"
Science and Technical Museum" (muzeograf Camelia Cristofor) şi „The mechanical music
instruments with disc from „Ştefan Procopiu"Science and Technical Museum" (muzeograf Monica
Nănescu) . Lucrările s-au bucurat de o reală apreciere din partea specialiştilor prezenţi şi a gazdelor,
care au reînnoit invitaţia adresată colectivului de specialişti ai Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan
Procopiu" din Iaşi de a participa şi la ediţiile viitoare ale festivalului de la Bmo. După încheierea
lucrărilor workshop-ului au avut loc, pe arterele principale ale oraşului, mai precis în zona din
apropierea Primăriei Vechi - unde a fost amenajată o scenă pentru solişti - demonstraţii de muzică
mecanică susţinute de flaşnetari din Franţa, Slovenia şi Cehia. Recitalul flaşnetarilor s-a bucurat de
aplauze la scenă dechisă din partea publicului prezent la acest important eveniment cultural.
Manifestarea s-a încheiat cu un regal de muzică clasică, susţinut de studenţi ai
Conservatorului din Bmo, care s-a desfăşurat în spaţiul expoziţional dedicat istoriei muzicii
mecanice al Muzeului Tehnic.
În ansamblu, participarea noastră la cea de-a doua ediţie a Festivalului Muzicii Mecanice
de la Bmo a reprezentat o experienţă deosebită; am schimbat impresii, am făcut noi cunoştinţe, dar
mai ales ne-am găsit răgazul de a ne lăsa pătrunse de spiritul locurilor pe care le-am vizitat, prilej
cu care perspectivele noastre s-au îmbogăţit cu înţelesuri, mereu altele şi altele. La întoarcerea din
călătorie, păstram încă în noi o părticică din locurile pe care le-am văzut şi admirat.

Aspecte din sala de

conferinţe
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Aspecte din sala de

conferinţe

Monica Nănescu
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Expoziţia

E

„Mari

personalităţi

ale

ştiinţei româneşti"

xpoziţia temporară itinerantă

„Mari personalităţi ale ştiinţei româneşti" este
concepută si organizată tematic ca o ilustrare si totodată, ca un omagiu adus celor
două personalităţi ştiinţifice, care şi-au înscris cu cinste numele în istoria chimiei
şi a fizicii din România: Petru Poni şi Ştefan Procopiu ..
Petru Poni a fost un important reformator al
învăţământului românesc, care a aparţinut unei generaţii de
savanţi ce şi-a asumat responsabilităţi în sfera ştiinţifică, dar şi în
sensibila zonă a interesului naţional în materie de educaţie. A
contribuit la dezvoltarea învăţământului liceal românesc mai ales
prin publicarea în anul 1869, respectiv în 1874, a primelor
manuale de chimie şi fizică, a căror valoare a fost probată de
faptul că nu au necesitat îmbunătăţiri majore vreme de 50 de ani.
Alături de Constantin Istrati, Petru Poni face parte din tumultoasa
pleiadă care a pus bazele şcolii superioare de chimie de la noi din
ţară, înfiinţând prima catedra de chimie minerală la Universitatea
din laşi (1897). Creaţia sa ştiinţifică a fost îndreptată asupra
valorificării bogăţiilor naturale ale ţării, fiind considerat creatorul
chimiei minerale româneşti, a determinat compoziţia chimică şi
caracteristicile petrolului românesc, a studiat apele minerale din Carpaţi, punând în evidenţă unele
dintre proprietăţile lor terapeutice.
Pentru meritele sale, Petru Poni a fost ales membru al Academiei Române şi preşedinte al
acestei instituţii între anii (1891-1901) respectiv între 1916-1920. Din anul 1949, Institutul de
chimie macromoleculară din Iaşi poartă numele prestigiosului om de ştiinţă ieşean, iar din 1991
memoria sa este permanent evocată prin expoziţii, simpozioane şi manifestări culturale omagiale la
Muzeul "Poni- Cemătescu".
Ilustrul fizician Ştefan Procopiu (1890-1972), profesor şi pedagog emerit, cercetător
remarcabil încă din anii studenţiei, a creat în timpul vieţii sale o veritabilă şcoală de fizică,
considerând că: ,, cunoştinJele se capătă prin studiu, dar faptele constatate şi experienJele sunt
pârghiile care fixează cunoştinţele". Activitatea sa ştiinţifică stă drept mărturie a genialităţii,
perseverenţei şi abnegaţiei sale, prin numărul impresionat al lucrărilor ştiinţifice publicate, a
domeniilor de cercetare abordate si a celor trei mari descoperiri care-i poartă numele, magnetonul
Bohr-Procopiu, Efectul Procopiu şi Fenomenul Procopiu. Personalitatea ştiinţifică a savantului este
în prezent tezaurizată la Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu", începând cu anul 1994 prin
crearea fondului memorialistic ce-i poartă numele şi care conţine documente, fotografii, obiecte
personale, mobilier, distincţii, lucrări ştiinţifice şi cărţi. Fondul a fost constituit şi dezvoltat datorită
donaţiilor făcute de-a lungul anilor de doamna profesor Rodica Procopiu, soţia savantului.

==--~~=
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Iniţiată

în anul 2011, expoziţia itinerantă reuneşte peste 80 de piese cu valoare patrimonială
deosebită şi a fost găzduită de mai multe muzee, dintre care amintim: Muzeul „Vasile Pârvan"
Bârlad (mai 2011 ), Muzeul Brăilei ( 14 iunie - 4 septembrie 2011 ), Muzeul Judeţean de Istorie
Galaţi (9 septembrie - 31 octombrie 2011 ), Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" Iaşi ( noiembrie
2011). Sunt prezentate mărturii extrase din cărţi de specialitate, diplome şi fotografii, corespondenţă
profesională şi familială aparţinând savanţilor Petru Poni şi Ştefan Procopiu. Acestea pot fi
percepute atât ca o recunoaştere a meritelor lor ştiinţifice, dar şi ca o dovadă de un document vizavi
de contribuţia adusă de aceste personalităţi la dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului din ţara noastră.
Cu ajutorul acestor mărturii , dar şi a recenziilor referitoare la unele materiale publicate de-a lungul
timpului, poate fi creionată amprenta dimensiunii socio-culturale exercitată de personalităţile mai
sus amintite, a căror amprentă va dănui în ştiinţă şi în spiritul ei inovator, în gustul pentru
frumuseţea descoperirii tainelor lumii ce ne înconjoară.

Imagini din expoziţia itinerată la
Muzeul „ V Pârvan" (Bârlad, mai 2011)

184

https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte

Expoziţia itinerată

Imagini din

expoziţia itinerată

la Muzeul Brăilei (iunie 2011)

la Muzeul de Istorie din
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Imagini din

expoziţia itinerată

la Universitatea

Tehnică„

Gheorghe Asachi"

(noiembrie, 2011)

Curatori

expoziţie:

Camelia Cristofor, Ioana Coşereanu, Monica Nănescu
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ln memoriam
Matilda Cugler Pani
e data de 5 aprilie 2011, cu prilejul comemorării
a 160 de ani de la naşterea poetei Matilda
Cugler Poni, Muzeul „Poni - Cernătescu" a
organizat manifestarea culturală „Matilda Cugler Poni, o poetă
în pragul uitării" , în colaborare cu Muzeul Literaturii Române
Iaşi , Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale şi Colegiul
Naţional de Artă „Octav Băncilă". Evenimentul s-a desfăşurat
în Galeriile „Pod Pogor" de la Muzeul Literaturii Române Iaşi .
În acest context, Muzeul "Poni-Cemătescu" a organizat expoziţia „Matilda Cugler Poni, o
poetă în pragul uitării", realizată în parteneriat cu Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale. La
acest eveniment au participat Domnul Cătălin Botoşineanu, director al Direcţiei Judeţene Iaşi a
Arhivelor Naţionale, elevi şi profesori de la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă" şi
Universitatea de Arte „George Enescu", artişti lirici de la Filarmonica „Moldova".
Soprana Mirela Diaconu şi tenorul Liviu Muntean, acompaniaţi la pian de Doamna
profesoară Carmen Zaharia Danicov, au interpretat romanţe compuse de Eduard Caudella, pe
versurile poetei Matilda Cugler Poni. Elevii Alexandra Paftală şi Alexandru Grigoriu de la clasa
profesorului Lucian Comănescu, precum şi Doamna asist. univ. Iuliana Creţu au recitat poezii din
creaţia poetei.

P

Oana Florescu
Marcela Şuică
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Aspecte de la manifestarea "Matilda Cugler Pani - o poetă în pragul uitării "
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Slalom fotografic
"-n cadrul celei de-a VII-a ediţii a Nopţii Muzeelor, iniţiată de Ministerul Culturii şi
Comunicării din Franţa, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor din România şi
organizată sub patronajul Secretarului General al Consiliului Europei şi UNESCO,
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din cadrul Complexului Muzeal Naţional
Moldova Iaşi, a participat cu un program de manifestări cu titlul generic: Slalom/otografie. În acest
context, în data de 14 mai 2009, între orele 19, 00 şi 24,00 , la sediul Complexului Muzeal Naţional
Moldova Iaşi, au avut loc vernisajele a două expoziţii: Momente din istoria tehnicii fotografice
care a oferit spre expunere cele mai importante obiecte muzeale tematice aflate în patrimoniul
Muzeului Tehnic: albume de epocă, daghereotipii, fotografii de epocă, aparate fotografice de
excepţie precum şi expoziţia - concurs Slalom fotografic, ce s-a adresat tinerilor fotografi amatori
ieşeni cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani, cu scopul de a stimula interesul tinerei generaţii pentru
arta fotografică, de a descoperi şi promova tineri talentaţi şi autentici şi de a valoriza lucrările
înscrise ale acestora. În cadrul acestei expoziţii s-au decernat 5 premii pentru expresivitate şi
rafinament în tehnica şi creaţia fotografică: un premiu Carol Popp de Szathmari şi patru premii
Nestor Heck.
Prezenţa în expoziţia Momente din istoria tehnicii fotografice a unor aparate fotografice de
mare valoare, unele dintre ele clasate în categoria tezaur naţional, marca unor mari firme de profil
precum Eastman Kodak, Zeiss Ikon, Voigtlănder şi Gomz etc. şi a unor aparate din a doua jumătate
a secolului XX, mărci extrem populare şi bine cotate pe piaţă precum Leica, Fed, Certina, Pentacon
etc., a constituit pentru vizitatori, mărturia directă a faptului că revoluţionarea artei şi esteticii
fotografice a fost şi este indisolubil legată de dezvoltarea tehnicii de construire a aparatelor
fotografice.
În exemplificarea aplicării practice a tehnicii fotografice un loc principal în expoziţie l-au
ocupat fotografiile executate după procedeul englezului William Henry Fox Talbot (1841) denumite
generic calotipii, care au adus în faţa vizitatorilor imagini edilitare şi familiale specifice secolului al
XIX-iea. Expoziţia s-a bucurat de un real succes, nu numai în rândul vizitatorilor români, dar mai
ales în rândul vizitatorilor din străinătate care au privit cu interes şi respect obiectele expuse.
În partea opusă a sălii de expunere - Holul Central al Palatului Culturii- dar nu în antiteză
cu prima expoziţie, ci ca o dovadă că arta fotografică a însemnat mai întâi tehnică, apoi ştiinţă şi,
mai târziu, s-a metamorfozat într-o adevărată artă, s-a aflat expoziţia - concurs Slalom Fotografic.
Expoziţia a reunit 115 creaţii fotografice a 24 de tineri elevi din cadrul a 3 licee: Liceul BogdanVodă, Hălăuceşti - îndrumător prof. Radu Buzenchi (Palatul Copiilor Iaşi - Filiala Hălăuceşti);
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida - profesorii îndrumători: Aurelia Vrâncianu, Ferryan Dodoiu,
Luminiţa Agachi şi Camelia Apopei; Şcoala George Coşbuc - îndrumător prof. Marcel Cahniţă.
Concursul nu a avut o tematică prestabilită şi, aşa cum un schior este nevoit să parcurgă o
succesiune de viraje şi de obstacole până la finala care să-i aducă bine meritatul trofeu, tot aşa,
organizatorii au lăsat la alegerea concurenţilor să surprindă şi să prezinte, cât mai corect şi mai
coerent, transformările naturii, momente ale vieţii, stările şi emoţiile umane etc. printr-un Slalom
fotografic de imagine şi culoare.

!
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Concursul s-a derulat după toate normele de organizare a concursurilor impuse de legislaţia
în vigoare. Lucrările au fost analizate şi evaluate de un juriu compus din: preşedinte: Lenuţa Chiriţă
- şef de secţie Muzeul Tehnic; membru: Mihai Neagu - membru al sociaţiei fotografilor
profesionişti Iaşi; membru Camelia Pralea- muzeograf Muzeul Tehnic.
În urmajurizării lucrărilor, s-au decernat următoarele premii:
1. Premiul Carol Popp de Szathmari - dl. Paul Alexandru Tulbure - Palatul copiilor, Filiala
Halaucesti, Cercul Foto-cineclub îndrumător prof Radu Buzenchi pentru lucrarea Paza dublă
2. Premiul Nestor Heck - dl. Adrian Gospodaru - Şcoala George Coşbuc - îndrumător Marcel
Cahniţă

3. Premiul Nestor Heck-dl. Alexandru Maxim - Şcoala George Coşbuc,

îndrumător

Marcel

Cahniţă

4. Premiul Nestor Heck - dra. Iustina Andrusca - Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Iaşi îndrumător prof. Aurelia Vrâncianu
5. Premiul Nestor Heck - dl. Gabriel Amariei - Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Iaşi îndrumător prof. Luminiţa Agachi
Începând cu anul 2009, expoziţia concurs de artă fotografică, a fost introdusă în rândul
evenimentelor anuale ale muzeului iar permanetizarea sa va ajuta la identificarea viitorilor artişti
fotografi complecşi din rândul tinerilor ieşeni. Prin extinderea ei la nivel naţional şi chiar european,
cu ocazia deschiderii noii secţii de Înregistrarea şi redarea imaginilor fixe şi mobile, expoziţia concurs va deveni o platformă de promovare a creaţiei fotografice a tinerilor artiştilor fotografi
români pe coordonate europene.
Curator expoziţie: Camelia Pralea
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Parcurs

către

redescoperire

desea muzeele sunt denumite metaforic ferestre deschise asupra istoriei sau
păstrătorii memoriei, ai memoriei culturale, şi continuă să fie, de asemenea,
locurile de întâlnire cu viaţa şi ipostazele ei de odinioară, oferind mărturii
neaşteptate, adesea imprevizibile pentru public.
Patrimoniul cultural muzeal şi variantele foarte diversificate pe care le oferă au determinat o
specializare pe domenii (artă, istorie-arheologie, istorie literară, etnografie, ştiinţe naturale, ştiinţă şi
tehnică etc.), generând posibilitatea explorării modalităţilor de exprimare cât mai aproape de
cerinţele contemporane. Cel mai spectaculos mod de a întâmpina publicul de muzeu rămâne
expoziţia ca mod de manifestare şi reprezentare, ca rezultat al cercetării muzeografice, dar şi al
înnoirii patrimoniului cu scopul de a atrage, de a provoca vizitatorul exigent, doritor de schimbare.
Un alt aspect vizează colaboratorii identificaţi prin colecţionarii ofertanţi, pioni importanţi în
activitatea de creştere şi diversificare a colecţiilor muzeale.Lumea vine în muzee pentru a schimba
idei, pentru a comunica virtual cu viaţa anterioară lor, pentru a se informa şi a cunoaşte. În acest
sens imaginea cea mai generoasă, cea mai spectaculară o poate oferi expoziţia muzeală ca mediator
ce reabilitează istoria, povestea, evenimentul sau faptul. În particular şi din dorinţa de a nu lăsa
colecţiile să continue să trăiască in situ, în depozite. Urmarea achiziţiilor şi donaţiilor întreprinse în
anii 2006, 2007 şi 2008, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" din cadrul Complexului
Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi şi-a îmbogăţit patrimoniul cu aproximativ 800 de piese ce acoperă
majoritatea domeniilor reprezentate în muzeu prin colecţiile existente: înregistrarea-redarea
sunetului, energetică, telecomunicaţii, fotografie, cinematografie, aparatură casnică, maşini de scris,
calculatoare, memorialistică etc.
Iniţiată în anul 2009, expoziţia itinerantă „Instantanee tehnice. Achiziţii muzeale 20062008" reuneşte 105 piese cu valoare patrimonială deosebită, fiind găzduită, începând cu anul 2009,
de mai multe muzee, dintre care amintim: Muzeul „Vasile Pârvan" Bârlad, Muzeul Judeţean
„Ştefan cel Mare" din Vaslui, Muzeul Judeţean de Istorie Galaţi, Complexul Naţional Muzeal
„Curtea Domnească" Târgovişte, Muzeul Mureşenilor Braşov, Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu", Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani, Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura
Humorului.
Ponderea noilor piese ce animă expoziţia este din categoria automatelor muzicale, dintre
care amintim organetele, simfonioanele, ceasurile muzicale, ceasurile mecanice de buzunar,
patefoanele - mărcile „Odeon", ,,Parlophon", ,,His Masters Voice", ,,Thorens", ,,Decca" -,
gramofoanele „Parlophone" şi „His Masters Voice", telefoanele, aparatele fotografice şi
cinematografice, radiourile, aparatele medicale, aparatele casnice (lămpi de gătit, fiare de călcat,
râşniţe, ceainice), trusele de călătorie. Atmosfera de epocă este armonios recompusă graţie unor
piese complementare, ce întregesc spectacolul expoziţional propus de organizatori, conferindu-i
nota de specificitate artistică.
Din perspectivă educativă, cadrul expoziţional permite atragerea publicului către domeniile
amintite, abordate din punct de vedere tehnic, dar şi în corelaţie cu muzica, ştiinţele sociale, literare
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sau artele plastice. Imaginaţia şi conexiunile interdisciplinare stabilite virtual generează o provocare
pentru fiecare vizitator ce trece pragul muzeului. Ca parcurs ideatic şi conceptual, expoziţia
aminteşte contextul social al apariţiei mijloacelor de înregistrare-redare a sunetului, ale celor de
istoria telecomunicaţiilor sau de tehnică a orologeriei şi, nu în ultimul rând, a aparatelor destinate
industriei casnice. În plan muzical, gramofonul, patefonul, pickupul sau magnetofonul au însemnat
răspândirea, prin intermediul discului de ebonită şi vinil, dar şi al benzilor magnetice, a tangoului,
jazzului, muzicii uşoare şi clasice, contribuind la conturarea unei lumi noi, cea a consurnismului şi a
distracţiilor.
Expoziţia

"Instantanee tehnice. Achiziţii muzeale 2006-2008" are de asemenea menirea să
ilustreze, pe de o parte, viziunea muzeografică, dar şi folosirea mijloacelor muzeotehnice şi,
deopotrivă, să aducă în faţa publicului de muzeu pasiunea şi munca de cercetare a muzeografului
care îşi materializează, îşi pune în operă, astfel, ideile, simbolistica şi conotaţiile acumulate în
exponate. Cealaltă perspectivă care ni se dţzvăluie este aceea de colecţie şi colecţionar, imaginea pe
care expoziţia muzeală în general ne ajută să ne-o formăm despre colecţia patrimonială şi despre
colecţionar cu pasiunile şi afecţiunile sale, simţul său estetic, dar mai ales cu dăruirea şi priceperea
sa în a aduna şi a oferi, deopotrivă.

Imagini din

expoziţia itinerată

la Muzeul Obiceiurilor Populare-Gura Humorului (14 aprilie 2011)

Curatori expoziţie: Camelia Cristofor, Ioana Coşereanu, Monica Nănescu
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Al Vl-lea Simpozion

Cucuteni 5000 Redivivus
Ştiinţe Exacte şi mai puţin exacte
impozionul Internaţional Cucuteni 5000 Redivivus - Ştiinte exacte şi mai puţin
exacte, proiect cofinanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, s-a
desfăşurat în perioada 8-1 O septembrie 2011 la Iaşi şi Bacău. Organizat în colaborare
Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău, Centrul Internaţional de Cultură şi Arte "George Apostu"
Bacău, Universitatea Tehnică a Moldovei Chişinău, Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina
- Forumul Democrat al Românilor din Moldova, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi,
desfăşurarea simpozionului a avut loc sub spectrul continuităţii, stabilităţii şi dezvoltării numerice şi
valorice.
Tematica simpozionului se înscrie in doua mari direcţii:
Prima tematică - Cucuteni 5000 - Redivivus se referă la tot ce ţine de cultura şi civilizaţia
Cucuteni. Dezvoltată pe câmpiile mănoase ale silvo-stepei dintre Carpaţi şi Nipru, această
civilizaţie s-a adaptat la condiţiile locale, dând naştere unor manifestări culturale strâns înrudite
între ele, care, laolaltă, au format un vast complex arheologic, întins pe o suprafaţă de peste 350.000
2
km şi numit de specialişti, conform legilor convenţionale ale arheologiei, Cucuteni-TripolieAriuşd, după localităţile din Moldova, Ucraina şi Transilvania, unde s-au făcut pentru prima oară,
încă de la sfârşitul secolului al XIX-iea, descoperiri de acest tip.
Comunităţile Cucuteni-Tripolie au întreţinut strânse contacte cu marele cerc cultural al
culturilor cu ceramică pictată din Balcani (Gumelniţa-Karanovo VI, Sălcuţa-Krivodol-Bubanj Hum
ş.a.), primind astfel o serie de influenţe şi din spaţiul egeo-anatolian, ceea ce a făcut ca încă din
primele decenii după descoperire această civilizaţie să fie inclusă în rândul fenomenelor
reprezentative pentru ceramica pictată neolitică din sud-estul Europei şi din Orientul Apropiat (aşa
cum a considerat, de exemplu, savantul german Hubert Schmidt), alături de Dimini, Samara, Halaf
sau Susa. Rezultatul acestor legături cu sudul se vede cel mai bine chiar în geneza culturilor
Precucuteni şi Cucuteni: amestecul triburilor ceramicii liniare din Moldova cu cele ale culturii
Boian din Muntenia, aflate în expansiune spre nord, explică, în mare măsură, naşterea primei faze a
culturii Precucuteni; ulterior, prin contactul populaţiei precucuteniene din Moldova şi din estul
Transilvaniei cu comunităţile Gumelniţa timpurii, de asemenea din Muntenia, precum şi cu cele ale
culturii Petreşti din centrul Transilvaniei, se explică, în mare parte, chiar naşterea culturii Cucuteni.
La modul superficial această cultură este cunoscută mai mult prin ceramica specifică pictată
tricrom cu alb-crem, roşu crud sau negru şi desene continuu spiralate şi neintersectate. Volumele
vaselor ceramice reprezintă asocieri de corpuri geometrice realizate în epoca, în care geometria
spaţială nu era încă cunoscută. Toate acestea atestă indubitabil faptul că autorii acestor opere de artă
aveau o percepţie a frumosului neaşteptat de evoluată pentru acea epocă.
Pe de altă parte, această ceramică nu reprezintă decât o parte a civilizaţiei şi culturii
cucuteniene. Ar fi, deci, interesant să se cunoască şi alte aspecte ale culturii şi civilizaţiei
cucuteniene cum ar fi: cultivarea cerealelor, uneltele aferente, locuinţele, organizarea socială,
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tradiţiile,

portul şi celelalte aspecte ale vieţii spirituale şi materiale. Toate acestea sunt încă departe
de a fi bine cunoscute. Trebuie subliniat ca se impune o reconsiderare a lor la nivelul cunoştinţelor
de astăzi.
A doua tematică a simpozionului se referă la Ştiinţe exacte si mai puţin exacte. După părerea
organizatorilor ştiinţele exacte se referă în special la cunoaşterea materiei inerte, unde legile
cauzalităţii sunt mai evidente şi cuantificabile. În acest domeniu ar intra electricitatea, magnetismul,
hidraulica, mineralogia, mecanica, rezistenţa materialelor şi altele. Ştiinţele mai puţin exacte se
referă la materia vie, unde legile cauzalităţii sunt mai greu de stabilit, ceea ce este foarte evident la
ştiinţe ca: filologia, istoria, juridică, psihologia, astrologia, neurologia etc., în care s-ar putea aplica
prin similitudine, extrapolare, analogie, sau alte metode ale muncii intelectuale cunoştinţele obţinute
în ştiinţele exacte.
Ca mod de desfăşurare, simpozionul a folosit modalitaţile clasice cunoscute : expunere şi
prezentare de lucrari urmate de discuţii şi cunoaşterea prin activităţile conexe realizate cu acest
prilej.
Activităţile conexe prezentate au fost :
Expoziţii:

• Cucuteni - magia ceramicii: Curator expoziţie: Tamilia Marin, Muzeul de Istorie a Moldovei
Iaşi;

• Minitehnicus: Curatori: Carmen Mihaela Păduraru, Cristina Celia Iacob şi Marius Şuică,
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi;
• Ceramică de tip Cucuteni: Expoziţie realizată de Ionela Mihuleac, artist plastic.
Program cultural susţinut de elevii Liceului de Artă „George Apostu" din Bacău şi Liceul de
Creativitate şi Inventică ,,Prometeu - Prim" Chişinău şi Ansamblul folcloric „BusuiocuI''; (Centrul
Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu");
Program de vizitare a unor obiective culturale şi turistice din zonă.
În prima zi a Simpozionului, 8 septembrie 2011, a avut loc deschiderea oficială în Sala de
Conferinţe a Universităţii „Gh. Asachi" din Iaşi. Au participat rectorul Universităţii Tehnice
"Gheorghe Asachi", prof.univ.dr.ing. Ion Giurma, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei din
Chişinău prof.univ.dr.lon Bostan, prof.univ.dr.ing.D.h.c. Lorin Cantemir, Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi, Dr. Lăcrămioara Stratulat, director general Complexul Muzeal
Naţional "Moldova", Nicolae Dabija, redactor şef al reyistei "Literatura şi Arta" Chişinău, membru
de onoare al Academiei Române, prof.univ.dr.ing. Alexandru Herlea, Universitatea Tehnologică
Belfort, Franţa.
În acest cadru festiv au fost oferite din partea organizatorilor o serie de distincţii pentru
merite deosebite şi activitate culturală, unor personalităţi de prestigiu, care s-au remarcat pe
parcursul celorlate ediţii ale Simpozionului. In acest cadru, a urmat procedura şi festivitatea de
decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Gh. Asachi" din Iaşi, domnului
Academician Eugeniu Grebenicov (Academia de Ştiinţe a Rusiei).
Sesiunea de prezentare a lucrărilor Simpozionului a avut loc sala de conferinţe Dragomir
Hurmuzescu din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică din Iaşi.
În ziua a doua a Simpozionului, 9 Septembrie 2011, lucrările s-au deschis la Bacău prin
procedurile de conferire a tilului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Vasile Alecsandri" din
Bacău - Facultatea de Inginerie, Domnului Academician Eugeniu Grebenicov. Cu această ocazie,
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au făcut aprecieri asupra activităţii ştiinţifice a domnului Eugeniu Grebenicov: Alexandru Herlea,
Nicolae Dabija, Vasile Puiu, Aurel Mariciuc Aurel Marin etc.
Lucrările Simpozionului au continuat la Bacău în sala de conferinţe a Centrului Afaceri şi
Expoziţii ,,Mircea Cancicov", inaugurată cu acest prilej. Au fost prezentate un număr de 13 lucrări
şi au avut loc o serie de intervenţii neprevăzute în program, spre exemplu, lucrarea domnului
prof.univ.dr. Ion Dănilă, şi a domnului Valeriu Dorogan, prorector al Universităţii Tehnice din
Chişinău.

În încheierea lucrărilor a avut loc un concert susţinute de elevii Liceului de Artă „George
Apostu" din Bacău şi Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu - Prim" Chişinău şi Ansamblul
folcloric ,J]usuiocuf';
Ziua a-III -a a Simpozionului, 9 Septembrie 2011, a fost rezervată vizitării unor obiective
cultural turistice din Moldova cum ar fi : Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" din Bacău,
Rezervaţia de zimbrii din tg. Neamţ, Mănăstirea Neamţului, Muzeul Memorial "Ion Creangă" de la
Humuieşti şi Cetatea Neamţului.
Continuând tendinţa manifestată încă de la primele ediţii ale Simpozionului, participarea a
fost cea mai numeroasă şi mai reprezentativă. Astfel, de la Universitatea Tehnică a Moldovei din
Chişinau a participat un grup de 25 persoane printre care un rectori, un prim-prorector, doi şefi de
catedră, doi membri ai Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, şi mai mulţi profesori
universitari si de şcoală medie. Alături de acest grup au mai participat 15 cadre didactice şi elevi din
clasele terminale ale Liceului de Inventică si Creativitate Prometeu-Prim din Chişinău.
1n mod special trebuie să menţionam participarea academicianului din CSI Eugeniu
Grebenicov, matematician şi astronom de renume mondial, numele căruia este dat asteriodului
6426. Alături de acesta a participat şi redactorul şef a revistei Literatura şi Arta din Chişinău, poetul
Nicolae Dabija. Printre participanţii de marcă din străinătate menţionăm pe profesorii Alexandru
Herlea de la Universitatea Belfort din Franţa şi Prof.univ.dr.ing. Petr Lorenz, Universitatea
Saarbrilcken, Germania
Grupul cel mai numeros de participanţi a fost din România, majoritatea fiind cadre
didactice din Iaşi, Bacău, Sibiu, Braşov, Bucureşti, Suceava, Piatra Neamţ şi Craiova printre aceştia
aflându-se un prorector, doi decani, cinci şefi de catedră, la care se pot adăuga nume recunoscute in
cultura şi ştiinţa româneasca cum ar fi: prof Octavian Centea, prof. Alexandru Sofonea, prof.
Francisc Bozianu, dr. Horia Salca de la Comitetul Român pentru Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi
Tehnicii a Academiei Române s.a. Au fost prezentate 43 de lucrări în cadrul secţiunilor de
comunicări, şi cinci lucrări în plen. Lucrările au acoperit o tematică importantă, interesantă şi de
perspectivă atât din domeniul ştiinţelor exacte cât şi a celor mai puţin exacte.
Se poate aprecia că această modalitate de a prezenta sub acelaşi acoperiş domenii
diferite creează o bază de simbioză ştiinţifică, care poate duce la rezultate deosebite pentru ambele
categorii de ştiinţe. La fel de important este şi faptul că organizarea si participarea diverselor
categorii de cercetători a depăşit pragul psihologic şi bariera de neîncredere între reprezentanţii
celor două tipuri de ştiinţe, stabilind primele relaţii de legătură care se cer dezvoltate şi multiplicate
în viitor la celelalte simpozioane. De altfel, atât organizatorii, cât şi participanţii şi-au exprimat
dorinţa ca acest tip de activitate să continue în viitor cu antrenarea din ce în ce mai larga a
cercetătorilor şi intelectualilor cu preocupări diverse în cadrul celor doua categorii de ştiinţe.
Lucrările simpozionului au fost tipărite în volum care a fost difuzat atât la nivelul participanţilor cât
şi a instituţiilor interesate.
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Considerăm că desfăşurarea

Simpozionului sub egida continuării Podului de flori a
contribuit la edificarea spaţiului cultural românesc şi considerăm că în acest mod, prin cele
prezentate mai sus, manifestarea ştiiţifică şi-a indeplinit în totalitate scopul propus. Nu numai atât,
dar participanţii la Simpozion din partea Rep. Moldova, au propus ca al VII-lea Simpozion din anul
2012 să fie organizat şi desfăşurat la Chişinău, ca o continuare necesară a acestei manifestări.
Lenuţa Chiriţă

Aspecte de la deschiderea

oficială

a Simpozionului, 8 septembrie 2011,

laşi

Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii„ Gh. Asachi" din laşi,
Academicianului Eugeniu Grebenicov, (Academia de Ştiinţe a Rusiei)
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II

Aspect de la expoziţia "Cucuteni - magia ceramicii"
(Muzeul de Istorie a Moldovei Iaşi)

Aspecte de la expoziţia "Minitehnicus"
(Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi)

f
Ceramică

de tip Cucuteni - expoziţie realizată de Ionela Mihuleac, artist plastic.
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o

Expuneri şi lucrări în plen şi pe secţiuni, 8 sept~mbrie 2011
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Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău,
Academicianului Eugeniu Grebenicov (Academia de Ştiinţe a Rusiei), 9 septembrie 2011, Bacău

Şedinţe

(istorie, ştiinţe exacte, ştiinţe umaniste),
9 septembrie 2011, Bacău
(Centrul de Afaceri şi Expoziţii „Mircea Cancicov")
de

comunicări
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Program cultural susţinut de elevi de la Liceul de Artă „ George Apos tu" din Bacău, Liceul de
Creativitate şi Inventică „Prometeu - Prim" Chişinău şi de Ansamblul folcloric „Busuiocul" - 9
septembrie, Bacău
(Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „ George Apostu ")

Vizitarea unor obiective culturale şi turistice, 10 septembrie 2011

~

Rezervaţia naturală

de la Tg Neamţ

Mănăstirea Neamţ

202

https://biblioteca-digitala.ro

Recenzii

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Rccen1:ii

Enciclopedie ilustrată. Antichităţi
Artele decorative au devenit un domeniu de
care sunt

atraşi
şi

muzee dar

colecţionarii şi specialiştii

nu numai

din

o parte a publicului larg interesat de
investiţii

frumos sau de

şi

profitabile

sigure,

aşa

cum

sunt antichităţile.
Numărul° publicaţiilor de specialitate dedicate
fiecărui
apărute

şi

domeniu în parte, dar

cele specializate,

în România, a crescut iar situ-rile pe internet
licitaţii

ale diverselor case de
românilor la

piaţa mondială

de

precum

şi

antichităţi

a

editarea unei enciclopedii ilustrate de
română, să

limba

profitabilă.

fie pe cât de

Profitul este

făcut

ca

antichităţi,

în

interesantă,

deopotrivă

accesul

pe atât de

a autorilor

şi

a

iubitorilor de carte.
Coordonatorul
adjudecător

Proiectul

de

lucrării

licitaţii

său ambiţios,

Enciclopedie

iar în momentul

ilustrată. Antichităţi,

redactării lucrării

decorative s-a dovedit o reuşită,

dovadă

este angajatul companiei Christie's.

să

acela de a edita un volum care

Anthony Coleridge a fost o vreme

acopere majoritatea laturilor artelor

reeditării

fiind solicitarea

acestei

lucrări

în anul 2003,

după

ce se epuizaseră exemplarele ediţiilor apărute în 1994 şi 1998.
excelentă

Enciclopedia este o introducere

precum: mobilierul,
Aşa
antichităţi

ca

măsură

cum

este

argintăria,

mărturiseşte

cearrnica,

sticlăria

într-o varietate de domenii ale artelor decorative

sau ceasurile.

Paul Atterbury în introducerea

universală, şi reprezintă

o

reverenţă către

etalon pentru prezent. Cei care

obiectelor, iar utilitatea lor, rareori le

interesul.

(pagina 8 „pasiunea pentru

trecut care este

împărtăşesc această

stârneşte

cărţii

folosită

pasiune sunt

în mod

atraşi

de

tradiţional
frumuseţea

Preţuirea antichităţilor reprezintă

aparte de a prezerva trecutul, atât în forma obiectelor înseşi cât

şi

a

informaţiilor

un mod

pe care acestea le

transmit."
Deoarece sfera de cuprindere a
vestigiile Egiptului Antic

şi

altor culturi

antichităţilor

este

precreştine până

astăzi

foarte

largă

întinzându-se de la

la produsele epocii industriale modeme,
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Rece1uii
concentrează

lucrarea, care are 330 de pagini, se
tradiţionale

domenii

că

pentru

asupra celor mai reprezentative piese ce provin din

creează

ele „nu

numai

conştiinţa

trecutului, dar

şi cunoaşterea

contextului social în care aceste obiecte au fost create." (p. 8). Lucrarea cuprinde un studiu detaliat
al

antichităţilor

din Orient datorat faptului

asupra

dezvoltării

autorii

prezintă

şi

stilului

că,

obiecte doar din perioada Renaşterii
după

cuvântul înainte

şi până

şi

Primul capitol este dedicat Articolelor de

de

urmat de un istoric al acestui

tabel al principalelor tipuri de articole de
Mijlociu, Statele Unite, China
dedicat Sticlăriei.
şi

Atenţia

şi

al XVII-lea,

se

şi

renumită

sticlei

tăiate şi

în secolele al XVIII-lea

şi

poliţă

trăsură) şi

competenţă

a articolelor
alături

de un

reprezentative pentru Europa, Orientul

sticla veneţiană,

aflată

la apogeu în secolele al XVI-lea

Urmează,
şi

bază

de sodiu),

apoi detalii privitoare la cunoscuta

al XIX-lea. Capitolul

continuă

sticlă

de

cu pagini rezervate
şi

fotografii cu

de

de

grădină.
şemineu,

şi

scrinuri, mese de scris, paturi, etajere

Autorul este Tim Forrest. Asupra
de

călătorie,

de perete, de serie

şi colţare, mobilă

frumuseţii şi diversităţii
mică,

de

masă,

de

mână

de
de

pendule cititorul se poate documenta parcurgând paginile 260 -282, îndrumat

de Richard Gamier. Ultimul capitol este dedicat artelor aplicate orientale, care,

mărturiseşte

diferenţe

definiţie

de parfumuri (p. 88-114). Paginile 116-156 sunt dedicate

servante, cufere

sau mobilier de

buzunar, de

· cum

o

Capitolul despre mobilier (p. 158-258) este structurat pe tipuri de obiecte: taburete, mese

ceasurilor (de

cu

prezintă

gravate, sticlei pentru uz domestic sau celei decorative precwn

de sufragerie, bufete
pictată

Pe parcursul a 70 de pagini trei

Japonia. Al doilea capitol, coordonat de Deborah Scott, este

îndreptată către

sticluţe

periodizarea

domeniu în parte.

principalele tehnici folosite la decorarea cristalului (sticlei pe

delicatele dar cochetele
argintăriei.

fiecărui

tehnicilor de prelucrare a pastei

olărie şi porţelan

precum emailarea, poleirea, filigranarea etc.
Boernia,

olărie şi porţelan.

meşteşug şi

conţinând

introducere, un tabel

ai domeniului, Deborah Scott, Gordon Lang, Lars Tharp

ceramică,

Americii de Nord

în secolul XX.

celor mai cunoscute stiluri artistice (p. I O), urmate de capitole rezervate

specialişti

şi

gustului Occidental. Pentru zona Europei de Vest

Cartea are în cuprins,

influenţă deosebită

produsul acestor culturi a avut o

specialistul Jonathan Bennett, ,,îi pun pe occidentali în

emfază culturală şi

al unui uimitor simţ al

continuităţii."

faţa

aşa

unei provocatoare

(p. 288)

Textul competent dar accesibil, legendele fotografiilor scurte dar suficient de clare pentru a
oferi o

informaţie excelentă

librăria

Companiei Criste's

enciclopedie de

antichităţi

asupra obiectelor prezentate
şi

şi ilustraţia selectată

cu profesionalism din

cataloagele departamentului de la „Sotheby' s",

recomandă această

unui exigent public de carte

Cătălin Pungă
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Patrimoniul preindustrial şi
industrial din Romania
1n 2003 la Congresul Comitetului

Internaţional

pentru
Conservarea Patrimoniului Industrial desfăşurat la Moscova a fost
făcută următoarea declaraţie: ,,clădirile şi structurile construite pentru
activităţi industriale, procesele şi uneltele folosite, oraşele şi peisajele în
care sunt amplasate, împreună cu manifestările lor tangibile şi
intangibile, sunt de o importanţă fundamentală. Ele trebuie studiate,
istoria lor trebuie predată, înţelesul şi semnificaţia lor trebuie demonstrate şi subliniate în ochii opiniei
publice, iar exemplele cele mai semnificative şi caracteristice trebuie identificate, protejate şi întreţinute, în
sensul Chartei de la Veneţia, spre folosul prezentului şi viitorului." Charta Patrimoniului Industrial document de referinţă în domeniul relativ nou al protejării patrimoniului industrial, reprezintă rezultatul
unei evoluţii a arheologiei industriale în a doua jumătate a secolului XX. Termenul de arheologie
industrială începe să fie folosit la jumătatea anilor '50 în Anglia, unde stratificările industriei, de pe la
jumătatea secolului al XVIII-iea, marcheazA tot teritoriul naţional. Se propunea atunci cercetarea urmelor
revoluţiei industriale, ca de exemplu: fabrica şi toate infrastructurile ei, căi ferate, poduri, gări, cartiere
muncitoreşti, hale comerciale etc. În 1959, ,,Council for British Archaeology" foloseşte oficial termenul şi
creeazA un Comitet de Cercetare în arheologie industrială. Apoi odată cu creşterea interesului pentru acest
domeniu ia fiinţă, în 1973 Comitetul Internaţional pentru Conservarea Patrimoniului Industrial.
România este un mare depozitar de patrimoniu industrial, remarcabil pentru sud estul Europei,
construit sau mobil, datând mai cu seamă din perioada secolelor al XVII - XX-iea. Pe lângă obiecte
singulare valoroase, putem găsi eşantioane coerente de dezvoltare ce ilustreazA toate fazele cunoscute ale
evoluţiei industriale: preindustrială, manufacturieră, industrială, fin-de-siecle şi hiper-industrializarea din
epoca socialistă.
După al doilea război mondial regimul comunist a confiscat dar nu a distrus grav această zestre
industrială, probabil dintr-o raţiune pragmatică, aceea de a le exploata mai departe uneori cu investiţii mai
mult decât minime. Unele dintre aceste dotări tehnice excepţionale de la sfârşitul secolului al XIX-iea mai
pot fi găsite chiar funcţionând în Romania , dar din nefericire însă, preocupările şi, în consecinţă, reuşitele
în recuperarea acestui valoros patrimoniu sunt aproape inexistente. De aceia merită să salutăm şi să
comentăm laudativ preocupările legate de patrimoniul industrial, precum şi iniţiativa lui Volker Wollmann
de a edita lucrarea Patrimoniul preindustrial şi industrial în România apărută la Editura Honterus din Sibiu
cu sprijinul Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu. Aflăm din Introducere ca lucrarea va fi editată în
două volume, autorul ei excluzând de la bun început „ pretenţia de exhaustivitate, precum şi eventuala
impresie a unei tratări preferenţiale a unor arii geografice de pe teritoriul României." Acest prim volum se
preocupă de tratarea evoluţiei tehnicii în industria extractivă şi prelucrătoare, insistând să surprindă
momentele de la care se poate vorbi de tehnica preindustrială şi manufacturieră, precum şi de identificarea
momentului de la care începe etapa industrială. Începutul acestei perioade ar putea fi considerat, cel puţin
pentru zona europeană, momentul în care a fost introdus în procesul de producţie industrial maşina cu aburi
, fenomen supranumit adesea ,,revoluţia industrială". Fixarea perioadei din perspectivă cronologică a fost
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destul de controversată, întinzându-se de la începutul secolului XVIII până la sfârşitul celui de al XIX-iea.
În Ţările Române introducerea maşinii cu aburi poate fi marcată pentru zona Transilvaniei.
Volwnul de faţă fixează momentele importante ale devenirii, evoluţiei fenomenelor tehnice
industriale făcând clasificări şi comentarii docwnentate în funcţie de mai multe criterii pe care le enwnerăm
imediat, încercând astfel să ilustrăm şi capitolele mari ale cărµi: clasificarea monwnentelor tehnice
întocmită pe baza unor criterii care iau în considerare importanţa lor pentru existenţa omului; realizări
tehnice din domeniul aprovizionării cu gaz; monwnente tehnice provenind din mineritul metalelor
neferoase; patrimoniul tehnic provenind din salinele României; patrimoniul industrial provenind din
bazinele carbonifere; bunuri de patrimoniu industrial legate de scoaterea şi prelucrarea ţiţeiului; patrimoniul
preindustrial şi industrial din domeniul siderurgiei şi metalurgiei fierului; patrimoniul industrial legat de
prelucrarea cuprului întreprinderi metalurgice cu tradiţie şi monwnente tehnice legate de industria chimică.
Aici este necesar să remarcăm faptul că patrimoniului preindustrial din România i s-a creat o posibilitate
propice de supravieţuire prin deschiderea primului muzeu specializat al acestui domeniu din ţară, Muzeul
tehnicii populare din Sibiu, astăzi Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ,,Astra" al cărui patrimoniu a
început să fie constituit începând cu anul 1963 şi inaugurat în 1967. După acest eveniment au fost deschise
nwneroase altele de acest gen la Cluj -Napoca, Timişoara, Oradea, Bistriţa -Năsăud, Bucureşti, Sighetul
Marmaţiei, Iaşi, Focşani şi altele .
Patrimoniul industrial beneficiază şi el de o cuprinzătoare prezentare şi este legat de mai multe
domenii, precwn: minerit , transport, resurse naturale - extracţie şi prelucrare, industrie textilă şi alimentară
marcându-se astfel etapele procesului de industrializare de la mijlocul secolului al XIX-iea cu precădere
pentru zona Transilvaniei şi Banatului, probabil urmând ca odată cu volwnul al doilea studiul si fie extins şi
pentru restul ţării, respectiv pentru a doua jumătate a secolului al XIX-iea. Aceste mărturii ale culturii
industriale în România aduce in faţa cititorului existenţa unui patrimoniu tehnic valoros al cărui apartenenţă
îl familiarizează cu istoria tehnicii atât din perspectivă naţională cât şi europeană, adesea mare parte al
acestui patrimoniu provenind din uzinele sau fabricile din Europa.
Preocupările privind ocrotirea patrimoniului industrial din România, subliniază autorul cărµi, au
existat de pe la anii 1951 şi a fost materializată concret prin înfiinţarea unei Comisii Ştiinţifice a muzelor pe
lângă Academia Română care avea drept primă îndatorire inventarierea monwnentelor atât istorice cât şi
artistice, precwn şi a construcţiilor industriale de interes arhitectonic. În privinţa acestei apariţii editoriale
autorul ei declară „că şi-a propus să realizeze o inventariere de urgenţă, o minimă catalogare a
patrimoniului industrial mobil şi imobil, expus dispariţiei prin demolare dictată sau prin auto-demolare, din
lipsa de protecţie legală sau din ignoranţă totală sau lipsă de respect faţă de creatorii de valori şi de
civilizaţie tehnică, în general. .... "
Volwnul a părut în condiţii grafice deosebite din punct de vedere al tehnoredactării, precwn şi
iconografic, cititorul beneficiind pe lângă materialul scris şi de o un material docwnentar ilustrativ, prin
imagini fotografice color sau alb negru de foarte bună calitate şi deosebit de valoros cuprinzând fotografii
de epocă şi contemporane, planuri de arhivă, relevee, reconstituiri grafice de amplasamente şi topografice
scheme de trasee miniere, planuri de situaţii a galeriilor miniere, toate relevând şi asigurând buna
cunoaştere a importanţei patrimoniului tehnico industrial.
Prin abordarea acestei teme, puţin explorată, nu doar în România, Walker Wollmann îndeamnă la
extinderea cercetării la mobilizarea specialiştilor, dar şi a autorităţilor, fie locale sau îndeosebi
guvernam~tale, în scopul salvării, conservării şi protejării acestui patrimoniu aflat în relativă fragilitate,
vulnerabilitate, constant în pericol de demolare, vandalizare, demontare , modificare ireversibilă.
Ioana Coşereanu Vasilescu
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Contribuţie

la o istorie a industriei

de fabrică la Oradea în perioada
1848-1948
Volumul recenzat se const1tme într-o minuţioasă
decopertare a istoriei industriale oraşului Oradea, aşa cum o
prezintă autorul, muzeograful orădean Ronald Hochhauser.
Prof.univ.dr. Ioan Godea menţionează în prefaţa cărţii
că „în Europa occidentală curentul de salvare a tot ceea ce
merita salvat a luat o atât de mare amploare, încât conducerile
administrative locale şi regionale au început a-şi face un titlu
de glorie din a conserva o fabrică, o instalaţie industrială, un atelier, o mină, o moară, o forjă, o
filatură etc., deoarece, de multe ori, demolarea ar fi costat mult mai mult decât conservarea „in
situ". În România, abia după 1989 a debutat şi este încă în stare timidă, de început, această
preocupare ce vrea să reziste cu orice mijloace împotriva politicii de buldozer. .. ".
În această ordine de idei considerăm că este interesant de amintit şi o altă clarificare
prezentă în prefaţă şi anume faptul că istoriografia românească se confruntă cu o insuficienţă de
publicaţii ştiinţifice având ca ţintă fixă industria de fabrică, cercetarea patrimonială în această
relativ nouă direcţie vizând arheologia industrială, sau mai la obiect arheoindulogia, respectiv acea
ştiinţă ce are ca obiective cunoaşterea, prezentarea, conservarea şi reconversia industriilor
manufacturiere şi de fabrică din cele mai vechi timpuri până azi. Ca surse de documentare sunt
folosite lucrări de specialitate referitoare la perioada analizată ( 1848-1948), convenţional aleasă
pentru a stabili limite precise de interes ştiinţific.
„Contribuţie la o istorie a industriei de fabrică la Oradea în perioada 1848-1948", dedicată
memoriei unchiului autorului, prof. Victor Bondar, este aranjată într-un corp informativ (şapte
capitole): ,,Rezultate ale unor cercetări anterioare vizând industria de fabrică la Oradea";
„Prezentarea generală a industriei de fabrică, în funcţie de apartenenţa oraşului Oradea la diferite
structuri statale"; ,,Domeniile şi reprezentanţii industriei de fabrică orădene"; ,,Infrastructura";
„Consecinţele industrializării"; ,,Activitatea unor industriaşi şi comercianţi la Oradea"; ,,Unităţi
industriale şi comerciale-promovarea propriei imagini".
Cuprinsul, generos ca întindere, include o prefaţă, semnată de prof.univ.dr. Ioan Godea, un
cuvânt înainte aparţinând autorului şi un preambul intitulat „Destinul industrial al oraşului Oradea",
ca deschidere nenumerotată a capitolelor. Închiderea tematică este realizată prin intermediul
capitolului concluziv VIII „ Încheiere", postfaţa „Despre spiritul întreprinzător şi bunăstare", de
prof.univ.dr. Aurel Chiriac şi de trei rezumate (în limbile maghiară, germană şi engleză), urmate de
lista abrevierilor tehnice şi de cele nouă pagini ale bibliografiei (izvoare arhivistice inedite, colecţii
muzeale, colecţii particulare de documente şi obiecte, presă şi periodice, dicţionare, enciclopedii şi
bibliografii, lucrări generale, lucrări speciale, izvoare de istorie orală, surse Web, articole şi studii
proprii şi în colaborare). Anexele I-XII cuprind fotografii, tabele de delimitare, analiză şi sinteză a
datelor utilizate, precum şi harta oraşului Oradea la 1900, prelucrată după lucrarea lui Gorun Borcea
din 1995, hartă cu 29 de obiective figurate şi incluse în legendă (,,Fabrici orădene la 1900").
Conservând pragmatismul informativ şi expresiv al lucrării de doctorat care a germinat
volumul de faţă, autorul analizează în primul capitol rezultatele unor cercetări anterioare vizând
industria de fabrică la Oradea, cu respectarea titlurilor originale din publicaţiile studiate şi aşezarea
în ordine cronologică a articolelor de ziar şi reclamelor publicitare din presa epocii.
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Al doilea capitol debutează cu o precizare de ordin istoric în care se arată faptul că la
Oradea industria de fabrică s-a dezvoltat de-a lungul timpului în cadrul unei structuri statale
separate: Regatul României Mari, al României postbelice ( 1918-1940 şi 1944-194 7), provincia
Transilvania habsbur~ică, dualistă şi cea parţial aflată temporar sub dominaţie străină (1848-18671918 şi 1940-1944 ). In continuare, capitolul se dezvoltă pe parcursul a şase subcapitole ce vizează
activitatea industrială a oraşului Oradea în aceste perioade de dominaţie străină.
Capitolul III propune cititorilor, aşa cum precizează autorul ,, ... o prezentare a domeniilor
industriale, caracteristice pentru Oradea, în acea perioadă supusă analizei. Capitolul tratează
diacronic, sub forma unor schiţe de monografie istorică, aspecte legate de istoricul unităţilor
industriale, în funcţie de volumul de informaţii acumulat în stadiul actual al cercetărilor. Ordinea
expunerii respectă clasificarea curentă a activităţilor privind economia naţională, cu terminologia
conexă", cu două subcapitole (silvicultura respectiv industria prelucrătoare).
Capitolul IV, dedicat infrastructurii, este dezvoltat pe o schemă de informare arborescentă
cu trei subcapitole: ,,Ansambluri arhitecturale industriale", ,,Utilităţi (reţeaua de energie-gaz aerian,
apă, energie electrică)", ,,Căile de acces". Se fac referiri la Fabrica de spirt aerian, Uzina de apă,
Uzina electrică, precum şi la străzi, scuaruri, poduri peste Crişul Repede, căi ferate, evidenţiindu-se
amănunte de ordin istoric având ca spaţiu de interes racordarea oraşului Oradea la reţeaua de căi
ferate şi dezvoltarea căilor ferate intraurbane cu tracţiune cu aburi şi electrică destinate transportului
de mărfuri.
Capitolul V urmăreşte prezentarea consecinţelor industrializării pe parcursul a trei
subcapitole: ,,Comerţul şi evoluţia pieţelor de desfacere" cu referinţă la târguri, prăvălii particulare
respectiv magazine şi ateliere specializate; ,,Dezvoltarea vieţii bancare" şi „Repercursiuni asupra
vieţii populaţiei orădene".

Capitolul VI dezvoltă analiza activităţii unor industriaşi şi comercianţi la Oradea ( două
subcapitole), subliniindu-se o serie de trăsături caracteristice acestor investitori din trecut, care în
majoritate „ erau de confesiune israelită, urmaţi fiind de cei de etnie maghiară şi, în mai mică
măsură, de cei proveniţi din familii româneşti".
Capitolul VII reprezintă o inedită incursiune în domeniul promovării imaginii proprii, a
unităţii industriale şi comerciale orădene, prin intermediul unei analize minuţioase a unor
documente referitoare la stadiul de evoluţie a industriei în discuţie, sublinierea nivelului şi
standardului tehnic la care s-a ridicat cel puţin o parte a societăţii orădene, reliefarea nivelului înalt
(tehnic, estetic şi comercial) atins de industria orădeană. Se remarcă faptul că autorul a focalizat
analiza asupra graficii ilustraţiilor, chiar şi a caracterelor utilizate atestându-se astfel evoluţia
industriei poligrafice, deservită de profesionişti în materie tehnică şi de mai mulţi graficieni
cunoscuţi în epocă: Sunt prezente cinci subcapitole: ,,Publicitate din presa locală, precum şi din
diferite periodice, anuare şi reviste orădene ale epocii"; ,,Cataloage de produse, calendare de
buzunar, coli şi plicuri de corespondenţă personalizate"; ,,Facturi comerciale personalizate";
„Publicitate realizată prin afişaje pe exteriorul tramvaielor" şi „Publicitate realizată pe stâlpi de
susţinere a conductorilor electrici".
Coperta spate beneficiază de reproducerea unor fragmente din textele unor referenţi ai
lucrării: prof. univ. dr. acad. Pozsony Ferencz, cercetător ştiinţific gr. I, dr. Dumitru Suciu, prof.
univ. dr. Barbu Ştefănescu şi prof. univ. dr. Volker Wollmann.
Volumul, apărut la Editura Muzeul Ţării Crişurilor, 2011 şi finanţat de Consiliul Judeţean
Bihor, Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Asociaţia „Prietenii Muzeului Ţării
Crişurilor" Oradea şi Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, promite să dobândească în viitor prestigiul de
lucrare referenţială în domeniul arheologiei industriale, oferind o imagine de ansamblu asupra
etapelor care au marcat evoluţia industriei de fabrică din această zonă a României din perioada
1848-1948.
Monica Nănescu
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Documente din arhiva Fondul Procopiu
Teodora-Camelia Cristofor

ce a animat viaţa academică ieşeană la începutul secolului
al XX-iea a fost cea a înfiinţării de catedre de ştiinţe aplicate, precum şi a unei
şcoli de electricitate industrială pe lângă Universitate. După o întrerupere de
câteva decenii, nu era altceva decât o reluare a învăţământului tehnic superior, iniţiat pentru
prima dată de Academia Mihăileană (183 5-184 7). Astfel, la 1 noiembrie 191 O se deschide la
Iaşi prima Şcoală de Electricitate Industrială din ţară, sub conducerea reputatului profesor
Dragomir Hurmuzescu. La această şcoală durata şcolarizării era de doi ani. După numai doi ani,
Şcoala de Electricitate se transformă în Institutul de Electricitate, având durata şcolarizării de
trei ani, absolvenţii primind titlul de inginer.
La 7 noiembrie 1912, urmare a aprobării noului regulament al Facultăţii de Ştiinţe din cadrul
Universităţii, se înfiinţează învăţământul superior electrotehnic, chimie aplicată şi agronomic,
moment care marchează, de fapt, primul act de înfiinţare a ceea ce va fi, ulterior, Institutul
Politehnic din Iaşi.
După Primul Război Mondial şi după realizarea statului naţional unitar român la 1
decembrie 1918, se profilează tot mai pregnant idea de extindere a şcolilor tehnice pentru
pregătirea personalului tehnic de specialitate necesar dezvoltării ţării. În 1920 este constituită
Şcoala Politehnică din Bucureşti (fosta Şcoală Naţională de Poduri şi Şosele) care cuprindea
secţiile de Construcţii, Electromecanică, Chimie industrială, Mine şi Metalurgie. Tot în anul
1920, este nou constituită şi Şcoala Politehnică din Timişoara.
A treia instituţie de politehnică din noul regat trebuia să se înfiinţeze la Iaşi, dar cum
acest lucru nu s-a concretizat, învăţământul tehnic superior ieşean rămâne să funcţioneze cu
secţiile de electrotehnică, chimie industrială şi chimie agricolă, în baza unui regulament emis în
temeiul art.58 din Legea învăţământului (1912). Prin concentrarea învăţământul tehnic superior
în cele două oraşe, Bucureşti şi Timişoara, învăţământul tehnic ieşean a fost serios afectat
datorită lipsei de fonduri, iar personalul universitar a făcut ani de zile eforturi susţinute pentru
buna desfăşurare a procesului de învăţământ. Amânarea cu aproape două decenii a înfiinţării
acestei universităţi nu a avut decât dezavantaje care s-au răsfrânt negativ asupra studenţilor şi
profesorilor, asupra învăţământului naţional şi implicit asupra progresului economic şi industrial
al ţării.
Urmare a adoptării Legii învăţământului din anul 1937 se instituie noua instituţie academică,
Şcoala Politehnică "Gheorghe Asachi" cu facultăţile de Electrotehnică, Chimie Industrială şi
Agronomie şi a cărei prim rector a fost profesorul universitar Cristea Otin.
Această idee de concentrare a şcolilor a fost mult dăunătoare pentru învăţământul
naţional, iar polemica creată în jurul acesteia s-a regăsit şi în spaţiul public, disputele fiind,
deseori, purtate şi în publicaţiile vremii. Pe acest subiect, o poziţie corectă şi bine argumentată
în vederea susţinerii şi extinderii învăţământului tehnic românesc a avut-o profesorul
universitar Ştefan Procopiu, cel care a fost primul decan al Facultăţii de Electrotehnică în
perioada 1937-1941. Reproducem mai jos, integral, două articole semnate de Ştefan Procopiu şi
publicate în anul 1937 în Ziarul "Argus", articole ce se găsesc în fondul memorial Ştefan
Procopiu din patrimoniul muzeului. Tehnica argumentării, analiza critică a consideraţiilor
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oferite de unele persoane care susţineau cu fervoare şi păgubos procesul concentrării
învăţământului, umorul fin şi bine plasat al profesorul Ştefan Procopiu, ilustrează poziţia sa
fermă în susţinerea ideii de progres, de extindere a şcolilor tehnice în ţară pentru o mai bună
accesibilitate a tinerilor la carte şi specializarea acestora în diverse meserii tehnice.

SÎNTEM NOI SERIOŞI?
Învaţământul tehnic superior
Aţi citit cu toţii şi aţi blestemat vremurile trecute, când şcolile deschise sub un Domn,
erau repede închise sub altul, iar cultura românească nu se putea înfiripa decât „pe sponci" şi
sub ocrotirea întâmplărei. Şcoala de la Cotnari a lui Despot Vodă, Academia domnească de la
Iaşi de sub domniile lui Calimah, Sandu Sturza, Mihalache Sturza şi Gr. Ghica când încep,
când sunt întrerupte, când iar sunt deschise.
Instituţiile noastre sunt în voia vântului, iar vântul e făcut de capriciul unor persoane
pretenţioase cu dorinţe de dominare şi cu gusturi de distrugere. Institutele electrotehnic şi cele
de chimie sunt vechi sunt mult mai vechi decât secţiunile analoage de la Politehnică, fiind
înfiinţate din 1910 (la Iaşi), pe când cele de la Politehnică din 1920. Acţiunea celor două serii de
secţiuni universitare este nemăsurat mai meritorie, căci s-a început când nu exista nimic la noi şi
are o vârstă de 27 ani, vârstă care chiar în ţări cu o înaintată cultură este o vârstă impresionantă.
O tradiţie, chiar de un an mai mult, şi este o avere a societăţii care trebuie păstrată.
Sub cuvânt de „standardizare", am desfiinţat liceul lui Haret, şi după o experienţă recunoscută
de toţi ca dezastruoasă, am revenit la liceul cu opt clase şi cu secţiuni.
Acwn, unii ar vrea „standardizarea" învăţământului tehnic şi desfiinţarea secţiunilor
electrotehnică şi chimie de pe lângă universităţi. Oricine are un copil la Politehnică crede că e
îndreptăţit să dee directive ministerului de instrucţie şi să aţâţe opinia publică împotriva
Universităţei. Deşi Universitatea e cea dintâi care s-a gândit să organizeze Electrotehnica şi
Chimia tehnologică la noi în ţară. Motivul e uşor de înţeles de unde provine duşmănia:
deocamdată Politehnica asigură viitorul „odraslelor" acelor părinţi fără concurenţă, printr-o lege
de „automatism birocratic", conţinut în legea corpului tehnic.
Unii au ajuns atât de departe că fac o vină Franţei de ce aceasta şi-a organizat institute
de electrotehnică. şi de chimie pe lângă numeroasele ei universităţi şi încă de atâta vreme, de
apoape 40 ani. Se ştie, că Franţa are o şcoală politehnică, o şcoală centrală, o şcoală de mine la
Paris şi mai bine de 30 institute tehnice universitare în tot restul Franţei. Şi mai creiază şi altele.
Aşa, de pildă, anii trecuţi a făcut un institut de ingineri-fizicieni mai întâi la Lorient, apoi la
Nantes, ca o prelungire a Universităţii din Rennes. Franţa încurajează orice creaţie nouă tehnică
făcută de universităţi. Şi Franţa n-o duce rău.
Tot de la noi, unii învinuiesc Franţa că lasă titlul de inginer să fie purtat de absolvenţii
tuturor institutelor, obligându-i numai să menţioneze în diplomele lor pe lângă titlul lor de
inginer, specialitatea şi şcoala care le-a conferit titlul (Legea din 11 iulie 1934, ,,Journal
Officiel" din 13 iulie 1934).
La pregătirea acestor proiecte de legi din Franţa, prezidentul Asociaţiei inginerilor,
Vandier, a spus: ,,Nu trebuie distrus nimic din şcolile care există, căci toate, cu calităţile şi
defectele lor, au adus servicii Franţei". (,,Revue G-le de l'Electricite", 9 august 1930).
Dar, deşi de 100 de ani luăm drept pildă Franţa, celor de la Politehnică le-a venit, acum, poftă să
se ia după Ungaria care, se pare şi-a îngrădit titlul de inginer numai la Politehnica din
Budapesta. Mă minunez că reprezentanţii Politehnicii nu s-au oprit în capitala Franţei, să aducă
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acesteia, odată cu imputările şi pilda Ungariei, pildă care este amintită în expunerea de motive la
proiectul legei pentru purtarea titlului de inginer.
Suntem noi serioşi să luăm aere de trufie cu Franţa, şi să pretindem că Budapesta e aceia
care nu greşeşte? Şcoala Politehnică a tipărit un memoriu privitor la „Concentrarea
învăţământului tehnic superior", în luna Februarie 1937. Broşura are 24 pagini şie iscălită de d.
N. Vasilescu-Karpen, rectorul Politehnicii din Bucureşti. Cu doi ani în urmă, la data de 2 martie
1935, acelaşi memoriu chiar cu aceleaşi greşeli de tipar şi, după mine, cu aceleaşi greşeli
fundamentale de concepţie, a apărut sub iscălitura domnilor: N. Vasilescu-Karpen, C.
Teodorescu, C. Buşilă, M. Manoilescu, M. Drăcea, Ulyse Isărescu, L. Stoicescu .. Sunt în
reeditare vreo zece rânduri schimbate şi câteva titluri. Acest fapt mi-a amintit de o lucrare
asupra petrolului, editată acum câţiva ani tot la Politehnică iscălită prof. E. Severin, dar care în
realitate era lucrată capitol cu capitol de un mare număr de chimişti şi ingineri. Era să mă întreb
din noi dacă este serios acest lucru. Dar mi-am adus aminte că şi în armate chiar din Occident,
lucrările nu poartă iscălitură, sunt anonime.
M-aş opri aici, dacă memoriul n-ar repeta lucruri la care s-a răspuns de acum doi ani. Bunăoară,
se redau cuvintele lui A. Blondei de la 1908, de pe când Electrotehnica încă nu era bine
constituită şi nu se reproduc cuvintele aceluiaşi Blondei, de la 1934, cu ocazia sărbătorirei
Institutului Electrotehnic din Lille, când politehnicianul Blondei laudă contribuţia institutelor
universitare la refacerea tehnică şi industrială a Franţei.
De altfel, pentru memoriu, nu există pildă, citaţie sau argumentare care să treacă peste
anul 1908. S-ar părea că tehnica s-a sleit la această dată şi de atunci nu se poate spune nimic
nou. Dacă ar fi vorba de poduri şi şosele, construcţii, mecanică, oprirea evoluţiei se poate
susţine întru câtva, dar nu la Electrotehnică şi chimie tehnologică fiindcă nu sunt tehnice statice,
ci tehnice în plină transformare.
Nu mă îndoiesc că va veni un moment, când institutele tehnice universitare şi
politehnicele se vor întâlni pe singurul teren serios, moral şi folositor, pe terenul concurenţei şi
producţii originale, în invenţii şi în lucrări care să servească dezvoltarea industriilor ţării pe baze
naţionale.

La concursuri publice, o întâmplare prevăzută legal a făcut ca absolvenţii institutelor
universitare să se întâlnească cu absolvenţii Politehnicelor: e vorba de examenul de profesori la
şcolile de meserii, examen care s-a ţinut în mai 1936 şi la care toţi absolvenţii institutelor
universitare prezentaţi au reuşit. Ar fi drept şi aşteptăm, ca Politehnica să discute acest rezultat
şi să expună situaţia elevilor ei, prezentaţi _Ia acest concurs.
Un alt concurs şi mai obiectiv, şi la care poate privi lumea întreagă, este acela al
creaţiilor originale, al invenţiilor şi contribuţiilor proprii în electrotehnică şi chimie tehnologică.
În acest domeniu desigur că nu s-a făcut lucru mare la noi. Secţiunile universitare au făcut
câteva încercări modeste, dar reuşite. Dacă universităţilor li se poate contesta lauda cu asemenea
rezultate, nici politehnicele nu sunt mai „breze". Atunci de ce împăunarea lor şi încercarea de
distrugere?
Termin cu o întrebare de ordin practic: dacă ar fi să scoatem brusc pe inginerii streini
din industriile noastre, pentru ramura electricităţei şi a chimiei, cele patru secţiuni de la două
politehnice şi cele patru secţiuni de la două universităţi, sunt ele în stare să ne dea numărul
îndestulător de ingineri români pentru înlocuire?
Voi încerca şi eu un răspuns, într-un articol viitor.
(Publicat în ziarul „Argus", organ zilnic al
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NICĂERI NU SE CONCENTREAZĂ ŞCOALELE

Învăţământul tehnic superior

Ne-am deprins să prelucrăm descoperirile şi invenţiile altora. Aducem cu bani buni
aparate scumpe din ţări străine, le fotografiem şi ne fălim cu ele ca de un progres al nostru (vezi
fotografiile de oscilografe şi altele în Manualul de lucrări practice de la Politehnică). Progresul,
însă, cere creaţie, imaginaţie, experienţă şi contribuţii proprii, căci trebue să ne deprindem cu
gândul că şi noi, suntem datori să contribuim cu ceva. La orice lucru mai însemnat aducem
specialist din străinătate, fiindcă, până acum şcoalele noastre tehnice au făcut birocraţi, nu
specialişti.
Universităţile,

cari sunt aproape singurele instituţii din ţara noastră ce au adus
fundamentale şi adânci la progresul ţărei, au introdus această concepţie nouă de a
cuceri progresul şi de a crea specialişti. De aceea au organizat la Iaşi şi Bucureşti de multă
vreme şi pentru întâia dată Institutele de Electrotehnică şi Chimie tehnologică, de unde să iasă
inginerii-electricieni şi inginerii-chimişti, specialişti cari să înlocuiască streinii din industrie, dar
funcţionari cari să concureze locurile din politică.
contribuţii

Acestor ramuri de inginerie le prieşte mai bine la Universităţi decât la Politehnice.
Din

Franţa

probe sunt cu duiumul

şi

toate cazurile cunoscute sunt exemple.

Dar să dau un exemplu caracteristic şi din Germania. E părerea următoare a lui
Hochschule Breslau: ,,Die Universităt und die Hochschule Breslau werden von 1 Aprilie 1933
in der Weise vereinigt dass die technische Hochschule als lngineur wissenschafltiche Fakultăt
der Universităt angegliedert wird. Die Vereinigung soli
den Gedanken der engen
Zussammenarbeit aller Wissenschaiten als Gegengewich gegen die Gefahr fachlicher
Zesplitterung yur Geltung bringen (,,Physikalische Zeitschrift" tomul 34, 1933). Adică,
Politehnica din Breslau spune cam aşa: ,,De frică să nu facem ingineri cari să nu ştie decât reţete
practice şi cară să nu se poate ţine la pasul progresului, mai bine ne dăm sub conducerea
Universităţii, că acum Tehnica şi Ştiinţa nu mai sânt separate", cum susţin unii din România.
Dar Politehnica din Bucureşti a pus gând rău Institutelor de Electrotehnică şi Chimie
tehnologică de pe lângă Universităţi, şi, uneori, aşa de mult au „neglijat" simţul măsurei, că au
ajuns să se lupte şi cu Institutele analoage din Franţa.
Pentru desfiinţarea Institutelor universitare au inventat „concentrarea învăţământului",
rară să ţină socoteala că discută alte lucruri ca de pildă „unificarea" care nu e decât concentrare.
Pentru această concentrare se pot da multe
singură şcoală Politehnică

1)

O

2)

Două şcoale

soluţii.

la Bucureşti;

Politehnice la Bucureşti

şi

la Timişoara;
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Cele două Politehnice, iar la Iaşi secţiunile de electrotehnică
Tehnologică, depinzând de Politehnica din Bucureşti cel puţin la punerea pecetei pe
desigur la numirea profesorilor;
3)

şi

Chimie

diplomă şi,

În sfârşit o ultimă soluţie, pe care o enunţă uneori Universitatea, drept răzbunare
că nu e lăsată în pace să lucreze să înfăptuiască lucruri definitive, aşa cum a realizat oriunde s-a
ocupat: secţiunile de poduri, mecanică, mine, să rămână la cele două Politehnice, iar secţiunile
de Electrotehnică şi Chimie tehnologică să rămână la cele două Universităţi.
4)

de concentrare, în ce priveşte şcoalele este o idee primitivă, ca să nu zic neroadă.
Nicăieri nu se concentrază şcoalele. Concentrarea este nelogică şi nefolositoare pentru
Societate, primejdioasă pentru Stat şi păcătueşte contra Progresului.
Ideea

pură

Şcoalele

nu se închid pentru motivul că unele-s mai slabe. Franţa are o Universitate
bună şi mare la Paris, dar şi 15 Universităţi, slab întreţinute, multe fără studenţi, în provincie. La
fel, în Italia, găsim o Universitate mare la Roma şi 21, mai mici, în provincie. Nimănui nu i-a
trecut prin gând să închidă vre-una din ele. O şcoală, odată creată, trebuie să rămână. Căci pofta
de şcoală se naşte dacă am lângă mine şcoala. Mă duc şi eu la şcoală, te duci şi dumneata şi
profităm cu toţii de bunurile progresului. Numai aşa poate că dintre noi se nimereşte vre-unul
care să contribuie cu ceva la progresul obştesc. Şi apoi, Statul trebuie să-şi facă datoria faţă de
noi să ne dea şcoale ca să învăţăm fie că suntem din Basarabia, Moldova ori Transilvania.
Repartiţia şcoalelor va fi mai dreaptă, fiecare regiune se va dezvolta potrivit cu şcoalele pe care
le are, iar talentele vor putea răsări dacă li se dă şcoala la îndemână.
Revista „Libertatea" (nr.20 din 20 octombrie 1936) făcea unele observaţii de ordin
social: ,,la noi mai mult ca oriunde aiurea, este fericită această separare a diferitelor şcoli
deoarece protecţia joacă mare rol în numirea conducătorilor şi, un rector care nu e la înălţime nu
va nenoroci tot învăţământul, ci numai o secţiune".
Dar noi vrem concentrare. Iată şi temeiurile concentrărei, expuse de dl. ing. C. Budeanu
(,,Argus", 4 Maiu 193 5) şi ceva mai puţin bine informat, de d. prof, ing. C. Cassasovici
(,,Argus", 22 Februar 1936): 1) Am cheltuit bani mulţi la Politehnica din Bucureşti şi n-am făcut
lucru mare până acum (e vorba de Electrotehnică şi Chimie); 2) ca să îndreptăţim aceste
cheltueli mari, cerem desfiinţarea Institutelor Universitare şi trecerea studenţilor la Politehnică.
Iată şi ultimul temeiu pe care l-am zărit printre rândurile scrise: 3) s-au făcut la Politehnică
profesori cam mulţi, cu rost şi fără, cu şi mai ales fără lucrări şi, poate, rară „randament".
Trebue să le dăm o ocupaţie: cerem concentrarea la noi!
Închizând ochii se mai poate zări ceva, şi anume o întindere a aceloraşi temeiuri la alte
cu formularea unui principiu general, descoperit în România, şi pe care-l vom expune la
congresele internaţionale, despre fericirea ţărei realizată prin concentrări. Cea mai reuşită va fi
concentrarea tuturor şcoalelor primare la Bucureşti, într-o şcoală mare cu mese lungi, cu cei mai
buni dascăli şi cu cele mai noi materiale didactice aduse bineînţeles din străinătate. Că doar
şcoalele de la ţară au dascăli nepricepuţi, material didactic de loc, iar copiii nu învaţă de e aia
şcoale

educaţie.

Concentrarea şcoalelor nu e numai nesănătoasă pentru societate
dar în cazul şcoalelor tehnice am spus că este primejdioasă pentru Stat.
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Apărarea naţională

cere să avem şcoale tehnice risipite pe întreg pământul ţărei, şi nu
concentrate în Capitală, după cum trebuesc răspândite şi fabricile, şi în general, centrele de
reculegere, la caz de nevoe. Se ştie rolul mare al Universităţei din Iaşi pentru nevoile apărărei
noastre în timpul războiului.
Argumentul apărărei naţionale care se opune concentrărei şcoalelor tehnice, a fost văzut
şi expus cu impetuozitatea pe care o cerea obiectul, de către d. prof. N. Daşcovici (,,Argus", 21
decembrie 1936), şi a avut ca efect pentru cei mai pricepuţi, cari cunosc dicţionarul că au
încercat să schimbe ideea de „concentrare" prin cea de „unificare", adică nu concentrarea în
spaţiu, ci numai în sistemul de învăţământ.
Concentrarea păcătueşte
rezultatele când dispare.

şi

contra Progresului

înlăturând concurenţa căci

(Publicat în ziarul „Argus", organ zilnic al
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