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ALBUME CU ÎNREGISTRĂRI CELEBRE DE MUZICĂ
CLASICĂ DIN PATRIMONIULMUZEULUI CEASULUI
"NICOLAE SIMACHE" PLOIEŞTI
Elisabeta Savu, Cannen Banu
Muzeul Ceasului "Nicolae Simache" Ploieşti

Abstract: The work presents a lot of.five albums including 22 gramophone discs made ol ebonite.
purchased in 2011 year. Recordings have been made during the interwar period of time. by European
and American companies. the discs being traded through F. Platkowski store ji-om Bucuresti. IV, Calea
Mosilor. 291. Recorded repertoire includes two symphonies - the Jllrd and the Vlllth by Ludwig van
Beethoven. Rosamunde ouverture. by Franz Schubert. a symphonic poem - Feste Romane by Ottorino
Respighi and a chamber concert - Trio in D Minor. by Felix Mendelssohn Bartholdy, in exclusive
instrumental interpretation.

C

olecţia de discuri din ebonită aflate în patrimoniul Muzeului Ceasului "Nicolae

Simache" Ploieşti, se constituie într-o componentă foarte importantă a lotului
de aparate de înregistrare şi redare a sunetelor. Ea cuprinde un număr de
aproximativ 500 de piese, de o mare diversitate repertorială şi interpretati vă asociat în mod
proporţional unui număr de 40 de automate muzicale.
Achiziţionarea unor asemenea piese este o preocupare pennanentă a colectivului
muzeului, activitate motivată de reorganizarea tematicii expoziţiei pennanente, din perioada
imediat unnătoare. Acestea vor fi valorificate expoziţional într-un spaţiu adecvat, delimitânduse într-un domeniu bine definit, conex orologeriei, constituind o zonă de mare atractivitate şi
spectaculozitate pentru publicul vizitator.
Lucrarea prezintă un lot de cinci albume conţinând 22 de discuri de gramofon din
ebonită, achiziţionate în anul 20 II . Discurile şi accesoriile acestora sunt într-o stare foarte bună
de conservare şi cuprind un repertoriu de muzică clasică în interpretări şi înregistrări celebre.
Înregistrările au fost realizate în perioada interbelică de finne europene şi americane, discurile
fiind comercializate prin magazinul F.Platkowski din Bucureşti , IV, Calea Moşilor, nr. 291.
Discurile sunt încorporate în mape din carton pânzat având aplicate etichetele magazinului de
comercializare pe fiecare faţă a acestora.
Repertoriul muzical înregistrat conţine două simfonii - a III-a şi a VIII-a de Ludwig van
Beethoven, uvertura Rosamunde, de Franz Schubert, un poem simfonic - Feste Romane de
Ottorino Respighi şi un concert de cameră - Trio în O
Minor, de Felix Mendelssohn Bartholdy, în interpretări
exclusiv instrumentale.
Prezentarea albume lor:

1. Ludwig van Beethoven, Simfonia nr. 3 op. 55
"Eroica" Es-dur, fonnat complet.
Cele patru părţi ale simfoniei (Allegro con brio,
Marşul funebru, Allegro vivace şi Allegro molto) sunt
înregistrate pe şase discuri.
Ludwig van Beethoven este recunoscut ca fiind unul
dintre giganţii muzicii clasice creaţia lui fiind considerată

9
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punte Între clasicism şi romantism, de la Bach la Brahms. Admirat deschis de Franz Schubert,
Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, Johannes Brahms, până la Richard Wagner şi
Amold Schoenberg, ca Întemeietor al unei ere noi În muzică, marele compozitor german este
considerat până astăzi ca o figură cardinală În evoluţia muzicii tuturor timpurilor, recunoscut În
limbajul şi tehnica muzicii contemporane.
Prin L. van Beethoven, simfonia capătă noi dimensiuni În conţinut şi formă, care aveau să
surprindă publicul.
Prin structură şi mesaj Simfonia a III-a, alături de concertele pentru pian şi orchestră nr. 4 şi
5 ("Imperialul"), sonata pentru pian "Appassionata" face parte din cea de-a doua etapă a creaţiei
beethoveniene denumită "eroică". în această ideea Simfonia a III a era dedicată, după cum se
ştie, lui Napoleon Bonaparte considerat În epocă exponent al luptei popoarelor pentru libertate;
odată cu proclamarea acestuia ca Împărat, compozitorul şterge dedicaţia iniţială. Compusă Între
anii 1802-1804, prima reprezentaţie a simfoniei are loc la Viena. Ca dimensiune, această lucrare
reprezintă cea mai mare simfonie scrisă până atunci, depăşită doar de Simfonia a IX- a.
Lucrarea este interpretată de Orchestra Regală din Amsterdam "Concertgebouw",
considerată una dintre cele mai performante orchestre simfonice din lume. Dirijorul Willem
Mengelberg( 1871-1951) a condus această orchestră timp de 50 de ani( 1895-1945).

Discurile au fost Înregistrate la casa de discuri "Telefunken",
care mai târziu, În anul 1950 va fuziona cu firma "Decca".

10
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Înfiinţată

În anul 1903,

Pall'imoniu
2.
Ludwig van Beethoven, Simfonia nr, 8,
fonnat integral; În completare, "Antract Ferdinand
şi Maria" din Simfonia nr. 4, "Furtuna" de Felix
Weingartner.
Cele la patru părţi ale simfoniei (Allegro
vIvace e con brio, Allegretto Scherzando,
Menuetto, Allegro vivace) sunt Înregistrate pe
patru discuri.
Simfonia a VIII-a cunoscută şi sub numele
de "Mica simfonie" a fost scrisă Între anii 1811I 812, iar prima interpretare a avut loc sub
conducerea compozitorului la Viena, În anul 1814.
Lucrarea are o muzicalitate plină de serenitate
apropiată muzicii lui Wolfgang Amadeus Mozart. Ea a fost inspirată de un episod mai luminos
din viaţa compozitorului, aducând În tematica lucrării umorul, exuberanţa, frenezia şi lirismul.
Simfonia este interpretă de Orchestra Simfonică din Londra condusă de Paul Felix
Weingartner (1863-1942), compozitor, pianist şi dirijor austriac.

Felix Weingartner s-a remarcat În mod special la Festivalul de la Mainz, În anul 1902 când
dirijează simfoniile complete ale lui Ludwig van Beethoven.
Actul este repetat În anii 1940-1942, când dirijorul conduce London Symphony
Orchestra, realizând primele Înregistrări comerciale cu acelaşi repertoriu.
Discurile au fost Înregistrate de finna "Columbia Records", Înfiinţată În anul 1888 În
S.U.A., una dintre primele şi cele mai prestigioase case de discuri din lume, azi Înglobată În
Sony Music Entertainment.

Il
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3.

Franz Schubert, Rosamunde op. 26

Cele şase părţi ale lucrării (uvertura Alfonso şi Estrela, antractul nr. I ,balet muzical nr.
I şi nr. 2, antractul nr.2 şi nr.3) sunt înregistrate pe patru discuri. Fiecare mapă a discului conţine
texte de prezentare a conţinutului acestuia. Înregistrarea este realizată în ciclul "Masterworks".

Franz Schubert (1797-1828) este un celebru compozitor romantic austriac cu o extrem
de prodigioasă operă; numără peste 1000 de titluri (lieduri, 9 simfonii, 22 cvartete, 22 sonate).
Biografii compozitorului îi atribuie sintagma: "Am venit în această lume cu scopul declarat de a
compune".
Opera "Rosamunde" este inspirată după piesa omonimă "Rosamunde printesa Ciprului"
de Helmina von Chezy şi cuprinde 10 părţi şi o uvertură; a fost prezentată în premieră la Viena
în anul 1823. Muzica compusă de Schubert, în special uvertura şi cel de-al treilea antract au
rămas piese de mare popularitate înscrise cu regularitate în repertoriile marilor orchestre
simfonice.
Înregistrările de pe discurile prezentate aparţin Orhestrei Halle din Manchester, dirijată
de sir Hamilton Harty.

12
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Sir Herbert Hamilton Harty (1879-1941), de ongme irlandeză, dirijor, pianist ŞI
organist, a condus orchestra înfiinţată de Charles Halle între anii 1920-1933, perioadă în care
ansamblul s-a bucurat de cea mai Înaltă apreciere mondială.
Discurile sunt înregistrate la prestigioasa casă de discuri "Columbia Records".
4.

Mendelssohn, Concertul op.49, Trio În O Minor

Lucrarea este structurată în patru părţi (molto Allegro, Andante con moto tranquillo,
Scherzo-Leggiero e vivace, Allegro as sai appasionato), titluri menţionate pe interiorul primei
coperţi a albumului, cât şi pe eticheta fiecărui disc.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) este un celebru compozitor, organist ŞI
dirijor gennan de la Începutul perioadei romantice. A fost considerat al doilea copil minune
celebru după W.A. Mozart, primele 12 simfonii compunându-Ie la vârsta cuprinsă Între 12 şi 14
ani. În întreaga sa creaţie a fost influenţat de opera lui J. S. Bach.
Concertul pentru vioară, violoncel şi pian în do minor op. 49 a fost scris în 1839, la
Frankfurt.
Lucrarea înregistrată pe albumul prezentat este interpretată de trioul compus din Jacques
Thibaud-vioară, Alfred C<)rtot - pian şi Pablo Casals - violoncel, trio fonnat în anul 1905.

13
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Acest trio a avut o poziţie dominantă în interpretarea muzicii de cameră, fiind considerat
unul dintre cele mai valoroase trio-uri din lume. Între anii 1926-1928, cei trei mari interpreţi au
înregistrat la Londra lucrări ale compozitori lor Schubert, Mendelsohn şi Beethoven, perioadă
din care datează şi albumul prezentat. Au concertat şi au realizat înregistrări până în anul 1937.
Jacques Thibaud (1880-1950) a fost un cunoscut violonist francez care a concertat
alături de mari nume ale muzicii, dintre care menţionăm pe George Enescu.
Alfred C{Jrtot (1877-1962), pianist şi dirijor elveţian a fost unul dintre cei mai populari
muzicieni ai secolului XX, foarte cunoscut în special pentru interpretarea muzicii romantice
pentru pian.
Pablo Casals (1876-1973), a fost violoncelist şi dirijor spaniol, născut în regiunea
Catalonia. Este considerat unul dintre cei mai mari violoncelişti din lume.
Discurile sunt înregistrate la prestigioasa casă de discuri "Gramophone Company" din
Londra, înfiinţată în anul 1897. Pe discuri se regăsesc logo-urile mărcii utilizate după anul 1908,
respectiv câinele Nipper ascultând un fonograf, însoţit de deviza His Master's Voice iar în
partea inferioară simbolul iniţial al mărcii, un înger pe disc.

5. Ottorino Respighi, Feste Romane
Cele patru părţi ale poemului simfonie
(Circenses, Giubileo, Ottobrata, La Befana) sunt
înregistrate pe patru discuri din ebonită.
Ottorino Respighi (1879- l 936) a fost
violinist şi compozitor italian foarte cunoscut în
primele decenii ale secolului XX. În 1913 este numit
profesor de compoziţie la Conservatorul Santa
Cecilia din Roma.
Poemul simfonie "Feste Romane", scris în 1926,
face parte dintr-o lucrare mai amplă, Trilogia romană,
care mai cuprinde alte două poeme: Pini di Roma şi
Fontane di Roma. Poemul redă în limbaj muzical atmosfera din amfiteatrele Romei antice cu
lupte de gladiatori şi martirajele primilor creştini. Prima interpretare a poemului aparţine lui
Arturo Toscanini şi Orchestrei Filannonice din New York, în 1929, la Camagie HalI.
Interpretările de pe albumul prezentat aparţin lui Victor de Sabatta (1892-1967) la pupitrul
Orchestrei Filannonice din Berlin, una dintre cele mai renumite fonnaţii simfonice din lume,

14

https://biblioteca-digitala.ro

Patrimoniu
înfiinţată

în anul 1882. Nume de referinţă ale artei dirijorale mondiale se regăsesc în timp la
pupitrul acestei orchestre: Wilhelm Furtwangler (1922-1944); (1947-1954), Sergiu Celibidache
(1945-1952), Herbert von Karajan (1955-1989), Claudio Abbado (1989-2000).
Victor de Sabatta este considerat cel mai prestigios dirijor de operă din secolul al XX-lea,
concurând cu Arturo Toscanini la titlul de cel mai mare dirijor italian din secolul XX.

sigla casei de discuri italiene Cetra, înfiinţată în anul 1930, specializată
în înregistrări de muzică simfonică şi de operă. Deasupra siglei menţionate se regăseşte
inscripţia seriei Polydor, semnificând probabil înglobarea finnei Cetra în cadrul celebrei
case Polydor.
Discurile

poartă

Comercializarea unor astfel de albume pe piaţa românească, respectiv bucureşteană este
expresia evoluţiei societăţii româneşti în perioada interbelică, receptivă în asimilarea
marilor valori culturale universale, fenomen socio-cultural manifestat de elita intelectuală în
consonanţă cu inalta societate şi clasa de mij loc.
În acest sens un exemplu edificator ni-I oferă evocarea cunoscutului muzicolog Viorel
Cosma: "Cine voia să asculte muzică cultă mergea la Ateneu şi la Opera Română sau la
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Sala Dalles, unde aveau loc concerte de muzică de cameră şi lieduri. Puteai să-i asculţi pe
compozitorii şi dirijorii Theodor Rogalski, Paul Constantinescu, Marţian Negrea, Mihail
Andricu. Oamenii ăştia mi-au fost profesori la Conservator, imediat după război. Erau toţi
şcoliţi la Paris, aveau etichetă şi maniere. Adevăraţi intelectuali de rasă. Tot asta a fost
perioada marilor noştri interpreţi: pianiştii Dinu Lipatti şi Cella Delavrancea. Pe atunci se
mai putea asculta muzică cultă şi în saloanele mondene ale marilor doamne, care dădeau
serate muzicale. Chiar Cella Delavrancea organiza astfel de serate muzicale, la care chema
lume bună, oameni de litere, muzicieni ... La început erau prezentate tinerele speranţe
muzicale, care îşi făceau numărul. Apoi urma un recital adevărat al unui artist deja afirmat."
Bibliografie:
1. http://nl. wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
2. http://de.wikipedia.org/wiki/3._Sinfonie_(Beethoven)
3. http://en. wikipedia.org/wiki/SymphonLNo._ 8_(Beethoven)
4. http://en. wikipedia.org/wiki/Willem_ Mengelberg
5. http://simple. wikipedia.org/wikilF elix _ W eingartner
6. http://en. wikipedia.org/wiki/Rosamunde
7. http://en. wiki pedia.org/wiki/Hami Iton_ Harty
8. http://ro. wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn_ Bartholdy
9. http://ro.wikipedia.org/wiki/Jacques_Thibaud
10. http://ro. wikipedia.org/wiki/ Alfred_ Cortot
Il. http://ro.wikipedia.org/wiki/Pablo Casals
12. http://ro. wikipedia.org/wiki/Ottorino Respighi
13. http://en.wikipedia.org/wiki/Feste_Romane
14. http://ro. wikipedia.org/wiki/Victor de Sabatta
15. http://www.lecturirecenzate.ro/20 Il /07/ 16/povesti -de-bucuresti-6/
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PATRIMONIUL MUZEULUI
"ŞTEFAN

ŞTIINŢEI ŞI

TEHNICII
PROCOPIU"-COLECŢIA DE DISCURI
PERFORATE DIN CARTON

Muzeul

Ştiinţei şi

Teodora-Camelia Cristofor,
Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract: The patrimony ol .. Ştejan Procopill" Science and Techniqlle MlIsellm holds a col/eetion of
perforated dises prodlleed by Fabrik Leipziger Musikwerke. Patented by Palll Ehr/ieh the eardboard
discs are IIsed jar ariston musieal alltomate. The eompany catalog eontains over 5000 tlmes titles, some
ofthem Romanian reeordings. The Teehnical MlIsellm eolection owns abolit 108 cardboards dises.

"n secolul al XIX-lea, atât în Europa, cât şi

în SUA, apar industrii întloritoare în
Producţia automatelor muzicale. Inventate şi construite la Început pentru distracţii le de
salon din rândul lumii aristocratice, cutiile muzicale cu cilindru cu ştifturi, automatele
cu bandă sau cartelă perforată, cu discuri metalice sau din carton apar şi se perfecţionează Întrun ritm alert, cucerind piaţa şi interesul populaţiei pentru aceste maşinării destinate
amuzamentului. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea aceste aparate, tot mai diversificate, erau
fabricate În cantităţi apreciabile, iar costul de producţie al acestor instrumente era accesibil,
astfel Încât erau găsite în multe case ale claselor de mijloc europene şi americane. Rolele din
hârtie sau carton şi discurile erau produse la un cost scăzut, fiind premergătoare ale
Înregistrărilor pe discurile de gramofon ce-şi fac apariţia mai târziu.
Au existat centre de producţie şi dezvoltare cu precădere În Europa, cele mai concentrate
fiind În Germania, Elveţia şi Franţa. În Germania, oraşul Leipzig, În special zona numită Gohlis,
a devenit capitala mondială pentru producerea de instrumente muzicale mecanice.
Un succes deosebit l-au avut organetele, automate
muzicale model ARISTON şi HEROPHON, construite pe
principiul tlaşnetei. Aceste organete au fost inventate şi
construite de Paul Erhlich din Germania.
Friedrich Ernst Paul Ehrlich (n.03.21.1849
Leipzig - m.O 1.17.1925 Leipzig) s-a născut În familia unui
brutar şi a arătat de timpuriu un interes În inginerie, În
special pentru aspectele mecanice. După o activitate
prelungită la producătorii de piane Morgenstem &
Kotrade ' şi Julius Bluthner2 , În 1870 a plecat la război.
Pentru o perioadă a fost constructor de piane la I.G.Irmler3 .
În 1876 construieşte primele sale organe te şi începe propria
afacere. Paul Ehrlich a pus bazele unei industrii muzicale
În Leipzig. Creativitatea şi inventivitatea sa au fost
inepuizabile, obţinând peste 80 de brevete. Cele mai multe

!

Friedrieh Ernst Palll Ehr/ieh
Morgenstem & Kotrade, companie producătoare de piane din Leipzig, înfiinţată în anul 1846.
Julius Bliithner Pianofortefabrik GmbH, companie producătoare de piane din Leipzig, fondată în anul
1853.
3 I.G.lrmler, companie producătoare de piane din Leipzig, ce a funcţionat în perioada 1818-1953.
I

1
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dintre brevetele sale au fost eentrate pe noutăţi şi perfecţionări ale instrumentelor muzicale.
Astfel, este ştiut faptul că la unele automate, precum cutii muzicale, orchestrioane, flaşnete ce
utilizează cilindri cu ştifturi, marele dezavantaj al fabricaţiei îl constituia faptul că aceştia nu
puteau fi înlocuiţi; la unele modele la care acest lucru era posibil, operaţia cra destul de
anevoioasă.

ARISTONUL este fabricat în perioada 1880 - 1910 de către Fabrik Leipziger
MlIsihverke (fostă Paul Ehrlich & Co), în Gohlis lângă Leipzig şi au fost produse în mii de
exemplare, accesibile pentm toată lumea. Ele apar ca succesor al unor cutii muzicale mai mici,
numite Orchestrionetten şi produse de către Ehrlich începând cu 1876.
În anul 1880 compania număra 90 de angajaţi şi producea circa 1500 de aparate lunar~.
Din punct de vedere funcţional, aristonul conţine în interior un sistem de foaie, supape
ŞI ancii metalice. La rotirea discului, perforaţiile comandă deschiderea supapelor permiţând
trecerea aemlui comprimat în foaie peste aneiile metalice, corespunzătoare perforaţiilor de pe
5
disc .
Catalogul de discuri a companiei din vremea respectivă a inclus peste 5000 de titluri de
melodii, dintre care şi o scrie de titluri cu muzică românească.
Discurile perforate ce conţin melodia înregistrată prin operaţia specială de perforare şi
utilizate spre audiţie se diferenţiază după număml notelor muzicale transpuse pe carton. Astfel,
se disting următoare categorii:
- discuri cu 16 note muzicale, diametml de 17 cm, utilizate la organetele denumite
Helikon, destinate în special copiilor sub 16 ani;
- discuri cu 19 note muzicale, cu un diametru de 29 cm ce sunt utilizate la automatele
numite Aristonette;
- discuri cu 24 de note muzicale şi cu un diametm de 33 cm; acestea sunt cele mai
cunoscute şi utilizate de către automatele Ariston, cele mai populare constmite de către Fabrik

Leipziger MlIsihverke;
- discuri duble, cunoscute şi sub denumirea de evantai,
dar sunt specifice automatelor denumite Ariston Excelsior.

Ariston

conţin

tot 24 de note muzicale,

Ilerophon

.) http://www.alte-spieluhren.de/lochplatten_spieldosen.htm
5

Eugenia UrsesclI, Maria N ica, Muzeul Politehnic laşi - Secţia Înregistrarea şi Redarea Sunetului.

broşură,

1985;
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HEROPHONUL este un automat muzical brevetat tot de Paul Ehrlich şi fabricat de
compania ElIphonika MlIsikwerke din Leipzig Începând cu anul 1890. Acest automat muzical
utilizează cartoane perforate pătrate ce conţin Înregistrarea a 24 de note muzicale.
Producătorul ElIphonika MlIsihverke a fabricat modele diferite dintre care amintim:
Amorette, Atlas, Dolcine, Favorite, Hannonicon, Iris, Libelle, Lucca, Lux, Mandolinata şi
Manopan6 . În general, la aceste automate mecanismele erau asemănătoare Între ele, diferenţele
7
constând după aspectul exterior al cutiei . Discurile erau interschimbabile, ceea ce conferea un
avantaj În posibilitatea audiţiei a unui număr nelimitat de melodii.
Promovarea agresivă pe plan internaţional a automatelor produse de cele două finne
gennane, Fabrik Leipziger MlIsikwerke şi ElIphonika MlIsikwerke, a contribuit la vânzări
spectaculoase ale acestora. Aristonul şi Herophonul au fost modelele cel mai bine vândute 8 .
Patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" deţine o colecţie ce include
un număr de 108 discuri perforate din carton, marca Ehrlich. destinate audiţiei la ariston.
Majoritatea discurilor au fost achiziţionate sau donate de către colecţionarul gălăţean Justin
Agarici În anii: 1977, 1978 şi 1984. O altă parte provine de la Anton Popescu din jud.
Teleonnan, donaţie şi achiziţie din anii 1974 şi 1975.
Dintre acestea, doar patru discuri sunt cu diametrul de 17 cm, restul au diametrul de 33
cm şi conţin Înregistrarea a 24 note muzicale. Central, sunt inscripţionate datele de referinţă
privind titlul melodiei, eventual opera muzicală din care face parte, compozitorul, numărul
poziţiei din catalog şi patentul. Toate discurile conţin abrevierea S.G.D.G ("Sans Garantie Du
Gouvernement") .
Patentul S.G.D.G. a fost o dispoziţie legală din Franţa, stabilită În anul 1844, prin care
se stipula absolvirea totală a responsabilităţii statului cu privire la funcţionarea eficientă a
9
dispozitivului brevetat. Această menţiune a fost anulată În anul 1968 •
Cele mai multe discuri conţin piese muzicale de dans (vals, polcă, mazurcă, cadril), din
opere şi operete celebre, melodii tradiţionale din folclorul popoarelor. În general, starea de
conservare a acestor discuri este bună şi foarte bună.

Nr. inv. 3760

Nr. inv. 3660

Q. David Bowers, Encyclopedia of Automatic MusicalInstruments, The Vestal Press, New York, pag.
747.
7 Ibidem.
x Ibidem. pag. 742.
9 fr.wikipedia.org
6
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Nr. inv. 3658

Nr. inv. 3659

Dintre discurile cu muzică românească menţionăm unnătoarele titluri:
Serba Balcanika, aranjament muzical Leopold Strern, Nr. cat. 3754, Nr. inv. 3659;
Deşteaptă-te române, aranjament muzical de A.L.Patin, Nr. cat. 2398, Nr. inv.3660;
Ca la Breaza, aranjament muzical Leopold Strern, Nr. cat. 1988, Nr. inv.3760;
Asaltul Plevnei, marş, compozitor Louis Wiest, Nr. cat. 995, Nr. inv. 4996;1
Suspinul, vals, Nr. cat. 2144, Nr. inv. 8390;
Unicat În colecţie este un ansamblu de discuri duble din carton, În fonnă de evantai, ce
conţine Înregistrarea a două valsuri ,,11 8acio" şi "Der Kuss", Nr. cat. 5534, (nr. inv. 3658). Cele
două discuri sunt suprapuse şi fiecare disc este alcătuit din trei părţi, mobile. Cele trei părţi care
compun un disc, sunt Îmbinate Între ele prin intennediul unor urechiuşe metalice. Discul este
destinat organetelor model Ariston şi tip Excelsior. Starea de conservare este relativ bună.
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THE "TRUMPETER AUTOMATON" OF 1582:
BRINGING ITS MUSIC BACK TO LIFE.
"AUTOMATUL CU TROMPETIŞTI" DIN 1582:
RE(ADUCEREA) ÎN ACTUALITATE A MUZICII
INSTRUMENTALE
Ooz. Or. Helmut Kowar,
Phonogrammarchiv - Austrian Academy of Sciences

The trumpeter automaton (Copyright Kunsthistorisches Museum Wien)
Automatul cu trompetişti (Copyright din colecţia" Kunsthistorisches Museum ")

Aşa-numitul

automat cu trompetişti
tipului de "automate de masă" care
a devenit la modă în perioada Renaşterii.
Acestea prezintă obiecte dintre cele mai
preţioase şi sofisticate menite să fie surse de
amuzament pentru nobilime, prezentând
decoruri animate care sunt însoţite de

The so-called trumpeter automaton belongs
to the type of "table-automata" which
became fashionable during Renaissance
times. They feature most precious and
sophisticated objects for the amusement of
the nobility, displaying animated sceneries
which are accompanied by the appropriate
muslc.
The mechanics of the trumpeter automaton
was most probably made by Hans
Schlotheim, the most prominent maker of
clocks and automata coming from
Augsburg; the conception of the whole

aparţine

muzică adecvată.

Partea mecanică a automatului cu
a fost cel mai probabil realizată
de Hans Schlotheim, cel mai proeminent
constructor de ceasuri şi automate originar
din
Augsburg;
conceptul
întregului
trompetişti
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ansamblu Îşi găseşte sursa la Valentin
Drausch. Obiectul a fost un cadou al
Ducelui Wilhelm V. de Bavaria către
unchiul său arhiducele Ferdinand III de
Tiro!. Din 1582 automatul cu trompetişti a
fost păstrat În colecţia familiei de Habsburg
la castclul din Ambras de lângă Innsbruck şi
mal
târziu
a
fost
Încorporat
În
"Kunstkammer",
una
din
colecţiile
"Kunsthistorisches Museum", Viena.
Cutia de lemn imită arhitectura unui
castel şi are două platforme. Pe prima
platformă sunt 10 trompetişti, iar pe cea dea doua se află toboşarul cu două mici tobe,
tip timpan, În faţa sa. Personajele sunt
realizate din argint şi alamă şi sunt viu
colorate. Când automatul este pus În
funcţiune, trompetiştii ridică trompetele şi
le duc la gură iar toboşarul bate cu două
beţe În tobe. Cutia este ornamentată şi
prezintă două plăci ovale, una care conţine
literele WHIB (Wilhelm Herzog in Bayern)
şi anul 1582, iar cealaltă conţine blazonul
Bavariei.
Cutia include un automat muzical
care redă un regal cu 10 tuburi cu lamelă
vibrantă ce imită trompetele şi o piele de
tobă, Întinsă peste baza cutiei.

piece goes back to Valentin Drausch 1. The
object was a present of Duke Wilhelm V. of
Bavaria for his uncle archduke Ferdinand
III. of Tiro!. Since 1582 the trumpeter
automaton was kept in the collection of the
Habsburgs at the castle of Ambras near
Innsbruck and later on it was incorporated
into the "Kunstkammer", one of the
collections of the "Kunsthistorisches
Museum", Vienna.
The wooden cabinet resembles the
architecture of a castle and has two
platforms. On the first platform we find 10
trumpeters, the second one on top holds the
drummer with the two kettle drums in front
of him. The figures are made of silver and
brass and they are colorfully painted. When
the automaton is set in motion the
trumpeters rai se their trumpets to the mouth
and the drummer beats his instruments with
both drumsticks. The cabinet is decorated
and bears two oval plates, one giving the
lettcrs WHIB (Wilhelm Herzog in Bayern)
and the year 1582, the other plate shows the
Bavarian coat of arms.
The cabinet houses a musical automaton
playing a regal with 10 reed pipes imitating
the trumpets, and a drum skin which is
stretched across the bottom of the cabinet.

A drumskin covers the bottom
Pielea tamburului acoperă baza automatului

1

The ten reed pipes
Zece ţevi cu ancii

Hilda Lietzmann, Valentin Drallsch lInd Herzog Wilhelm V. von Bayern. Ein Edelsteinschneider der
llnd sein Aufiraggeber. Munchen - Berlin 1998, 118-126.

Spătrenaissance
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The mechanics is spring driven and consists of
Mecanismul este acţionat de un arc şi
bellows, the wind chest with the pipes, claves, constă din foaie, şirul de tuburi, clave şi o
and a big wheel made of wood, measunng roată mare din lemn care măsoară un diametru
de aproximativ 17cm.
almost 17cm in diameter.

Pipes, bel/ows, program wheel and spring drive
Tevi, bllrdllfilri, roţi de ac{ionare şi arclil ma/ar

This wheel is 2 cm thick and its edge bears 10
tracks carved into the wood. The claves are
conducted in these tracks. The tracks show
humps of different lengths.

Această roată

are grosimea de 2 cm şi
pe muchie are 10 piste trasate în lemn. Clave\e
sunt conduse în aceste piste.

The dntms/icks ol/he ali/ama/an
Tijele /ambllnt!lIi
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When the wheel is tuming the claves are
Acestea prezintă ridicături cu lungimi
diferite.
Când roata se învârte, clavele sunt
rai sed by those humps which cause the
ridicate de acele denivelări care detennină
sounding of the appropriate reed pipes.
The problem of this construction lies in the rezonarea tuburi lor corespunzătoare cu lamele
fact, that the metal claves touch the wooden vibrante.
Problema acestei construcţii rezidă, de
tracks, and by doing so damage the carrier of
altfel în faptul, că clavele din metal ating
the musical program.
pistele din lemn şi astfel deteriorează suportul
programului muzical.

The drumstrokes are programmed as teeth on a metal rim inside the wheel
Mişcarile

tambuntlui şi ale dinţilor sunt programate pe o jantă de metal din interiontl roţii

Drept consecinţă, pistele s-au uzat,
defonnat şi distrus după o perioadă destul de
scurtă de timp - deoarece În mod evident
automatul a rulat destul de des. Pentru a
rezolva problemele un restaurator, probabil
acum 400 sau 300 de ani, a bătut pini din
alamă în piste, în locurile în care ridicăturile
fuseseră retezate de clave.
Aceasta a cauzat crăpături în lemn şi
defonnări ulterioare. Automatul funcţionând
foarte mult, clavele au împins forţat aceşti pini
laterali, care acum sunt Înclinaţi. Unii pini au
fost smulşi, lăsând în unnă orificii adânci.

In consequence the tracks became wom out,
defonned and ruined quite after a short time as the automaton obviously was played rather
often. In order to solve the problems a restorer
probably some 400 or 300 years ago
hammered down brass pins into the tracks
where the humps had been shaved off by the
claves.
This caused cracks in the wood and further
defonnations. By playing the automaton on
and on the claves forced the pins sideward and
most pins are now in a slanting position. Some
of the pins were even tom out and left behind
deep slots.
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The ten tracks olthe wheel and the c/aves
Cele zece piste ale roţilor şi instrumentele de percuţie

The problems occurnng with this kind of a
wooden program carrier must have been
noticeable at Schlotheim's times already as
with his later automata he used metal wheels
and discs with metal pins and bridges.
The trumpeter automaton is not in playing
condition. Every attempt to play the wheel
would cause unforeseeable damage to the
wheel and the mechanism. Thus for reasons of
conservation it was not advisable to complete
or restore the historical substance. But there
was sufficient information available which
made a virtual reconstruction of the music
possible.
Photos of the tracks formed the basis to read
out the musical program notated on the wheel.
Many questions which could not be answered
from the photos could be answered by close
inspections of the wheel. The main and most
interesting part of the task was to reconstruct
the position and duration of each tone of the
musical piece by taking in consideration the
cracks in the wood, the wom out tracks with
their partly destroyed humps, the bent and
missing pins etc. This work of positioning the
tones resulted in the design of a MIDI file
which formed the basis for all further
elaboration, first for preparing a musical
notation, second for reconstructing the music
as it had been played by the automaton.

Problemele care apar la acest gen de
suport din lemn al programului trebuie să fi
fost deja observabile pe vremea lui
Schlotheim, deoarece la automatele sale
ulterioare a folosit roţi şi discuri din metal cu
pini şi punţi metalice.
Automatul cu trompetişti este acum în
stare de funcţionare. Fiecare încercare de a
pune roata în funcţiune ar cauza deteriorări
impredictibile roţii şi mecanismului. Astfel,
din motive de conservare s-a preferat să nu se
completeze sau să se restaureze substanţa
istorică. Dar au existat informaţii suficiente
pentru a face posibilă o reconstrucţie virtuală a
mUZICII.

Fotografii ale pistelor au format baza
pentru citirea programului muzical înregistrat
pe roată. Multe întrebări la care nu s-a putut
răspunde după fotografii şi-au găsit un răspuns
în inspecţii amănunţite ale roţii. Principala şi
cea mai interesantă parte a sarcinii a fost
reconstruirea poziţiei şi a duratei fiecărui ton
din piesa muzicală, luând în consideraţie
crăpăturile din lemn, cu ridicăturile lor parţial
distruse, pinii îndoiţi sau lipsă etc. Această
muncă de poziţionare a tonuri lor a avut ca
rezultat conceperea unui fişier MIDI care a
constituit baza pentru toate elaborările
ulterioare, mai întâi pentru pregătirea unei
notaţii muzicale, apoi pentru reconstruirea
muzicii aşa cum era aceasta redată de automat.
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MlDI-jiie showing Intrada and beginning olmain movement
Fişier Midi de reconstituire a muzicii

The aim was not only to reconstruct the music
as it was played originally, but also to regain
the historical sound. Fortunately ali the reed
pipes as wcll as the valves of the wind chest
were in such good condition that - with the
help of master organ builder Ferdinand
Salomon (Leobendorf, Austria) - ali the tones
could be played and recordings could be made.
Since 1987 the scale of the regal is known as c
g c' e' g' c" d" e" f' g"2. But the
dimensions of the reed pipes made clear that
the instrument sounded a forth higher. Also
traces of dirt and oxidation on the reeds
showed where the tuning wires had been
placed, and these hints also pointed towards a
scale starting with f. These findings also fit
perfectly to the fact that trumpets of that time
and other instruments were based on f 3.
Two drumsticks beat the drum skin on the
underside of the cabinet. The sequence of the
drum beats is encoded as teeth of a metal rim
fixed to the inner side of the wheel. Also this
program had to be transcribed. The drum skin
of the trumpeter automaton showed still
enough tension to produce acceptable tones.
The reeordings were made with wooden sticks
touching the drum skin right skin on the spot

Scopul nu a fost doar de a reconstitui
muzica aşa cum era redată iniţial, dar şi de a
recăpăta sunetul istoric. Din fericire, toate
tuburile cu lamelă vibrantă precum şi valvele
şirului de tuburi au fost într-o stare atât de
bună încât - cu ajutorul unui constructor de
orgi Ferdinand Salomon (Leobendorf, Austria)
- toate tonuri le au putut fi cântate şi s-au putut
face înregistrări ale acestora. Din 1987 scala
regalului este cunoscută drept do sol do' mi'
sol' do" re " mi " fa" sol " . Dar dimensiunile
tuburi lor cu lamelă vibrantă au arătat clar că
instrumentul suna cu un sfert de ton mai sus.
De asemenea, urmele de mizerie şi oxidare pe
lamelele vibrante arătau unde erau plasate
firele de acordare, iar aceste indicii au arătat,
de asemenea, o scală care începe cu fa. Aceste
descoperiri se potrivesc perfect şi cu faptul că
trompetele acelei epoci şi alte instrumente erau
acordate în fa.
Două beţe de tobă bat pielea tobei pe
partea interioară a cutiei automatului. Secvenţa
bătăilor de tobă este codată drept dinţi ai unei
buze metalice fixate de partea interioară a
roţii. Şi acest program a trebuit transcris.
Pielea tobei automatului cu trompetişti era
încă suficient de tensionată pentru a produce

lan laap Haspels, Automatic mllsical instruments, their mechanics and their music 1580-1820, Koedijk
1987, 197.
J E.g. Cesare Bendinelli, TI/tia {'arte delia Trombetla, [o. O.] 1614, Reprint ed. by Edward H. Tarr,
Kassel-Basel 1975, foI. 1r.

2
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where the original sticks of the automaton
would hit the skin.
With the transfer ofthe musical program into a
MIDI file and the recordings of each tone of
the reeds and of the drum beats at hand it was
possible to ha ve the music played as it is
encoded on the wheel and with the authentic
sound~. The speed of the revolution of the
program wheel was calculated by Nils Unger,
the technician of the restoration workshop of
the art history museum in Vienna. To be
perfectly close to the original sound of the
trumpeter automaton we added the noise of the
spring drive to the music. As it was not
possible to activate the drive of the trumpeter
automaton we recorded the rather similar
spring drive of the ship-automaton, made in
1585 by Schlotheim. This motor proved to be
still in working order.
The
trumpeter automaton presents a
trumpeter's corps (trumpets plus timpani), as it
was typical for the representation of the high
nobility in Renaissance and baroque times.
The numbers of trumpeters was significant for
the rank of a prince or a king, and the
automaton in question depicts Ferdinand's
trumpeter's corps in Innsbruck, which was a
European centre of the art of trumpet playing
then.
The musical program consists of two pieces, a
praeambulum and the "true" piece, as it is put
in a contemporary description.
The Praeambulum is a splendid introduction
displaying the whole tonal range. It features a
brilliant melodic line which IS clearly
accelerated towards the end together with a
many voiced accompaniment. This gives a
truc picture on how an improvised intrada had
actually been played by the solo trumpeter and
his accompanying corps.

tonuri acceptabile. Înregistrările au fost făcute
cu beţe de lemn care ating pielea tobei exact În
locul În care beţele originale atingeau pielea.
Cu transferul programului muzical
Într-un fişier MIDI şi Înregistrări ale fiecărui
ton al lamelelor vibrante şi ale bătăilor tobei la
Îndemână, s-a putut obţine muzica redată aşa
cum era codată pe roată şi cu sunetul autentic.
Viteza de rotaţie a roţii cu programul muzical
a fost calculată de Nils Unger, tehnicianul
atelierului de restaurare al Muzeului de Istoria
Artei din Viena. Pentru a fi cât mai aproape de
sunetul original al automatului cu trompetişti
am adăugat zgomotul mecanismului cu arc la
muzică.
Deoarece nu am putut activa
mecanismul automatului cu trompetişti, am
Înregistrat un mecanism similar cu arc al
automatului cu navă, realizată În 1585 de
Schlotheim. Acest motor s-a dovedit a fi Încă
În bună stare de funcţionare.
Automatul cu trompetişti prezintă un
ansamblu de acompaniament al trompetistului
(trompete plus timpani), aşa cum acesta era
specific pentru reprezentarea Înaltei nobilimi
În Renaştere şi baroc. Numărul de trompetişti
era semnificativ pentru rangul unui prinţ sau al
unui rege, iar automatul În discuţie reprezintă
ansamblul de trompetişti al lui Ferdinand din
Innsbruck, care era un centru european al
momentului de arta interpretării la trompetă.
Programul muzical constă În două
piese, un preambul şi "adevărata" piesă, după
cum se
menţionează
Într-o descriere
contemporană.

Preambulul
este
o
splendidă
introducere care re dă Întreaga gamă muzicală.
Conţine o linie melodică strălucită care este În
mod clar accelerată spre final Împreună cu
acompaniament pe mai mult voci. Aceasta
re dă o imagine reală a modului În care o
intrada improvizată era redată În realitate de
trompetistul solist şi de ansamblul care Îl
acompama.

I would like to thank my colleague Nadja Wallaskovits for helping with the recordings and for
proccssing the MIDI files on the MIDI editor.
Doresc să îi mulţumesc colegii mele Nadja Wallaskovits pentru ajutorul dat la înregistrarea şi procesarea
fişierelor MIDI pe editorul MIDI.

4
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With the main piece we tind a setting as it is
described in the historical writings 5 :

Împreună cu piesa principală găsim descrierea
acesteia aşa cum apare în scrierile istorice:

•

The principal voice which uses only the •
forth to the eighth partial of the trumpet
and thus plays a melody consisting only
of the tones of the triad;

care foloseşte doar
parţiale le IV-VIII ale trompetei şi astfel
redă o melodie fonnată exclusiv din tonuri
ale triadei;

•

the "clarion" voice, sounding the highest •
register of the trumpet from the eighth
partial upwards, which fonns an
improvised melodic line of up- and
downward going runs, decorating the
principal voice;
•

Vocea de "clarion", care cânta în registrul
cel mai înalt al trompetei, de la parţiala a
patra în sus, care fonnează o linie melodică
improvizată cu suişuri
ŞI coborâşuri,
omamentează vocea principală;

•

Below tie the two bass voices; one sounds
the tonic, the other the fifth. Both are
played constantly.
•

•

The part of
improvised.

the

timpani

IS

Vocea

principală

Mai jos se află cele două voci de bas; unul
sună tonica, celălalt dominanta. Ambele
cântă constant.
Partea

timpanilor

este,

de

asemenea,

improvizată.

also

The main piece consists ofthree parts:
Part one (A) is a "sonata" with four voices. It
shows a clear fonnal structure based on
repetitions of the theme of the principal voice.
In part two (B) the clarion - voice pauses, the
movement is slower and gives room to a
rhythmically very free solo of the principal
voice. Part three (C) is obviously a "rotta"
with all voices taking part again.
There are thematic similarities with part one,
the setting becomes denser and the tempo is
increased towards the end which cumulates
and concludes with a many voiced chord.

5

..

•-.
• •
•-,;1 :;• •-; iri';.• •-; ;• •-,; • 'T• • •
.IL

Piesa principală conţine trei părţi:
Partea întâi (A) este o "sonată" cu
patru voci. Prezintă o structură fonnală clară
bazată pe repetiţii ale temei vocii principale. În
partea a doua (B) vocea de clarion tace,
mişcarea este mai lentă şi face loc unui solo al
vocii principale, foarte liber din punct de
vedere ritmic. Partea a treia (C) este în mod
evident o "rotta" în care participă toate vocile
din nou.
Există similarităţi tematice cu prima
parte, fundalul devine mai dens, iar tempoul
creşte spre finalul care cumulează şi conchide
cu acord pe mai multe voci.

See Michael Praetorius, Syntagma mllsiclIm. Bd. 3, Wolfenbiittel 1619 (Faks. Reprint Kassel 2001), 171
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The perfonnance of the muslc of the
Redarea mUZICII ansamblului de
trumpeter's corps relied on the practice of acompaniament al trompetistului se baza pe
collectively improvising on the basis of the practica improvizaţiei colective pe baza vocii
principal voice, which also was the only one principale, care era şi singura notată. Există
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which was written down 6 . There exist only
some rare notated examples of the execution
of the clarin voice 7 . This means that the
trumpeter automaton plays improvised music
and has thus preserved an example of actual
performance practice of which we just knew
from written sources.
It was exciting and fascinating to find out that
the music of this automaton is not some
fantasy playing some kind of musical
background; in the contrary, the music
constitutes the central point of this
automaton' s message. The automaton' s
thematic material can be traced down to
contemporary records of the sonatas by the
German trumpeter Hendrich Liibeck 1598 8 .
Even the design of the clarion part is to be
found with Bendinelli's writings 9 , Bendinelli
was active around 1580 as a court trumpeter in
Vienna and Munich. It is obvious that the
maker of this trumpeter's automaton tried to
achieve an exact representation of the actual
music transposed to the means of the
automaton as true as possible.
1 would like to thank the "Kunsthistorisches
Museum Wien" for providing the photo of the
total view of the automaton and for the kind
permission to reproduce the picture within this
article.
For a detailed discussion of the construction
and the music of the "trumpeter automaton"
and of two other Rennaissance automata
please see Helmut Kowar: "Wir machen
Musik!", Trompeterautomat, Schiff und
Bacchuswagen des Hans Schlotheim, in:
lahrbuch des Kunsthistorischen Museums
Wien, VoI. 13-14,2011-2012.

doar rare exemple notate de execuţia VOCII
clarionului. Aceasta Înseamnă că automatul cu
trompetişti redă muzică improvizată şi a
păstrat astfel un exemplu real de practică de
interpretare despre care ştim doar din surse
scnse.
A fost interesant şi fascinant să aflăm
că muzica acestui automat nu este doar o
fantezie care re dă un fundal muzical oarecare;
dimpotrivă, muzica reprezintă punctul central
al mesajului acestui automat. Materialul
tematic al acestui automat poate fi urmărit În
Înregistrările contemporane ale sonate lor de
către trompetistul german Hendrich Liibeck
1598. Chiar şi conceptul părţii de clarion se
regăseşte În scrierile lui Bendinelli, care pe la
1580 activa ca trompetist al curţilor din Viena
şi Miinich. Este evident că cel care a construit
acest automat cu trompetişti a Încercat să
obţină o reprezentare exactă a muzicii reale
transpuse pe suportul automatului cât mai fidel
posibil.
să
mulţumesc
Doresc
"Kunsthistorisches Museum Wien" pentru
furnizarea fotografiei cu imaginea de
ansamblu a automatului şi pentru permisiunea
de a reproduce imaginea În cadrul acestui
articol.
detaliată
a
Pentru
o discuţie
construcţiei
ŞI
mUZICII "automatului cu
trompetişti"
ŞI
a altor două automate
renascentiste, vă rog consultaţi Helmut Kowar:
"Wir machen Musik!", Trompeterautomat,
Schiff und Bacchuswagen des Hans
Schlotheim,
În:
Jahrbuch
des
Kunsthistorischen Museums Wien, VoI. 13-14,
2011-2012.
Traducere: Coralia Costas

See Detlef Altenburg, Untersllchllngen zlIr Geschichte der Trompete im Zeita/ter der C/arinb/askllnst
(/500-1800),3 Bde., Regensburg 1973, Bd. 1,351.
7 See e.g. Georg Schiinemann, Sonaten lInd Feldstiicke der Hojirompeter, in: Zeitschrift fUr
Musikwissenschaft 17, 1935, 147-170; vgl. auch Georg Schiinemann (Hg.),Trompeterjanjaren. Sonaten
/Ind Fe/dstiicke. Nach Aujzeichnllngen delltscher Hojirompeter des 16./17. lahrhzmderts
(Reichsdenkmale Deutscher Musik, Abt. einst. Musik Bd. 1).
x Schiinemann 1935, 156, und Schiinemann 1936, XIX. The theme ofthe principal voice is also used at
the beginning of Sonata No. 33 in Cesare Bendinelli 1614, foI. 20v
9 Bendinelli 1614, foI. 55r.
6
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PHILIPPS PAGANINI - MODEL 3
Mgr. Petr Nekuza
Technic Museum of Brno
Restorer Radek Janollsek - Czech Republic

Restaurator Radek Janousek - Cehia

History:

ISTORIE :

Johann Daniel Phillips began in the automatic
musical instrument maked at the of 23 age
when he built a baITel orchestrion for the
Gennania, a hotel and dance hali in Frankfurt
am Main, in Gennany. In 1877 the finn of
Philipps and Ketterer was started. In the early
years their factory was maintained in
Vohrenbach but the Ketterer partnership was
only nine years.
In 1886 the Frankfurt Orchestrion and Piano
Instrument Factory - J.D.Philipps was fonned.
In 1911 the name was the Frankfurt Music
Factory
J.D.Philipps and Sons A.G.
Headquarters were in Bockenheim, a district
of Frankfurt.
During the 1880' s and the 1890' s the finn' s
principal products were baITel operated pianos
and orchestrions. These early orchestrions
were built on standard lines and constructions.
The music was programmed on a pinned
wooden baITel. In 1896 Philipps produced its
first paper-roll-operated instruments and
around 1902 year several varieties of
orchestrions were being marketed with that
device.
In 1910 Philipps introduced the Paganini line
of instruments, designed to replicate the
playing of a string band and named after one
of the world's greatest violinists, Niccolo
Paganini (1782 - 1840). Paganini was one of
the most celebrated violin virtuos of his time,
and he left his mark as one of the pillars of
modern viol in technique.
In 1974 the Philipps Model 3 Paganini was
purchased from the private collection of Mr.
Karel Zak, located in the small town of
Sternberk, Czechoslovakia (now Czech

Johann Daniel Phillips a Început să
construiască un automat muzical la vârsta de
23 de ani, când a realizat un orchestrion cu
corzi pentru un hotel şi o sală de dans din
Frankfurt pe Main, Gennania. În 1877 a
apărut
finna Philipps şi Ketterer la
Vohrenbach, parteneriatul Între Philipps ŞI
Ketterer durând aproximativ nouă ani.
În 1886, apare fabrica de piane ŞI
orchestrioane În Frankfurt - s-a fonnat
J.D.Philipps.
În 1911 numele s-a schimbat În
Fabrica de Muzică Frankfurt - J.D.Philipps @
A.G. Sons cu sediul În Bockenheim, un
cartier din Frankfllrt.
În timpul anilor 1880 ŞI 1890,
produsele finnei au fost pianele mecanice şi
orchestrioanele. Aceste orchestrioane timpurii
au fost realizate pe liniile standard şi de
construcţii. Muzica a fost programată pe un
cilindru de lemn cu pini. În 1896, Philipps a
produs primele sale rulouri de hârtie acţionate de instrumente, iar În j uruI anului
1902 mai multe tipuri de orchestrioane au fost
comercializate cu acel dispozitiv.
În 1910 Philipps introduce linia de
instrumente Paganini, concepută pentru
redarea corzi lor şi numită după unul dintre cei
mai mari violonisti din lume,
Niccolo
Paganini (1782-1840). Paganini a fost unul
dintre cei mai celebri virtuozi al viorii
timpului său ce şi-a lăsat amprenta sa tehnicii
viorii moderne.
În 1974, Philipps Model 3 Paganini a
fost achiziţionat dintr-o colecţie privată a
domnului Karel Zak, situată În micul oraş
Sternberk, Cehoslovacia (acum Republica
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Republic). With the Paganini was a large
library more than hundred music rolls. Upon
purchase, the Paganini was in bad condition in
deposit of the Technical Museum and partially
disassembled. I have never seen our the
Philipps Paganini fully assembled.
In Apri 1 of 20 Il, we contacted the Mechanical
Music Press Collection, exactly Mr. Terry
Hathaway from Florida and Ken Goldmann
from Los Angels, advising that the Technical
Museum had a Philipps Paganini Model 3, and
was pursuing a restoration of the instrument,
but needed some assistance in understanding
more about the instrument.
By mid 20 Il restoration of the Paganini was
getting underway, and the Museum cooperated
with restorer Mr. Radek Janousek, who
operates his own piano and pianola restoration
business, but was formerly a "technologist of
pianos" at the Petrof Piano Factory in Hradec
Kralove town. Petrof is widely recognized in
Europe as a manufacturer of high quality
grand pianos. I think, Philipps Model 3
Paganini is gradually coming back to life.
We would like to install the Philipps Paganini
Model 3 in a permanent exhibition, called the
Salon Mechanicke Hudby (Salon with
Mechanical Musical Instruments).

Cehă)

împreună

cu o bibliotecă mare ce
mai mult de o sută de rulouri
muzicale. La cumpărare, Paganini era
deteriorat şi parţial demontat, fiind depozitat
apoi la Muzeul Tehnic. Nu am văzut niciodată
orchestrionul Paganini Philipps complet
asamblat.
În luna aprilie a anului 20 Il, am
contactat Mechanical Music Press Collection,
mai exact pe dl Terry Hathaway din Florida şi
pe Ken Goldmann din Los Angeles pentru a
confirma că Muzeul Tehnic din Bmo deţine
un Orchestrion Philipps Paganini Model 3 şi
pentru a obţine informaţii despre acest
instrument, eventual chiar restaurarea acestuia.
Până
la jumătatea anului 20 Il
restaurarea orchestrionului era în curs de
desfăşurare, muzeul a cooperat cu domnul
restaurator Radek Janousek care deţine o
societate de restaurare piane, fiind anterior un
"tehnolog de piane" la Fabrica de piane Petra!
în oraşul Hradec Kralove. Petra! este
recunoscut pe scară largă în Europa ca un
producător de piane grandioase de înaltă
calitate. Cred că, Orchestrionul Philipps
Model 3 Paganini a fost treptat reîntors la
conţinea

viaţă.

Ne-am dori să instalăm Orchestrionul
Philipps Paganini Model 3 într-o expoziţie
permanentă, numită Salon Mechanicke Hudby
(salon cu instrumente mecanice muzicale).

Technical part:
Partea tehnică
Height of 9 feet 2 inches
Width of 5 feet 8 inches
Depth of 2 feet Il inches
Weight 1628 lbs

Înălţimea 2776 mm
Lăţimea 1520 mm
Adâncimea de 620 mm
Greutatea 740 kg

This authomatopfon German ongm was
initially
predestinated,
thanks
to
its
instrumental original schedule, to the
production of mainly classical music. As its
name suggests, there are supporting viol in,
accompanied by grand piano and harmonium
with breakdown tongues. Significant signs patented Philipps' duplex turret mcchanics,
which, when fuUy loaded magazine, was able

Acest automat muzical de ongme
germană
a fost iniţial destinat, graţie
programului său instrumental original, în
special producţiei de muzică clasică. După
cum sugerează şi numele său, există o vioară
de susţinere, acompaniată de un pian mare şi
un armoniu cu anciile avariate. Ca semne
distinctive - mecanismul patentat de Philipps
prevăzut cu comutator duplex, care cu
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to play without operator intervention
continuously about two hours and was only
fitted for special customer request. Pneumatic
mechanism is divided into pressure and
vacuum section and is powered by an electric
motor from Siemens Schuckert a total output
of 1.1 KW. Most of the vacuum device is very
similar to devices that are used in pianolas. It
is all about pumping the bellows with a
magazine, doublevalve tone airholes, control
equipment and auxiliary functions. Pressure is
used mainly for organ tone airhole and for
resonance shear pipes (imitation violin). The
control unit controls the mcchanism using the
guidance provided on a perforated belt in
combination with electromechanics, which is
derived from the cycles of duplex turret
mechanics. Control program are perforated
paper strips Philipps type PP or Wurlitzer
Paganini.
Restoration
At first glance, it was clear that the cabinet of
authomatophon is not complete. It has been
found according to photos of other survived
specimens that we are missing almost three
quarters cabinet. Furthermore, it was found
that the only known model of the Philipps
Paganini No.3 exists in the U.S.A. We
decided, at the beginning of 20 Il, thanks to
the American expert of authomatophons Mr.
Terry Hathaway, to ask the owner of this
complete and restored authomatophfon Mr.
Ken Goldman for his assistance. To our great
joy both gentlemen agrccd, and for us, this
nccessary cooperat ion started in full swing.
First of ali, there were sent photos and
drawings of the cabinet parts. We have
received from the USA photos of details of
individual parts and especially their exact
dimensions. Currently, the original fragment
of authomatophon cabinet restored and partly
made in the copy thanks to this cooperation.
Finishing oak veneer has been restored in the
style of Silver Gray. Internal components are
still restored. Their condition is adequate to
age-old and poor storage and handling. In
summary, it is possible to devide running parts
of orchestrion into several categories

magazIa complet încărcată putea cânta rară
intervenţia operatorului continuu aproximativ
două ore, doar la cererea clienţilor speciali.
Mecanismul pneumatic este divizat în
secţiunea presurizată şi cea vacuumată şi este
alimentat de un motor electric de la Siemens
Schuckert cu putere totală de 1,lKW. Mare
parte din dispozitivul vacuumat este similar cu
cel folosit la pianole. Totul ţine de pomparea
în foaie folosind un burduf, admisia de aer
pentru sunet cu valvă dublă, echipament de
control şi funcţii auxiliare. Presiunea este
folosită în principal pentru admisia de aer
pentru sunetul orgii şi pentru tuburile de
rezonanţă cu efect de forfecare (imitaţia
viorii).
Unitatea
de
control
verifică
mecanismul folosind ghidajul furnizat pe o
bandă
perforată
în
combinaţie
cu
electromecanica,
derivată
din
ciclurile
mecanismului cu comutator duplex. Programul
este controlat cu benzi de hârtie perforată
Philipps tip PP sau Wurlitzer Paganini.
Restaurarea
La o primă vedere, se vede clar că
dulapul automatului muzical era incomplet.
Conform fotografii lor altor exemplare care au
supravieţuit s-a constatat că existau aproape
trei sferturi din dulap. De asemenea s-a
constatat că doar modelul cunoscut Philipps
Paganini Nr.3 există în SUA. Ne-am decis, la
începutul anului 20 Il, mulţumită expertului
american în automate muzicale, domnul Terry
Hathaway, să cerem sprijinul proprietarului
acestui exemplar complet şi restaurat, domnul
Ken Goldman. Spre marea noastră bucurie
ambii au fost de acord, iar pentru noi această
cooperare necesară a început cu deplin avânt.
Mai întâi, am trimis fotografii şi desene ale
părţilor dulapului. Am primit din SUA
fotografii care prezentau detalii ale părţilor
individuale şi în special dimensiunile lor
exacte. În prezent, fragmentul original din
dulapul automatului muzical este restaurat şi
parţial reracut drept replică, graţie acestei
cooperări. Finisajul furnirului de stejar a fost
restaurat în stilul Silver Gray. Componentele
interne sunt încă în curs de restaurare. Starea
lor este determinată de vârsta şi de condiţiile
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according to the used materials.

proaste de

Metals - their surfaces are covered partially,
deep corrosion is mechanically and chemically
treated. There 1S used for preservation
microcrystalline wax.
Wooden parts - the wood itself is not
attacked. The object of restoration is mainly
surface treatment, which is being restored
mainly copal and shellack paint.
Skin and feUs - badly damaged, or missing
parts at all. These are replaced with felt
duplicates of the same size and color. The skin
in authomatophon mainly serves as a sealing
element between components of pneumatic
part. 8roken parts are replaced with duplicates
(calf, goat).

păstrare şi

manipulare. Pe scurt,
părţile funcţionale ale orchestrionului pot fi
împărţite în mai multe categorii conform
materialelor utilizate.
Metale - suprafeţele lor sunt acoperite parţial,
coroziunea profundă a fost tratată mecanic şi
chimic. Pentru conservare s-a utilizat ceară
microcristalină.

Părţile

din lemn - lemnul propriu zis nu era
atacat de microorganisme. Tratamentul de
restaurare s-a realizat pe toată suprafaţa,
utilizând în special copal şi şelac.
Pielea şi pâslele - erau foarte deteriorate, sau
lipseau în întregime, de aceea acestea au fost
Înlocuite cu replici din pâslă de aceleaşi
dimensiuni şi culori. Pielea în automatul
muzical serveşte în special ca element de
etanşare
între
componentele
părţilor
pneumatice. Părţile deteriorate au fost
înlocuite cu replici (piele de viţel, capră).
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Covers bellows - it is one of the most
important part where the critical factors are
airtight and also elasticity of covers. In
principle, it is always impregnated fabric with
rubber solution. Broken covers are being
replaced by duplicates (polypel) and
subsequently impregnated (color).
In conclusion, it is classified Philipps
Paganini, namely between orchestrions, but its
exact name should sound more "musical box".

Învelitoarea pentru foaie - una din cele mai
importante părţi ale foalei, unde factorii critici
sunt etanşarea dar şi elasticitatea învelitorii. În
princIpIU, învelitoarea este întotdeauna
fonnată dintr-o ţesătură impregnată cu soluţie
de cauciuc. Părţile deteriorate sunt înlocuite
cu replici (polipel) şi ulterior impregnate
(culoare).
În concluzie, Philipps Paganini este
clasificat în clasa orchestrioanelor, dar numele
său corect ar trebui să fie de "cutie muzicală".
Traducere: Coralia
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AUTOMATE MUZICALE ŞI APARATE PENTRU
ÎNREGISTRAREA ŞI REDAREA SUNETULUI DIN
COLECŢIA MUZEULUI ŢĂRII CRIŞURILOR, ORADEA
(ADDENDA CORRIGE)
Muzeul

Ronald Hochhauser
Oradea

Ţării Crişurilor,

Abstract: The article is an addendllm to the stlldy pllblished in the Bulletin of the "Ştefan
Procopiu" Museum ol Science and Technology, year II, Isslle nr.2, Iaşi, pllblished by the Academic
Foundation AXIS, p. 122-137. This article presents fourteen cultural assets that mark the beginning ol
sound recording. It contains not only the inherent corrections but also the description ol2 devices that
play sounds, namely {wo patephones bought relatively recently and a jeli' corrections regarding the
pieces deseribed in the original article.

rticolul este o addendă la studiul publicat în Buletinul Muzeului Ştiinţei şi
Tehnicii "Ştefan Procopiu ", anul II, 2007, nr. 2, Iaşi, Editura Fundaţiei
Academice AXIS, p. 122-137, unde au fost prezentate câteva bunuri culturale
ce ne conduc paşii spre cele dintâi înregistrări sonore: paisprezece automate muzicale şi aparate
pentru Înregistrarea şi redarea sunetului, aflate în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor Oradea. El
cuprinde, pe lângă completări le inerente, descrierea a două aparate pentru redarea sunetului, în
cazul dat a două patefoane, achiziţionate relativ recent, şi unele rectificări legate de piesele
descrise în publicaţia de bază.

A

Completări

Colecţia

de automate muzicale şi aparate pentru inregistrarea şi redarea sunetului,
incluzând şi suporţii de Înregistrare: discuri din metal sau ebonită, cilindri cu ştifturi, discuri şi
benzi perforate din hârtie, a fost instituită în anul 1972, prin transferul (a se subînţelege:
confiscarea) de la Vama Borş a unei mici organete mecanice, portative. De atunci, aceasta s-a
îmbogăţit persistent, prin noi transferuri de la instituţia vamală, achiziţii şi donaţii din partea
persoanelor fizice. Exceptând aparatele pentru redarea electrică a sunetului, cu alte cuvinte
patefoanele electrice sau pick-upurile, Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea deţine azi, în
inventarul său, un număr de douăzeci automate muzicale şi aparate pentru Înregistrarea şi
redarea sunetului: trei organete de diferite tipuri, două orgi de stradă, unfonograf, un poliphon
de masă, un euphonion cu discotecă, un orchestrion, trei gramofoane şi opt patefoane de masă
şi portabile, studiate anterior, în bună parte. Piesele reprezintă mărturii ale creaţiei tehnice de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea - perioada "belle epoque",
caracterizată de o relativă pace şi bunăstare - când descoperirile din domeniu s-au succedat cu
o semnificativă repeziciune.
Achiziţii

1.

recente
Patefon portabil His Master's Voice, model 10 1', cu spaţiu de depozitat discuri
(foto 1)

, Camelia Cristofor, Monica Nănescu, Tonomatlll eli amintiri - Pliant de expoziţie, Complexul Naţional
Muzeal "Moldova", Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu", laşi, 2003.
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Producător: The Gramophone Company Ltd., Londra (Hayes, Middlesex; aZI
Hillingdon), Imperiul Britanic
Datare: 1925-193 l
Dimensiuni (în cm): 42 x 29 x 14,5
Diametru platan (în cm): 25

Foto 1. Patefon portabil "His Master 's Voice ", tip 101, Londra, Imperiul Britanic, 1927-/930
Descriere şi funcţionare: Este identic cu bunul cultural descris în publicaţia de bază,
fiind încorporat într-o cutie din lemn, de fonnă paralelipipedică, cu încuietoare, îmbrăcată în
pânză impenneabilă de culoare neagră, cu pavilion acustic interior. Pe dinăuntru se află platanul
pentru suportul discului, braţul acustic cu doza de redare, regulatorul de viteză care îndeplineşte
şi rol de pârghie de pornire-oprire. Lateral dreapta, sub platan, dispune de un orificiu în care se
introduce manivela pentru antrenarea mecanismului cu arc. Aparatul conţine un sertăraş cu
resort pentru păstrarea acelor de rezervă (aparatul dispune de 124 de astfel de ace), montat în
peretele din dreapta a aparatului. În interiorul capacului se află un spaţiu special amenajat pentru
discotecă, asemenea unui buzunar pe care sunt imprimate blazonul şi inscripţia HIS MASTER'S
VOICE, THE GRAMOPHONE COMPANY LTO/PA TENT APPLIEO FOR (VOCEA
ST ĂP ÂNULUI SĂU/COMPANIA GRAMOPHONE LTO/BREVETUL APLICAT PENTRU).
Aflat într-o perfectă stare de funcţionare, aparatul este prevăzut cu mâner pentru transport.
2.

Patefon portabil rusesc (foto 2)
Producător: MocKo6cKuii namerjJoHllblii 3aeod, (CCCP) / Fabrica de patefoane
Moscova (U.R.S.S)
Datare: 1953-1954
Dimensiuni (în cm): 41,5 x 29 x 16,5
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Diametru platan (în cm): 25

Foto 2. Patefon portabil rusesc, Moscova, U.R.S.S., 1953-1954

Descriere şi funcţionare: Aparatul este un model portabil, cu pavilion acustic interior,
încorporat într-o cutie din lemn îmbrăcată cu pânză impermeabilă de culoare maronie, ce imită
pielea naturală. În interior se află platanul discului, antrenat de un mecanism cu arc; braţul
mobil montat în partea dreaptă se termină cu doza acustică; regulatorul de viteză plasat în partea
stângă a platanului; pârghia de pornire-oprire montată sub platan; în partea dreaptă, cutia este
prevăzută cu o deschizătură cu resort, pentru păstrarea acelor montată lateral în peretele
aparatului. La baza capacului, în interior, este fixat un suport metalic pentru susţinerea
manivelei de antrenare. Aparatul conţine şi o încuietoare la capac. În interiorul acestuia, central,
este aplicată emblema lizibilă a producătorului: "MocKoecKlIll JlamecjJoHHblll 3aeoa,
MHHHcTepcTBo MeCTHOH H TOnJ1HBHOH npOMbllllJIeHHOCTH PC<1>CP (Fabrica de patefoane din
Moscova. Ministerul industriei locale şi combustibilului al RSFSR)".
Rectificări

În publicaţia de bază, în cazul următoarelor piese principiul de funcţionare, denumirea
producătorului sau datarea erau necorespunzătoare:
1. Organetă Manopan (vezi p. 125-127)
Descriere şi funcţionare: Este un automat muzical din categoria orgilor cu lamele
metalice, ce utilizează la citire o bandă perforată închisă. Prin intermediul manivelei cu braţ
curbiliniu se pompează aer într-un burduf din piele, aflat în interiorul carcasei. Conform
programului de pe banda perforată, în speţă a perforaţiilor, aerul înmagazinat acţionează nişte
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supape ce antrenează lamelele elastice acordate pe note muzicale, tăcând astfel posibilă audierea
piesei înregistrate.
2. Orchestrion (vezi p. 129-130)2:
Producător: Prvni Prazska tovarna hudebnich stroju o orchestrionu "Diego Fuchs"/
Prima fabrică de aparate muzicale şi orchestrioane din Praga, "Diego Fuchs"
Datare: 1906-1915
3. Fonograf Edison (vezi p. 130-131)
Datare: aprox. 1900
În încheierea augmentării noastre, concluzionăm prin a spune că automatele muzicale şi
aparatele pentn/ Înregistrarea şi redarea sunetului investigate cu această ocazie, sunt
susceptibile de a face parte din categoria juridică "Fond" sau "Tezaur" ale patrimoniului cultural
naţional. Prin unnare, pentru cele patru piese: Patefon portabil His Master's Voice, model 101;
Patefon portabil rusesc; Organetă Manopan şi Orchestrion "Diego Fuchs" s-au Întocmit dosare
de clasare. Totodată, ţinem să menţionăm că, la ediţia din 2012 a Nopţii europene a muzeelor,
oferta culturală a Muzeului Ţării Crişurilor a cuprins, printre altele, o expoziţie de automate şi
instrumente muzicale în cadrul căreia au fost etalate şi bunurile de importanţă tehnică amintite
ceva mai înainte. Aceasta a fost savurată din plin de peste cei 2.000 de vizitatori, provocaţi a
participa la o călătorie virtuală în trecut, în perioada de glorie a automatelor muzicale, a
gramofoanelor şi patefoanelor.

Informaţii furnizate de domnul Ladislav Sluka, colecţionar şi scriitor din Republica Cehă, prin
intermediul domnului Petr Nekuza, curator la Muzeul Tehnic din Brno, Cehia şi a doamnei Camelia
Cristofor, muzeograf la Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" din Iaşi. Pe această cale ne
exprimăm gratitudinea de a ne fi ajutat în demersul nostru.
2
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RULOURI DE HÂRTIE PERFORATĂ LA MUZEUL
STIINTEI SI TEHNICII "STEFAN PROCOPIU" IASI
.1

, . 1 . 1

Muzeul

.1

Ştiinţei şi

Monica Nănescu
Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract: Per/orated paper rolls are an integral part ol the pianola and mechanical pianos and it
represents objects ol study jar a large nllmber ol specialists belonging to various branches ol science.
These supports are, by their jimctionality, testimonies ol artisan crajismanship }rom the late nineteenth
centul)' and early twentieth centlll)' who worked to pelj"ect the means/or automatic mllsic playback.
Equally, rolls bring be/ore olthe Pllblic oltoday and tomorrow the archived evidence olthe in/Illence ol
mllsical phenomenon in the cllltural and social lile of the ages into which it has been done assembling
musical automata.
Finally, per/orated rolls detine a side ol the human creation, related ol ingenuity ol the solving ol
technical problems in the aim to integrate music generated by interpreting scheduled in the human
IIniverse olthe taste/ar art at a level olconscious perception ofgroups great people.

anufacturate sau produse în serie industrială pe parcursul unei perioade destul de
îndelungate de evoluţie a mijloacelor de fabricaţie a automatelor muzicale, rulourile
de hârtie perforată continuă să fascineze şi astăzi prin prisma perspectivei deschise
în istoria tehnicii şi a muzicii.
Un rulou de hârtie perforată reprezintă pentru multe tipuri de automate muzicale
suportul reproducerii sonore a unei bucăţi muzicale prin intermediul unui ansamblu de
mecanisme mecanice, pneumatice sau electrice. Ambalate cu stil, eleganţă şi eficacitate
interpretati vă, aceste accesorii care însoţesc funcţional aparatul muzical au scopul de a asigura
delectarea deopotrivă a auditoriului instruit, privitorului ocazional sau publicului interesat de
istoria înregistrării-redării sunetului.
Ca funcţionalitate, ruloul permite redarea unei partituri muzicale prin intermediul
perforaţiilor în momentul în care fanta decupată pe banda de hârtie trece peste mecanismul de
detectare şi ulterior clapa pianului corespunzătoarei notei este coborâtă automat. Astfel de
instrumente, fără executant uman al mişcării generatoare de sunet, au fost utilizate cu precădere
pentru compoziţii originale complexe permiţând derulare a unui număr mare de note cu o viteză
ce depăşea abilităţile oricărui interpret consacrati.
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi deţine în patrimoniul său o
importantă colecţie de piane mecanice, pianole şi piano-playere cu peste 800 rulouri de hârtie
perforată (definind momente importante din evoluţia suporturi lor de înregistrare care au marcat
istoria tehnicii de la jumătatea secolului al XIX-lea şi până la începutul secolului XX).
Pianola, melograph-ul şi pianul mecanic s-au numărat printre primele aparate de redare
a sunetului 2 ce au folosit rulouri de hârtie perforată pentru acţionarea clape lor pianului,
cunoscând o largă răspândire atât în casele oamenilor cu posibilităţi materiale cât şi în locuri de
divertisment.

M

1

2

www.pianola.comlpphist.htm
http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/index.cfm
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Rulourile pentru

pianolă

au constituit astfel primul suport de stocare prin care muzica
in condiţii industriale in scopul de a fi comercializată rapid pe piaţă.
Pianola, invenţia americanului Edwin Votey, introdusă pe piaţă in jurul anului 1900 de
către Compania "Aeolian"J este acţionată prin intermediul unui mecanism pneumatic şi a
ruloului de hârtie perforată. Notele sunt reprezentate pe banda de hârtie sub forma unor fante
drepte orientate in sensul derulării hârtiei şi plasate la o distanţă proporţională cu durata
muzicală care le separa.
În anul 1905 apare pe piaţă primul piano-player, sistem care a permis redarea
dimensiunii artistice a execuţiei pianistului, incorporând nuanţe de dinamică şi tempou obţinute
prin acţionarea pârghiilor şi pedalelor.
Majoritatea piano-playerelor sunt acţionate de un "pianoliste" (un operator care
manevrează cele două pedale aflate in legătură cu sistemul pneumatict Simultan el controlează
tempo-ul şi dinamica prin intermediul unor mici pârghii care-i permit să execute o redare
realistă şi expresivă a bucăţii muzicale inregistrate pe banda de hârtie perforată. Din moment ce
notele sunt plasate oricum in drumul ruloului, aptitudinile operatorului se limitează doar la o
5
anumită muzicalitate şi la practica operaţională •
Nuanţele tempo-lui şi ale vitezei de derulare a rolei erau prelucrate de cel care executa
melodia atât prin acţionarea pârghiei de modificare a vitezei cât şi prin variaţia presiunii
sistemului pneumatic. Unele rulouri aveau indicaţii expresive, notate grafic pentru a reda cât
mai fidel interpretarea originală. Nuanţa dinamică la un pian automat se apropie mai degrabă de
cea a orgii decât a pianului propriu-zis, acesta din urmă neasigurând nici independenţa
degetelor, nici posibilitatea nuanţării distincte a unei mâini sau a celeilalte. Pârghiile manuale de
control şi pedalele de picior au permis operatorului să influenţeze atât tempo-ul cât şi
exprimarea, putându-se reda astfel orice bucată muzicală.
Unul dintre dezavantajele celor mai timpurii piano-playere a fost faptul că se puteau
cânta doar 65 de note, in timp ce majoritatea pianelor conţineau 88 de note. Începând din 1909
se adoptă o standardizare a suporturi lor de inregistrare-redare pe 88 de note 6 , astfel că acest nou
sistem incepe să se răspândească in lume. Până in anii '30 ai secolului al XX-lea au fost
fabricate peste 2 milioane de pianole şi piano-playere cu un repertoriu Însumând mii de titluri.
Compozitori şi interpreţi renumiţi, precum: Edward Grieg, Serghei Rachmaninov,
Claude Debussy, Mallrice Ravel, Glistav Mahler, Richard Strauss, Igor Stravinsky, dar şi
Ignacy Jan Paderewski, Josef Hofmann, Vladimir Horowitz 7 şi-au inregistrat muzica pe rulouri
de hârtie perforată, oferind-o publicului şi in această formă interpretati vă.
În perioada 1920-1925 când pianolele au cunoscut "epoca lor de glorie", repertoriul
disponibil pe role era la fel de bogat ca şi cel pentru piane, distingându-se aranjamente
orchestrale transcrise pentru pian la două sau patru mâini, muzică clasică (simfonii, uverturi),
muzică populară, operă, operetă, jazz şi muzică de dans.
Evoluţiile tehnologice in domeniul utilizării electricităţii au creat oportunitatea redării
automate cu acurateţea unei execuţii originale la pian. Criza din anii treizeci ai secolului trecut a
contribuit la dispariţia treptată a pianolei, relativ costisitoare şi greoaie, mai ales odată cu
manifestarea tendinţei de orientare a clienţilor spre noile aparate, precum radioul şi fonograful.
putea fi

J

produsă şi copiată

www.pianola.com/pphist.htm

~ www.pianola.be/fr/pianola.htm

www.waterex.com.au/playerlhist.html
Rex Lawson - De Fabricage van Muziekrollen, in Pianola's, Nederlandse Pianola Vereniging, Baam,
Netherlands, 1981, pp. 80 - 91.
7 eno wikipedia.org/wiki/Piano _ ro II
5

6
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Conservate şi valorifieate expoziţional la Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu"
din Iaşi, rulourile perforate aparţinând unor importante mărci producătoare de piane şi pianole
se remarcă astăzi ca mărturii ale ingeniozităţii şi tenaeităţii meşterilor artizani, dar şi a finnelor
prestigioase care au făcut posibilă fabricaţia automatelor muzicale.
1.

Rulouri Aeolian

Compania "Aeolian" se numără printre primele finne producătoare de rulouri de hârtie
perforată; iniţial au realizat benzi perforate pentru orgi mecanice pe 46 de note, ulterior pe 58 şi
65 de note utilizate pentru piane-playere "Aeriol " şi piane verticale.
Rulourile de 58 de note, fabricate de "Aeolian" şi comercializate în Marea Britanie, au
marcate în partea inferioară a etichetei numele finnei de distribuţie "The Orchestrelle Co." din
Londra x.

Eticheta pentnt ruloll! "Aeo/ian" de 65 de note

Suporturile pe 65 de note au apărut la începutul secolului al XX-lea ca unnare a
invenţiei lui Melville Clark, inginer la Compania "Aeolian", contribuind la dezvoltarea
considerabilă a industriei de pianole. Acestea se perforau la o scară de şase note pe centimetru
(la fel ca şi cele de 58 de note) şi erau prevăzute cu axuri de fixare la mecanismul pianolei
înregistrând o pierdere de o octavă la fiecare capăt al ruloului.
9
După introducerea piano-playerului începând cu 1905 s-au realizat rulouri de muzică
ce aveau codate atât dinamica cât şi rubato, care funcţionau pc principiul aspiraţiei furnizate de
o pompă electrică şi prin intennediul pedale lor de picior.
Rulourile "Aeolian" pe 88 de note au un sistem dublu de acţionare: tracker bar (flautul
lui Pan, dispozitiv ce conţine atâtea găuri câte clape sunt la pian) şi pneumatic fiind realizate în
general cu aranjamente bune şi cu un repertoriu, de multe ori ales pe criterii comerciale.
Începând din 1902, un număr mare de rulouri de 65 şi 88 de note sunt comercializate de
Aeolian pentru Europa prin intennediul agenţiei deschisă pe A venue Opera din Paris şi a finnei
"Coupleux Co." din Lille, care din 1905 devine reprezentantul exclusiv pentru nordul Franţei 10.

www.mmdigcst.comlArchiveslDigests/201206/2012.06.15.03.html
http://www.pianola.org/history/historY---'pianoplayers.cfm
10 www.mmdigest.comlGallery/ .. ./index.html
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2. Rulouri Metrostyle
Dispozitivul "Metrostyle" a fost inventat În 190 I de eătre Francis Young, un angajat
al Companiei "Aeolian" În perioada În care era detaşat la Compania "Orchestrelle" din Londra.
Sistemul era compus dintr-un pointer ataşat la maneta de tempo a pianolei care asigura atât
unnărirea de către operator a unei linii ondulate roşii imprimată pe banda de hârtie, cât şi
măsurarea fluxului şi refluxului de fraza re muzicală. În acest sens, Young a adoptat o soluţie
tehnică foarte eficientă prin Împărţirea În două părţi, Între notele Mi şi Fa după stabilirea
mijlocului reprezentatat de nota Do, atât a mecanismului pneumatic cât şi a manetei de unnărire
a liniei roşii, modalitate ce oferea avantajul de a controla independent fiecare gamă a pianolei.
La Început, rulourile conţineau atât indicaţiile dinamice imprimate pe bandă cât şi tempo-ul,
care În general era În jur de 70 (7 metri pe minut), viteză ce nu pennitea realizarea unor
spectacole muzicale reuşite decât prin abilitatea "pianolist-ului" de a acţiona pedalelele şi
pârghiile de mână 11 •
Din toamna anului 1903, pianolele prevăzute cu "Metrostyle" au invadat agresiv piaţa.
Înainte de apariţia piano-player-ului, dispozitivul Metrostyle era cel mai bun ghid de
interpretare disponibil În lumea pianolelor. Cele mai multe rulouri "Metrostyle" au fost fabricate
sub Îndrumarea unor muzicieni consacraţi, iar altele au fost pregătite sub supravegherea unor
pianişti celebri sau chiar a compozitori lor de muzică clasică.

3. Rulouri Themodist
Dualitatea pianolei Metrostyle, Împărţită Între bas şi Înalte, a deschis calca apariţiei
unui aparat nou, "Themodist-ul" bazat pe o invenţie a lui James W. Crooks din 1900, dispozitiv
12
care a fost comercializat Începând din toamna anului 1906 • A fost conceput În ideea de a ajuta
operatorul să distingă temele muzicale ce unnau să fie cântate. Ruloul prezintă perforaţii
suplimentare marginale şi cuprinde un set de note pentru Înalte şi altul pentru joase care
operează sistemul tematic al pianolei pentru a reda melodia fără acompaniament. Prin utilizarea

II
12

http://www.pianola.org/history/history_pianoplaycrs.cfm
www.mmdigcst.comiGallcry/Tcch/bass-trcblc.html
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a pârghiilor de unnărire a temei, "pianolistul" are posibilitatea de a reduce înălţimea
pasajelor de acompaniament în timp ce notele care apar instantaneu (ca şi perforaţia temei) sunt
aduse la înălţimea specificată, dinamica fiind creată de pedale. Au fost fabricate o serie
importantă de rulouri "Themodist" pentru gama de 65 de note, având aceleaşi marcaje şi
perforaţii suplimentare la margini, dar fără pedale de susţinere.
Primele rulouri "Themodist" produse de Aeolian pentru 88 de note nu prezentau
perforaţii înlănţuite, dar aveau semitonurile marcate sub fonna unor benzi subţiri care ofereau
avantajul de a trece mai uşor peste cititorul de perforaţii, comparativ cu omologii lor de 65-note.
Rulourile conţineau marcate perforaţiile Themodist-ului, linia dinamică verde şi linia
Metrostyle roşie, variaţia tempo-ului fiind unnărită cu pârghiile de comandă a pianolei.

..

I
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I •
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II
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I~ I

Rulouri .. Themodist" 88 note cu perforare neÎnlănţuită

o etapă

importantă

a constituit-o realizarea rulourilor Themodist pentru 88 de note cu
perforare înlănţuită, când notele plasate pe banda de hârtie erau perforate la un interval foarte
apropiat (s-a constatat faptul că apropierea nu cauzează reiterarea notei şi nici pierderea puterii
de aspiraţie a mecanismului pneumatic) metoda contribuind la evidenţierea pregnantă a liniei
melodice.
~------~I ----------- I

I

I

II
Rulouri .. Themodist" 88 note cu perjorare
După

Înlănţuită

1918 rulourile clasice cu vânzare mai redusă în S.U.A au fost reetichetate în
Marea Britanie, sub numele "Themodist". Acestea erau prevăzute şi cu Metrostyle, de aceea
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majoritatea dintre ele prezintă etichetă de culoare vcrde ce arc imprimată marca "ThemodistMetrostyle". Extrem de rare sunt astăzi rulourile "Themodist- Metrostyle", produse la Berlin
după primul Război Mondial dc către filiala "Editions Musicales Perfon!e SM" pentru
Compania "Choralion", una dintre filialele Aeolian.
Existau şi rulouri care nu aveau dispozitiv "Metrostyle" produse la Hayes (Marea
Britanic), de către Universal Company care deţineau o etichetă de tipul" Universal 88 note
Accentuate". Aeolian şi-a retras afacerile muzicale din Marea Britanic În 1932, dar Compania
"Universal Music" din Hayes a continuat să producă aproximativ patru ani sub licenţă rulouri
"Themodist" folosind vechile etichete de la Compania "Aeolian".

4. Rulouri "Welte- Mignon".
Într-o eră În care stocarea şi reproducerea muzicii era În fază incipientă, celebra fabrică
"Welte & Sohne" din Fribourgen en Breisgau (Gennania) a lacut o descoperire senzaţională În
1904: o metodă prin care să Înregistreze şi să redea toate subtilităţile de interpretare personală a
pianistului. Aparatul de redare a sunetului a fost brevetat şi denumit "Welte Mignon". Cei de la
"Welte& Sohne" s-au inspirat din munca a doi cercetători francezi, specialişti În psihologia
dinamicii, care au imaginat un sistem de tuburi de cauciuc fixate de clapele tastaturii ce
pennitea captarea forţei şi a duratei de depresurizare prin măsurarea presiunii de aer din tuburi.
"Welte-Mignon" a fost fabricat În serie mică, la preţuri extrem de ridicate. Graţie unei strategii
de marketing sofisticat, curând aceste automate s-au regăsit În saloanele muzicale ale
aristocraţiei şi nobilimii, dar şi ale marilor industriaşi şi proprietari de terenuri.
Rulourile fabricate de "Welte-Mignon" conţineau pc lângă perforaţiile obişnuite de
notare, Întâlnite şi la alte aparate, o a doua perforaţie destinată fixării dinamicii notelor cântate şi
a jocului de pedale. Astfel, cu ajutorul benzii de hârtie perforate interpretarea pianiştilor celebri
putea fi redată Într-o maniera automată, complet autentică. Presa sărbătorea după primele
reprezentaţii apariţia pianolei "Welte-Mignon, ca o noua minune a lumii. Automatele acţionate
ca prin magie de către o mână invizibilă au fost montate pe piane verticale şi piane cu coadă
aparţinând mărcilor renumite, precum: Steinway, Bechstein, Bliithner ş.a.
Pe rulourile muzicale "Welte-Mignon" au fost stocate piese pentru pian cu
particularitatea interpretării fiecărui pianist cu toate subtilităţile de ritm şi dinamică. A fost
astfel, pentru prima dată În istoria muzicii, când a existat posibilitatea de a Înregistra, stoca şi
mai târziu de a reda cu un instrument interpretarea pianistică cu o precizie extremă.
Rulourile muzicale "Welte-Mignon" sunt fabricate pe bandă de hârtie perforată şi
conţin 80 sau 88 note şi dispozitive de comandă pentru acestea. Pe bordul pianolei sunt plasate
dispozitive de control ale subtilităţilor de mişcare şi de utilizare a pedalei. În timpul derulării
ruloului, toate temele muzicale vor fi citite prin aspiraţie şi depresurizare cu aşa-numitul
"Skalenblock,,1J (un dispozitiv folosit pentru a transmite infonnaţii citite pe hârtie). Atunci când
o perforaţie trece peste acest dispozitiv, un burduf mic va fi închis de către o staţie de relee iar
ciocănelul acţionat pneumatic loveşte nota corespunzătoare pianului. Reglajul puterii de
aspiraţie se asigură În mod continuu, de la pianissimo la fortissimo, În acord cu jocul pianistic.
Până la Începutul Primului Război Mondial au existat aproximativ 2500 de titluri
muzicale inscripţionate pe acest tip de bandă de hârtie perforată, cea mai mare parte dintre
acestea conţine lucrări din sfera muzicii clasice.

13
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5, Rulouri Phonola

"Phonola" a reprezentat materializarea practică a ideii de automat muzical performant
conceput de Robert Fromsdorf, un strălucit inginer În mecanisme pneumatice fost director la
fabrica "Hupfeld" din Leipzig. A fost lansat pe piaţă de către Ludwig Hupfeld, În toamna
anului 1902, la Târgui comercial "Sf. Mihail" din Leipzig ca aparat acţionat cu pedale de
picior ce include părţi separate pentru bas şi Înalte, împărţite între Fa şi Fa diez, mai sus de
mijlocul notei Do. Împărţirea mecanismului în acest fel a permis liniilor melodice să fie
evidenţiate mult mai eficient decât pe orice alt instrument existent. Remarcabil este faptul că
Hupfeld nu a reuşit să breveteze ideea, care ulterior a fost acceptată drept standard în întreaga
industrie, deşi împărţirea transpunerii s-a realizat mai jos cu un semiton. Primele rulouri
"Phonola" apărute după 1902, au fost fabricate de către firma Hupfeld pentru 73 de note
14
începând cu numărul de serie 12000 • Din 1905 au început să se comercializeze o serie de
rulouri imprimate de artişti. Compania a reuşit să Înregistreze pe suportul de bandă perforată
performanţele pianiştilor completate cu o serie de caracteristici de interpretare, dar nu a găsit o
modalitate eficientă de control a dinamicii melodiei, aceasta revenind în sarcina operatorului
care acţiona, prin intermediul pârghiilor şi pedale lor, atât mecanismul pneumatic cât şi tempo-ul
melodiei. Banda de hârtie "Phonola" are imprimată atât pe faţă cât şi pe spate marca
transparentă (filigran) a firmei constructoare şi este înfăşurată pe un cilindru din lemn cu
opritoare (role de ghidare) la capete care sunt prevăzute cu ax uri de fixare la pianolă. Rulourile
pentru artişti conţin la capătul superior eticheta cu numele firmei de fabricaţie "Phonola" şi au
imprimate atât semnătura, cât şi fotografia artistului.

6. Rulouri Standard
Standard Music Co., înfiinţată de Aeolian în New Jersey (S.U.A), a început să fabrice în
perioada 1900 - 1925, rulouri de hârtie perforată pentru pianole ce conţineau la sfârşitul fiecărei
benzi eticheta cu numărul de serie ştampilat în cerneala purpurie caracteristică şi data de
fabricaţie scrisă în creion de către producător. Firma a produs două tipuri de rulouri: pe 88 de
note fără inscripţie de firmă pe eticheta de hârtie albastră şi cu numărul seriei ce începea cu

14

http://www.playerpianokonzerte.de/Lcseprobe_FaszPlaycrPiano.pdf
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80.000 marcat În partea de sus, respectiv pe 88 de note, emise În perioada 1923-1925 15 care
aveau etichetă portocalie, iar cu negru era imprimată marca "Standard". Printre ultimele produse
ale companiei s-au evidenţiat o serie de rulouri rare ce conţineau Înregistrări ale unor pianişti şi
compozitori celebri.

7. Rulouri Hupfeld
În anul 1909, Hupfeld se alătură standardelor internaţionale de piano-playere şi Începe
să producă rulouri de hârtie perforată pentru instrumente cu 88 de note compatibile cu sistemele
Aeolian, Themodist, Standard şi Solodant. Au fost fabricate din hârtie subţire, În diferite
formate şi dimensiuni, având notele muzicale dispuse sub formă de perforaţii şi cu instrucţiuni
tehnice pentru operator. Pe un pian de redare "Hupfeld" se putea cânta numai cu benzi
Înregistrate pentru instrumentul respectiv, deoarece orificiile de auto-susţinere ale acestui aparat
sunt plasate puţin mai la dreapta decât cele corespunzătoare aceluiaşi număr de note aparţinând
altor firme. Rulourile "Hupfeld", fabricate pentru 88 de note au fost cele mai căutate tipuri de
suporturi de hârtie perforată din Europa ţinând cont atât de calitatea benzilor, dar mai ales de
muzicalitatea acestora. Au perforaţii tematice identice celor de la "Themodist" şi pot opera pe
orice pianolă echipată cu acest tip de sistem. Se pare că această companie a comercializat peste
10.000 de rulouri, fabricate pentru redare pe cele mai renumite sisteme: "Animatic",
"Phonolist", "Dea" şi "Triphonola"16. Rulourile de hârtie "Animatic" produse În 1912 de către
Hupfeld În Germania sunt considerate apogeul Înregistrărilor de prima clasă destinate
spectacolelor de pian. Aceste benzi de hârtie perforată au ca marcaj fie cuvântul "Phonola" şi
data Înregistrării, fie un portativ muzical cu note şi iniţialele companiei B & E care a fabricat
ruloul de hârtie.
Rulourile "Animatic" sunt cunoscute sub expresia "muşcătură de şarpe" şi prezintă o
linie roşie centrală care marchează cele două jumătăţi separate pentru bas şi Înalte ce trebuie
urmări te de operator. S-au produs şi rulouri de culoare verde Închis foarte performante
(imprimate cu cerneală roşie care prezintă, În desen, imaginea fabricii "Hupfeld") 17. Mai puţin

www.mmdigest.com/Galleryl ../std.html
Eszter Fontana (ed.) - rm Aufnahmesalon Hupfeld. Verlag Janos Stekovics. Halle an der Saale,
Germany. 2001.
17 undergroundpianola.com/auction6.html
15

16
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sunt cele realizate pe hârtie pergament de culoare bej ce au inscripţionat cu cerneală
maro cuvântul "Animatie". Interesant este de amintit faptul că această compania a produs în
perioada 1906 - 1925 o serie de rulouri "Animatie" cu înregistrări muzicale reprezentative
(istorice).

Dtc AII.ftNtk.N..nrolkll

Hapfeld A.-O.
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8. Rulouri Solodant
Sistemul "Solodant", inventat în anul 1908 de Hupfeld, a marcat un pas decisiv în
evidenţierea corectă a liniei melodice. Ruloul central este prevăzut cu aşa numitele perforaţii
"Solodant", mici orificii duble situate la marginile ruloului central care sunt lovi te de fiecare
dată când se produce un sunet melodic. Aceste comenzi funcţionează foarte precis determinând
o creştere imediată a vacuumului, astfel că tonuri le melodiei sunt clar evidenţiate. Datorită
împărţirii plăcii de sunet, prin intermediul comenzilor "Solodant" sunt evidenţiate atât notele
joase cât şi cele înalte lx . Mecanismul "Solodant" este corespondentul american al dispozitivului
"Themodist".
9.

Rulouri Chasc & 8aker

Compania "Chase & Baker", cu sediul iniţial în Buffalo, New York, a produs
începând din 1884 până în 1910, atât piane de înaltă calitate cât şi piano-playere. În 1920

IX
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numele "Chase & Baker" a fost cesionat companiilor "Settergren" şi "Estey Piano" din Bluffton
(Indiana) care au continuat să producă pianole până in 1965, sub această marcă l9 .
Fabricate pe suport de hârtie verde sau gri pentru 65 şi 88 de note, cu capete rotunde
din lemn de culoare roşie sau colorate in negru, rulourile sunt tăiate metronomic şi conţin
imprimat numele, tipul şi compozitorul melodiei. Cu o strategie de marketing bine orientată,
compania "Chase & Baker" este singurul brand care a fabricat rulouri de bandă de hârtie
colorată, in scopul de a fi comercializate pe piaţa de automate muzicale.

RlIlollri .. Chase & Baker"

10. Rulouri Universal Co.Ltd.
Universal Musie Company a fost infiinţată in perioada 1905-1906 de către "Aeolian"
in S.U.A şi Marea Britanie. Această companie a produs rulouri, marca Meloto (in Marea
Britanie) şi a perforat benzi pentru brandurile: Autograph, Metro-Art, Uni-Record şi Perfecta.
Majoritatea rulourilor sunt fabricate pe 65 de note incepând cu seria 46xxx, ultimele
trei cifre reprezentând numărul melodiei. Alte serii, incluzând aici rulouri pe 88 de note, au fost
produse atât de "Universal", cu numerele de serie 26xxx, cât şi de "Aeolian" (ce incep cu
numărul de serie 36xxx şi au o linie dinamică foarte îngustă)20.

19

20

www.antiqllepianoshop.coml../chase-baker/http://wcbsite.lineone.net/-agr/labels.html
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11. Rulouri QRS
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QRS a fost iniţial o ramură de fabricaţie a lui Clarke şi Melville, angajaţi ai Companiei
"Aeolian" care a început să producă rulouri de pianole încă din anul 1900. Deţinută din anul
1920 de către Max Kortlander şi finanţată din venitul său de compozitor, QRS a continuat să
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rulouri şi În perioada 1925 - 1961, acestea fiind create de către aranjorul şef 1.
Lawreance Cook 21 .
Firma cu iniţialele QRS (Quality Real Service), care desemnează "Servicii Reale de
Calitate", a produs rulouri robuste, funcţionale şi fiabile fiind recunoscută astăzi În special
datorită cutiilor roşii cu logo-ul lor distinct. Este interesant de amintit imensul repertoriu de
cântece Înregistrat de această companie care variază de la clasic la compoziţii contemporane,
operă, ragtime, rock and roll, boogie woogie, twist. Compania "QRS" a fost un supravieţuitor
important În epocă, oferind astăzi până la 4000 de titluri diferite înregistrate pe benzi de hârtie
perforată.

12. Rulouri Triumph
Compania de rulouri pentru piane "Triumf', apărută în 1923, a constituit încă de la
apariţie un concurent serios al modelelor lansate pe piaţă de către "Aeolian". A cumpărat
propria lor gamă de rulouri de la "Universal Music Co. "ce purtau acelaşi număr de serie ca şi
acestea, aveau Themodist însă nu erau prevăzute cu linie roşie Metrostyle. Rulourile "Triumph"
au fost fabricate pentru 65 şi 88 de note, fiind la fel de performante ca şi rulourile "Standard"
realizate de către "Aeolian", aveau piese pentru pedale incluse destul de ciudat şi etichete de
culoare roz pentru cutiile de depozitare a rulourilor. În anul 1926, Compania "Triumf' a
fuzionat cu Kastner & Co, iar până în 1930 ambele fabrici de piane au dispărut de pe piaţă .
Rulourile se aşează pe un dispozitiv special, numit "Triumphodist"n ce este prevăzut cu două
butoane; unul pentru poziţia deschis (când ruloul ar trebui să cânte moale în orice moment) şi
altul pentru poziţia închis, când ruloul cântă mai accentuat, datorită pompării unei cantităţii mari
de aer.

13. Rulouri Meloto
Rulourile cunoscute sub numele Meloto Co. Ltd. au fost produse la Hayes (Anglia), în
perioada 1922 până în 1927. Compania a efectuat aproximativ 600 de înregistrări care au fost
publicate în catalogul firmei începând cu numărul S-IOO. Între timp "Meloto Co. Ltd." a devenit
filiala lui "Vocalion", firmă înfiinţată de Compania "Aeolian" în 1916 2J . Calitatea rolelor
2I.1iles.asme.org/ASMEORGI ../5630.pdl
22 www.mmdigest.comlArchives/KWIC/Aiautopiano.htm
23 www.tedstaunton.comllabels/1920_1929/pages/Meloto_Record!
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"Meloto" este comparabilă cu a cca de la "Standard" (Aeolian), înregistrările fiind orientate în
special spre muzică de dans şi ulterior de jaz. Unele rulouri sunt prevăzute cu Themodist, fiind
acţionate cu pedalc. În gcneral, toate rulourile "Meloto" prezintă cutii foarte viu colorate şi
conţin înregistrări cu o singură melodic de dans, începând de la numerele de scrie 3 I xxx până la
41 xxx. Compania Mcloto a produs rulouri cu numerc de scrie 419xx ce au fost fabricate sprc
sfârşitul anilor 1930.

14. Rulouri E.M.P

(Ediţii

muzicale perforate)

Istoria comcrcială a rulourilor EMP (L'Editions Musicalc Perforce)" debutează în 1920
când "Maunoury Wolff & Cic", una dintre cele mai mari firme de hârtie în Franţa apărută în
1808, a înccput producţia de rulouri de piane pentru 65 şi mai târziu 88 notc, cu marca "OpcraParis"~.j. A fabricat rulouri cu etichetă distinctă având autocolant roşu pentru "Acolian" şi
"Odeola".

De-a lungul timpului, finna lui Maunoury producc rulouri de pian, de bună calitate, având
ca inscripţie pc o ţesătură o gravură a faimoasei Opere din Paris. Probabil mult prca scumpă,
această ţcsătură a fost înlocuită cu o hârtie mai densă de culoare gri-vcrdc. Începând din 1923,
Maunoury oferă funcţia de director comercial lui Gcorge M. Tanton, anterior, directorul
administrativ al Societăţii de pianc franceze "Monola" care produce rulouri de 88 de note.
Magazinul finnei "EMP" a funcţionat pc Strada Hanovra, la nr.16, în Paris. Marea criză din
1930 a produs schimbări importante în industria muzicală mecanică din Europa.

c~ www.mmdigcst.com/Gallcry/MMMcdia/EMP/EMP02.html
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La Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu"din Iaşi rulourile de hârtie perforată
sunt parte integrantă a pianolelor şi pianelor mecanice reprezentând obiecte de studiu pentru un
număr mare de specialişti din diverse ramuri ale ştiinţei. Aceste suporturi constituie, prin
funcţionalitatea lor mărturii ale măiestriei artizanilor de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea care s-au străduit să perfecţioneze în timp mijloacele automate de
redare a muzicii.
În egală măsură, rulourile aduc în faţa publicului de astăzi şi de mâine dovada arhivată a
influenţei fenomenului muzical în viaţa culturală şi socială din epocile în care s-a realizat
asamblarea automatelor muzicale. Nu în ultimul rând, rulourile de bandă perforată definesc o
latură a creaţiei umane legată de ingeniozitatea soluţionării unor probleme de ordin tehnic, în
scopul integrării muzicii generate, prin interpretare programată, în universul omenesc al
gustului pentru artă la un nivel de percepţie conştientizat de grupuri mari de oameni.
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AUTOMATE MUZICALE RECENT ACHIZITIONATE
ÎN COLECTIA MUZEULUI CEASULUI "NICOLAE
SIMACHE" PLOIEŞTI
J

J

Elisabeta Savu,
Muzeul Ceasului "Nicolae Simache" Ploieşti

Abstract: in work are presented three musical automatics recently bought by "Nicolae Simache" C/ock
Museum fram Ploieşti in idea ol diversijication ol it '.1' co/lection with related objects fi'om c/ocks and
watches'field.These are: german gramophonefrom 1910-1955, "Parlophone" trade mark, gramola ol
the same pravenance, "Polyphone Musik" trade mark and a portable pocket-size gramophone Swiss
made, "Excelda Thorem" trade mark,fi'om 1935-1946.

iversificarea şi completarea colecţiei Muzeului Ceasului "Nicolae Simache" din
Ploieşti cu piese conexe domeniului orologeriei, ale căror date tehnice conferă
expoziţiei pennanente un grad ridicat de interes şi atractivitate, reprezintă o preocupare
constantă a colectivului acestei instituţii, Ullice în reţeaua muzeală naţională. Piescle ce fac
subiectul prezentei lucrări, achiziţionate în anii 2011-2012, confinnă această preocuparc, ele
tăcând parte din categoriile de automate muzicale inexistente în colecţia muzeului. Starea de
conservare, foarte bună, cu mecanisme funcţionale, a fost o altă motivaţie ce a detenninat
achiziţionarea lor cu prioritate, cât şi valorificarea acestora în expoziţia pennanentă.
Piesele, cu valenţe tehnice şi istorico-documentare semnificative, vor fi prezentate
respectându-se criteriul cronologic.

D

l.Gramofon, marca Parlophone, Germania, Începutul secolului al XX-lea
Gramofonul, invenţia inginerului american de origine gennană Emil 8erliner (18511929), în anul 1887 şi brevetat în 1888, a fost unul dintre cele mai populare aparate pentru
redarea sunetului; folosea discuri de ebonită, multiplicate după înregistrările iniţiale de pe
matriţe din zinc. În 1897, prin perfecţionarea
adusă de inginerul american Eldrige Reeves
Johnoson, care îi construieşte un alt motor
acţionat cu arc silenţios, cu viteză unifonnă
mărind în acelaşi timp atât dimensiunea cât şi
fonna pâlniei, gramofonul dobândeşte o fonnă
"clasică" ce o va păstra până în anii 1910-1915.
Perfecţionarea gramofonului, atât din
punct de vedere tehnic, cât şi estetic, la care
trebuie adăugat şi preţul relativ scăzut, au ridicat
cu mult cota de popularitate a acestui aparat.
Marca "Parlophone" este un produs al
finne gennane Cari Lindrijm Company,
realizat în 1896. Simbolul acestui brand era litera
L, de la iniţiala numelui fondatorului finnei. La
început, finna se face cunoscută prin fabricarea
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de gramofoane, simbolul mărcii reprezentându-I în această etapă litera L suprapusă peste
imaginea unui gramofon. Ulterior, prin specializarea finnei în realizarea şi comercializarea
discurilor de ebonită acest simbol va figura şi pe unele serii de discuri. În timpul primului război
mondial compania îşi transferă activitatea în Olanda. După tenninarea primei conflagraţii
mondiale, în 1923 Oscar Preuss înfiinţează şi conduce filiala engleză a finnei sub denumi rea
A&R.
Aceasta va dezvolta în timp o puternică industrie de înregistrări cu muzică de jazz
printr-o colaborare intensă cu case de discuri din S.U.A., devenind astfel lider mondial în acest
gen de discuri, cunoscute sub denumirea de Okeh. În anul 1927, Columbia Graphophone
Company preia atât finna creată de Carl Lindr6m cât şi brand-ul acesteia, Parlophone.
Piesa din colecţia Muzeului Ceasului "Nicolae Simache" are cutia paralelipipedică din
lemn lăcuit maron cu laturile bazei uşor ondulate; pe faţa anterioară şi pe cele laterale prezintă
câte o ghirlandă aplicată, cu decoraţie vegetală; platanul pentru disc este căptuşit cu postav de
culoare verde. Gramofonul este prevăzut cu mecanism cu arc acţionat printr-o manivelă, cu braţ
articulat pentru diafragmă şi suport pentru ac şi o pâlnie de amplificare cu diametrul de 60 cm;
pe capacul cutiei sunt două pârghii, una pentru oprirea şi pornirea discului şi o alta pentru
fixarea turaţiei. Pe placa ce susţine caseta arcului, în interior prezintă o ştanţă cu iniţiala şi
emblema mărcii, litera L suprapunând imaginea unui gramofon.
Dimensiuni: 75x38x38.
2.GramoIă,

marca Polyphon Musik, 1910-1920

Gramola este un aparat de redare a sunetului cu o istorie mai puţin spectaculoasă decât a
gramofonului sau a patefonului. Particularităţile tehnice ale gramolei, concretizate în poziţia şi
fonna pâlniei de amplificare aflată sub mecanism, dau posibilitatea considerării acesteia ca fiind
un aparat intennediar, de tranziţie de la gramofon la patefon. De altfel, în unele publicaţii,
gramola este denumită patefon de salon sau patefon mobilă.
Piesa ce va fi prezentată aparţine mărcii Polyphnon Musik, înfiinţată în anul 1889 în
oraşul Leipzig, de Gustav Brachhausen în parteneriat cu Paul Reisener. Produsele acestei mărci
erau foarte bune, aveau un preţ accesibil şi au fost exportate în întreaga lume. În 1892 Gustav
Brachhausen emigrează în S.U.A. punând bazele în New Jersey unei alte companii ce va deveni
celebră: Regina Music Box Company. Noua finnă va păstra legături comerciale cu finna din
Germania de unde iniţial importa cutii pentru propriile aparate.
Gramola, achiziţionată în acest an este compusă dintr-o cutie paralelipipedică cu capac
rabatabil, din lemn de stejar lăcuit; pe latura din faţă are două uşi mici, una pentru acces la
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pâlnia de amplificare, poziţionată asimetric; deasupra, alături de platan, prezintă braţul articulat
pentru susţinerea diafragmei şi acului, pârghii pentru fixarea turaţiei cât şi pentru pornirea şi
oprirea discului; lateral manivela pentru acţionarea arcului motorului. În interior, la baza
capacului, eticheta cu inscripţia POLIPHON MUSIK.
Dimensiuni:40x44x34 cm.
Piesa a fost achiziţionată de la un colecţionar din oraşul Predeal, care o achiziţionase la
rându-i de la o persoană particulară din Braşov. Este foarte posibil ca piesa să provină de la
magazinul proprietatea lui Ians Cloos din Braşov, aşa cum este înscris pe eticheta metalică de pe
exteriorul cutiei.

A treia piesă ce va fi prezentată este un patefon portabil, miniatural, marca "Excelda
Thorens", Elveţia, 1935-1946.
Firma "Excelda" este înfiinţată de Herman Thorens în comuna Sainte Croix, în Elveţia
aflată în regiunea munţilor Jura. Firma va produce încă de la înfiinţare cutii muzicale
miniaturizate care aveau forma şi dimensiunile unui aparat de fotografiat. Apariţia acestor
curiozităţi tehnice se înscrie în procesul de diversificare al producţiei de cutii muzicale al
firmelor elveţiene, proces ce trebuie corelat cu încercările de supravieţuire ale acestora. Ele
încercau astfel să reziste altor invenţii care vor domina industria de divertisment a vremii.
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Patefonul miniaturizat este inclus într-o cutie metalică de culoare neagră, similară ca
fonnă şi dimensiune unui aparat de fotografiat. Pe mânerul din piele prezintă inscripţia
EXCELDA; platanul miniaturizat poate susţine un disc de patefon cu dimensiuni standard;
mecanismul este antrenat printr-o manivelă. Pe suportul diafragmei inscnpţla:
SWITZERLANDIFAB SUISSE. Pe capac, etichetă metalică cu inscripţia: PATENTED/MADE
/IN/SWITZERLAND.
Dimensiuni:28x 12x6 cm.

Bibliografie:
l.Philippe Rouille, Musee d'instruments de musigue mecanigue p. 100, 101
2. Monica Nănescu "Istoria cutiilor muzicale" în Catalog la expoziţia Genio Helvetico,
3. Muzeul Naţional de Istorie a României, iunie-septembrie 2012, p. 25,170
4. http://polyphonemusic.com
5. http://en. wikipedia.orglwiki/Parlophone
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PIANOTISTUL - ARTĂ, TEHNICĂ ŞI MUZICĂ
Dragoş

Marius Dan Benţa - Universitatea "Transilvania"
Popa - Colegiul Naţional Economic "Andrei Bârseanu"

Braşov
Braşov

Abstract: In the 1900 - 1905 era the pianotist company. sllccessor to the Adek manllfactllring company.
prodllced severa! diflerent mode!s of automatic pianos. "AlItomatic Piano Co" and "AlItomaton Piano
Co. " were among the severa! other names IIsed by thefirm.
The pianotist was a rol/-operated piano with transmitted polt'er to the piano hammers b.v means
ofa rotating polt'er rol/er similar to that IIsed in certain electric typewriters today.

ctualmente, prezenţa muzicii în viaţa cotidiană pe coordonatele tehnicii audio-video
este nelipsită din existenţa culturală a fiecăruia din noi.
Muzica e considerată de către Beethoven ca fiind "scânteie divină", de către
Mozart" dar dumnezeiesc ", de către Bach "inspiraţie şi suflu ceresc".
Mulţi alţi creatori şi muzicieni privesc arta sonoră ca pe o transmitere "telepatică"
dinspre creator înspre fiinţa umană, de unde denumirea produsului inspirator: creaţie. Ace laş i
"sentiment" al divinului, al intuiţiei divine, l-au avut majoritatea oamenilor de ştiinţă,
inventatori precum Einstein, Newton sau românii Marinescu, Coandă [1].
În lucrarea de faţă se prezintă un model de pian mecanic, acţionat de o bandă de carton
perforată care este dispusă în partea de jos a claviaturii. Din literatura de specialitate acest
model apare sub diverse denumiri cum ar fi "pianistul invizibil" sau "pianotistul" şi a fost
realizat de către firma de piane "Carl Ronisch" din Germania.

A

Fig. 1. Vedere de ansamblu a pianului mecanic
Date istorice privind constructorul de piane mecanice:
Car! Ronisch s-a născut în anul 1814 în Silezia. În anul 1845 înfiinţează prima fabrică
de piane în Dresda, Germania. În anul 1874 deschide o altă fabrică la St. Petersburg, Rusia. În
anul 1893, Car! Ronisch moare, acesta lăsând întreaga afacere fiilor Albert Ronisch şi Hermann
Ronisch.
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După această dată

fabrica Ludwig Hupfeld

pianele fabricate vor beneficia de diverse accesorii furnizate de
in Leipzig, Gennania.

aflată

Fig. 2 Cari R6nisch (1814 - 1893)

====m

~===

Fig. 3 Etapele de transformare afabricii de piane de-a IlInglll vremii
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Modelul de pian mecanic prezentat în prezenta lucrare este acţionat de un sistem de
articulaţii cu pârghii, având la bază un tambur care are rolul de a menţine o turaţie constantă a
interpretării.

De remarcat este faptul că acest model nu este pneumatic ca în cazul celor mai multe
instrumente de acest gen, ci este acţionat de manivelă printr-un mecanism cu transmis ii prin
curele, în fig. 4 (a); (b) si (c) poate fi observat principiul de acţionare a mecanismului.

(b)

(a)

(c)
Fig. 4 (a) secţiune a mecanismului cu rolă ce acţionează ciocănelul pianului; (b) vedere a mecanismului
cu rolă a pianului prezentat; (c) vedere de ansamblu a mecanismului ce acţionează cele 61 de clape, În
partea dreaptă se poate observa transmisia prin curea.
Mecanismul ataşat pianului acţionează un număr de 61 de note ale claviaturii pianului
(61 de clape din totalul de 85 de clape). Mecanismul este capabil să interpreteze piese ce au
ecart de note de la nota DO natural din octava mare până la nota DO natural din octava trei.
Acest număr de note acţionate de mecanismul pianului dă posibilitatea interpretării unor piese
de o complexitate mare, ţinând cont de faptul că în general octavele contra, subcontra şi octava
patru sunt mai rar utilizate.

•••••••••••••

Fig. 5

Uşa

care Închide mecanismul de citire a benzii perforate, pe capacul acesteia se poate citi numele
producătorului şi seria instrumentului şi anume" Hupfeld 's Patent 429419 "

Rolele sunt confecţionate din carton gros, având perforaţii într-o ordine ce dă
posibilitatea interpretării unor piese muzicale. Dimensiunile acestor role sunt de 260 mm lăţime
şi 3650 mm lungime. Lungimea benzii dând posibilitatea unei interpretări ce are o durată de 3
minute şi 18 secunde.
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Fig. 6 Rolele de carton cu ajutorul cărora mecanismul este acţionat

(a)

(b)

Fig. 7 (a) mecanismlll de citire CII handâ; (h) mecanismlll de citire pe care se pot nllmâra 61 de
reprezentând ac(ionarea celor 61 de clape ale pianllllli.

şti/fllri,

Omamentele care Înfrumuseţează şi decorează acest instrument muzical sunt sfeşnicele
care sunt realizate din bronz dore precum şi mânerelc laterale lucrate din acelaşi material.

(b)

(a)

Fig. 8 (a)

Concluzii:
Muzica - va fi
psihicului uman

sfeşnicele;

(h) mânerele laterale ale pianinei

ŞI

pe viitor o alinare sufletească, poate una din puţinele laturi afective ale
rămasă nealterată de acţiunile poluante şi distructive ale umanităţii.

Bibliografie:
1. Luchian Alexandru Ionescu, PiLullIl inaintayii şi lIf11Ulyii săi, imtrumente Cli ck.Niatllra, Editura Europolis 20 II;
2. Colectia autorului;
3. http://www.playerpianokonzerte.de/14%20Hupfeld%20Pappnoten%20Friktionswalze%20Ein
bau%20a.jpg
4.http://www.playerpianokonzcrte.de/30%20Hupfeld%20Fabrikgebaeude%20a.jpg
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ORGAN STREET FROM WALDKIRCH
FLASNETA
DIN WALDKIRCH
,
Organbuilder Wolfgang Brommer
Waldkirch, Germany

Constructor de orgi, Wolfgang Brommer
Waldkirch (Germania)

Oraşul

Waldkirch, cu o tradiţie
În găzduirea unor faimoşi
constructori de cilindri şi orgi de stradă, şi-a
câştigat un prestigiu internaţional datorită
orgilor cu tuburi Începând din 1799.
"Waldkircher Orgelbauwerkstatt Jăger
& Brommer", Înfiinţat În 1988, este deosebit
de consecvent În păstrarea vie a acestei
tradiţii: acest atelier central produce orgi cu
tuburi pentru biserici, săli de concerte şi
utilizare privată, dar şi dispozitive muzicale
care variază de la ceasurile cu fluier până la
orgi cu cilindri complet noi. Toate piesele sunt

The city of Waldkirch has traditionally
harboured famous makers of baITel and
fairground organs and has gained international
prestige with their pipe organs since 1799.
Waldkircher Orgelbauwerkstatt Jăger &
Brommer, founded in 1988, are particularly
committed to keeping this tradition ali ve: this
master workshop manufactures pipe organS for
churches, concert halls and private use, but
also musical devices ranging from whistle
watches to brand new baITel organs. All parts
are crafted within company premises in an
artful combinat ion of traditional ways and

recunoscută
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technical innovation.
Pipe-organ experts and musieians have lauded
the workshop since the very first delivered
pieces. In a very short time, orders were
received in rapid succession. Orders from
abroad reach the company from China. Korea.
Australia and ali over Europe.

fabricate la sediul societăţii, într-o
ingenioasă de căi tradiţionale

combinaţie
şi

inovare

tehnică.
Experţii

în orgi cu tuburi şi muzicienii
au apreciat atelierul chiar de la primele
instrumente livrate. În foarte scurt timp,
comenzile se succedau rapid. În atenţia
compamel veneau comenzi de pretutindeni,
din China. Korea. Australia şi din Întreaga
Europă.
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The well-off business situation owes itself to
consistently c1ean craftsmanship, technically
and musically. Today, the workshop sees 18
pipe-organ maker masters, master joiners,
pipe-organ makers and apprentices. Company
owners Heinz Jager and Wolfgang Brommer
are pipe-organ maker masters themselves as
well as certified restorers. Both are cofounders of the local pipe-organ foundation
"Waldkircher Orgelstiftung". Both men are
passionate musicians, accomplished in many
different styles - a fact that anyone Iistening to
a Jager & Brommer pipe organ will feeI at
heart.

Bunăstarea

afacerii se datorează în
mare măsură constantei măiestriei tehnice şi
muzicale. Astăzi, atelierul are 18 meşteri,
constructori de orgi cu tuburi, tâmplari şi
ucenici. Proprietarii companiei "Heinz Jager şi
Wolfgang Brommer" sunt ei înşişi meşteri
constructori principali de orgi cu tuburi, dar şi
restauratori autorizaţi. Ambii sunt cofondatori
al fundaţiei locale a orgilor cu tuburi
"Waldkircher Orgelstiftung" şi mUZlClem
pasionaţi, împliniţi în multe stiluri diferite un fapt pe care oricine ascultă o orgă cu tuburi
,,Jager & Brommer" o va simţi cu propria-i
inimă.

Jăger

Workshop
& Brommer

Orgile sunt fabricate din esenţe
lemnoase din regiunea Pădurea Neagră şi
Alsacia - Lorena. Doar cel mai bun lemn de
stejar, selecţionat conform celor mai înalte
principii ale meşteşugului, este păstrat pentru
construcţia orgiloL Această selecţie este o
sarcină care nu este deloc uşoară, solicitând
multă îndemânare şi cunoştinţe deoarece
fiecare orgă este concepută şi fabricată pentru
propria destinaţie.

Organs are manufactured from local wood,
milled from timbers of the Black Forest and
Alsace-Lorraine regions. Only the best oak
wood, selected according to the highest
principles of the craft, is retained for
construction. This selection is no trivial task,
demanding a lot of skill and knowledge as
each organ is designed and manufactured for
its destination.
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Even prior to planning, the specific locality
where the organ will be set up is studied
carefully with
reference
to
humidity,
temperature and acoustics. The scaling is
carefully worked out and the voicing is always
do ne on site by specialist voicer Heinz Jager to
make each organ suit its environment. Thus,
organs of the highest precision and fincst
sound are created, true to the company motto,
idiomatically meaning "The best Pipe-organs
for our one World".
Special Awards:
In 2007, Meisterwerkstatt Jager & Brommer
ha ve received a prestlgIOus award for
international trading ("1. Preis der Deutschen
Aufienwirtschaft"). It was the first time the
award was conferred to a workshop of
craftsmen.
The Jury expressed their esteem for a
courageous concept that may serve as a
paragon for many other workshops wishing to
be innovative and successful on an
international scale.
20 I O: "1 .Preis des Deutschen Mittelstand" for
very best handcraft pipe organs and world
wide activities .
Other awards are shown on our internethomepage as: "Oscar Price for Education"

Chiar înainte de planificare, localitatea
specifică unde orga va fi instalată este studiată
cu atenţie în termeni de umiditate, temperatură
şi acustică. Gamele sunt realizate cu atenţie şi
acordarea este întotdeauna efectuată la faţa
locului de către specialistul acordor Heinz
Jager pentru a face ca fiecare orgă să se
adapteze mediului său . Astfel, sunt create orgi
de cea mai mare precizie şi cu un sunet de
mare fineţe, conform moto-ului companiei,
care în traducere înseamnă "Cele mai bune
orgi cu tuburi pentru lumea noastră unică".
Premii speciale:
În 2007, "Meisterwerkstatt Jager &
Brommer" a primit un premiu prestigios
pentru comerţul internaţional ("Premiul 1 al
Comerţului exterior german"). A fost prima
dată când premiul a fost conferit unui atelier
de meşteri. Juriul şi-a exprimat consideraţia
pentru un concept curajos care poate servi
drept model de perfecţiune pentru multe alte
ateliere care doresc să fie inovatoare şi să aibă
succes la nivel internaţional.
2010: "Premiul 1 al IMM-urilor" pentru cele
mai bune orgi cu tuburi realizate manual şi
pentru activităţi internaţionale.
Alte premii sunt prezentate pe pagina
noastră de internet, precum: "Premiul Oscar
pentru educaţie" .

The Waldkirch organ builder -a brief Constructori de orgi din Waldkirch - o
summary
scurtă prezentare
As in 1834 Ignaz Blasius Bruder (31/01 / 1780
to 13/03/ 1845) moved his workshop from
Simonswald to Waldkirch, he thus founding
the still world famous tradition of organ
building in our hometown Waldkirch.
His marriage to Mary Sieffert were born 15
children. Five sons of Ignatius Bruder learned
from her father the art of organ building. Thus,
the var ied experiences of his organ building
were carried ono Self-taught (he first learned as
a mason) managed the technically and
musically gifted brother Ignaz, to gather
information that are stiH used today in the

Cum în 1834 Ignaz Blasius Bruder
(31/01/1780 - 13/03/ 1845) şi-a mutat atelierul
de la Simonswald la Waldkirch, el a înfiinţat
astfel tradiţia încă faimoasă în întreaga lume a
construcţiei de orgi în oraşul nostru natal,
Waldkirch.
Din căsătoria sa cu Mary Sieffert au
rezultat 15 copii. Cinci dintre fii Ignatius
Blasius Bruder au învăţat de la tatăl lor arta
construcţiei orgilor. Astfel, au fost duse mai
departe experienţele variate ale construcţiei de
orgi. Autodidact (prima sa meserie a fost cea
de zidar), Ignaz Bruder, dotat tehnic şi
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church and secular organ. His "Manual of
organ building" was thc 200th anniversary of
his first organ in 2006 published by the
"Waldkircher organ donation." He completed
his first organ 1806th It quotes a
commemorative sheet from 1906.
His sons: Andrew (1807-1859), Xavier (18081888), William (1819-1892), Cari (? 1825 -?)
and Ignaz (1825-1891) made in their own
workshops organ works and thus laid the
foundation for the further blossoming of organ
building.
The grandson of Ignaz Bruder led away as the
family legacy of organ building. The last
Bruder of workshops was disbanded in
1941.Besides the big Bruder family, it was
mainly the family workshop, Ruth, who was a
world Waldkirch "sounding" names.

muzical, a reuşit să adune informaţii care sunt
utilizate şi astăzi la orgile bisericeşti şi laice.
"Manualul de construcţie a orgilor" a fost
publicat de către "Fundaţia orgilor din
Waldkirch", cu ocazia aniversării în 2006 a
200 de ani de la construcţia primei sale orgi. A
terminat prima sa orgă în 1806, după cum
menţionează o notă comemorativă din 1906.
Fiii săi: Andrew (1807-1859), Xavier
(1808-1888), William (1819-1892), Cari (?
1825 - '1) şi Ignaz (1825-1891) au construit în
propriile lor ateliere orgi şi astfel au pus
bazele pentru dezvoltarea ulterioară a
construcţiei de orgi. Nepotul lui Ignaz Blasius
a continuat tradiţia familiei de construcţie de
orgi. Atelierul ultimului Bruder a fost închis în
1941. În afară de afacerea marii familii
Bruder, atelierul familiei Ruth a fost cunoscut
lumii ca unul dintre cele mai sonore numele
din Waldkirch.

19naz Blasills Brllder(1780 - 1845)
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Bruder's/amily tree
Arborele genealogie al familiei Bruder

Andreas
Ruth
(05/2611817
Andreas Ruth (05/2611817 to 10/09/1888) 10/09/1888) şi-a înfiinţat atelierul în 1841. S-a
established his workshop 1841st A. Ruth was născut în Waldkirch. Fiul său Adolf
bom Waldkircher. His son Adolf (2110411845 (2110411845 - 2110311907) a condus atelierul
to 2110311907) led the workshop with great cu mult talent, iar celălalt fiu, Adolf II
ski Il coming ono
(18/0211878 - 03/2611938) a fost la conducerea
His son Adolf II (18/0211878 to 03/2611938) atelierului până la moartea sa. După aceasta
led the workshop until his death. The atelierul familiei Ruth a dispărut.
workshop of the Ruth family died.
Printre constructorii locali de orgi, la
Among the local organ builders then French Waldkirch a ajuns un constructor francez de
organ builder arrived in Waldkirch. In 1896, orgi. În 1896, constructorul de orgi Anselmo
the organ builder A. Gavioli taught from a Gavioli educat la Paris, a ajuns la Waldkirch.
Paris oftice in Waldkirch. Richard Bruder was Richard Bruder a fost directorul atelierului său
until its dissolution in 1908, its director. până la închiderea sa în 1908. După aceasta,
FolIowing R. Bruder took the company Richard Bruder a achiziţionat compania
Limonaire, also from Paris, to Waldkirch. Limonaire, tot din Paris, aducând-o la
With the start of World War 1. This branch Waldkirch. La începutul Primului Război
was c1osed.
Mondial, această filială a fost închisă.
The hard economic times and the emergence Dificultăţile economice şi apariţia altor media
of other recordings as the radio made it precum radioul au detenninat imposibilitatea
difticult to Waldkircher organ makers, to keep constructorilor de orgi din Waldkirch de a
menţine
un nivel bun al angajărilor.
a good level of employment.
With the tunnoil of World War II seemed to Tulburările aduse de cel de-al Doilea Război
be the big story of organ building in Mondial păreau să pună punct construcţiei de
Waldkirch to come to an end. With Carl Frei orgi din Waldkirch. Cari Frei & Son (din
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& Son (from 1945/46) as the new organ
workshops In modern times Waldkirch it
continues.

1945/46) şi noile ateliere de orgi tradiţia de la
Waldkirch continuă în timpuri moderne.
Niciunul dintre vechii "maeştri" nu şi-ar fi
putut imagina atunci că interesul şi cererea
pentru orgile de la Waldkirch va fi atât de
mare.

,,ElztaIMuseum" Mechanical Musical Instntments and argans Iram Waldkirch
Muzeul de muzică mecanică şi argi .. ElztaIMuseum" din Waldkirch

Renumele oraşului,
conferit de
instrumentele
muzicale
construite
la
Waldkirch, reprezintă atât angajamentul cât şi
o sarcină pentru generaţiile viitoare de
constructori de orgi.

None of the old "masters" could then imagine
that the interest and demand for organs
Waldkircher have more inventory. The big
name city both as forest Kirch built musical
instruments is commitment and a task for
coming generations organ builder.

Traducere: Coralia
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ORGA HIDRAULICĂ ROB QUECK.
ISTORIC SI RESTAURARE
~

Lenuţa Chiriţă

Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii

Complexul Muzeal

"Ştefan

Naţional

Procopiu" Iaşi
Ioan Cristea
"Moldova" Iaşi

Abstract: The present paper describes one of the most interesting mllsic automata of the
co/lection of "Ştefan Procopill" Science and Techniqlle MlIsellm, the hydraulic organ jar canaries, built
in i907 by Robert Queck, a mechanic ofZittau, Germany. The eight pipe organ controlled by a pin and
bridge reel is ofsmall dimensions, but the manner ofcompressing air is special. instead ofthe air bellows
which is usually part of the organ, water is used jar compressing the air which must enter the organ
pipes. in our researches we have not jound similar organs in other museums or collections. According~v
the hydraulic organ which is part ofthe patrimony ofour museum could be ifnot an unique item at least
a veI)' rare one.

ISTORIC
Orga, un instrument muzical complex, a fost inventată de Ctesibios, un mecanic grec
celebru, care a trăit în Alexandria în perioada 250 î.H. Orga lui Ctesibios, jumătate maşină,
jumătate instrument muzical, era numită Hydraulis deoarece mecanismele erau puse în
funcţiune de apă, iar presiunea necesară pentru aerul ce pătrunde a în tuburile sonore ale orgii era
creată de asemenea de apă. Date privind orga hidraulică provin din surse textuale (literare şi
epigrafice), surse iconografice şi surse arheologice 1. Astfel, acest instrument este descris de
Plinius cel Bătrân (sec. I d.H.) în opera sa Naturalis Historice şi deseori menţionat în literatura
veche greacă şi latina ca şi în numeroase inscripţii. Imaginea orgii hidraulice apare pe ilustrată
pe monede, mozaicuri (Fig.2), piatră, iar în anul 1931 se descoperă la Aquincum, în Ungaria,
fragmente dintr-o orgă mică datată 228 d.H (Fig. 3).

Fig.i: Mozaic din vila romană Nenning,
aproape de Treves (sec. 11 d.H)

I Philippe Fleury, L 'orgue hydraulique antique, Schedae , 2005. prepublication de 1'L" ni vcrsit~ dt: Caen
Basse-\iormandic. n 2, (fascicule ni, p. 7)
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Fig. 2: Fragmente de orgă descoperite
la AqlliniclIm, aproape de BlIdapesta

În secolul al V -lea, orga hidraulică devine obiect de artă, omat cu pietre preţioase şi cu
tuburile din aur, demn de a fi cadou regal. Din sec. al V -lea orga dispare din Europa occidentală,
dar se dezvoltă în Imperiul Bizantin şi Orient.
Începând cu secolul al IX-lea regăsim orga în Europa occidentală, încă de dimensiuni modeste,
folosită în biserici pentru a acompania liturghiile, dar acţionată manual de cântăreţ (Fig.3).
Acesta acţiona cu mâna stângă sistemul pneumatic şi cu mâna dreaptă c1aviatura.

Fig. 3: Catedrala din BOllrge, sec. XV

În perioada medievală se dezvoltă o mare varietate constructivă de orgi pentru biserici
din ce în ce mai complexe, dar şi de orgi automate comandate de cilindru cu ştifturi. Cea mai
veche orgă cu cilindru, numită Bu/l of Salzburg a fost construită în anul 1502. Călugărul german
Athanasius Kircher publica în anul 1650 tratatul de mecanică Musurgia Universalis în care este
ilustrată o orgă hidraulică comandată de cilindru cu ştifturi (Fig. 4).
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Fig. 4: Orga hidra/llică, Athanasi/ls Kircher, 1650

La începutul sec.al XVII-lea, în Mirecourt, Franţa, încep să fie construite orgi în
(serinette), iar mai târziu se dezvoltă o producţie remarcabilă de orgi de diferite tipuri.
În secolul al XVIII-lea 8arberi din Modena construia un tip de orgă cu tuburi sonore care devine
foarte populară sub numele de orga barbarie. Orgile cu manivelă erau tot mai folosite în stradă
de cântăreţi ambulanţi.
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" are în colecţie o orga hidraulică deosebit
de interesantă, destinată crescătorilor de canari. A fost construită în anul 1907 de către Robert
Queck, un mecanic din Zittau, Germania. Robert Queck, aşa cum se arată în reclama orgii sale 2
(Fig. 5) a construit acest tip de orgă pentru crescătorii de canari Roller Harz din regiunea
minieră a munţilor Harz din Saxonia. Orga era menită să stimuleze canarii tineri să eânte.
Canarii, originari din Madeira, Azore şi Insulele Canare au fost aduşi în Europa în
secolul al XV -lea de către marinarii spanioli. Domesticiţi şi prin reproduceri selective s-au
obţinut canari cântători eeea ce a dus la apariţia numeroaselor specii care sunt crescute în
întreaga Europa. La început erau deţinuţi de către cei bogaţi, dar în cele din unnă cetăţenii locali
au început să-i crească şi ei şi aceste pasări au devenit foarte populare. Rasa Roller, foarte
cunoscută şi apreciată, a fost creată de crescătorul Trute Wilhelm (1836-1889), din St.
Andreasberg, localitate minieră situată în Munţii Harz (de unde şi numele speciei). Locuitorii
acestei regiuni se ocupau pe lângă minerit cu creşterea canari lor şi confecţionarea coliviilor. Ca
şi alţi lucrători din mine, minerii duceau câte un canar în colivie pentru fiecare brigadă,
deoarece aceste păsări sunt foarte sensibile la gazul de mină, responsabil de exploziile miniere.
miniatură

Jochen K1ăhn, Historisches Silber-Erzbergwerk "Gmhe Samson" Sankt Andreasberg in the Uppcr
Harz. Radolfze1l28 May 2010

2
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DESCRIERE

ŞI FUNCŢIONARE

Orga hidraulică Rob Queck din patrimoniul muzeului (Fig.6) foloseşte apa pentru a
comprima aerul eare trebuie să pătrundă în tuburile de orgă. Astfel, aeest automat muzical este
alcătuit din dispozitivul pentru comprimarea aerului şi orga propriu-zisă, de mici dimensiuni, cu
cilindru cu ştifturi acţionat de un mecanism cu greutate (Fig. 7). Orga are un principiu de
funcţionare simplu şi ingenios, ceea ce presupune multă inteligenţă tehnică.
Dispozitivul de comprimare a aerului este compus dintr-un cazan cilindric cu
dimensiunile 80/30cm din tablă zincată (Fig.8) cu o capacitate de 60 1 şi un al doilea cazan gol
în partea inferioară şi închis în partea superioară construit din tablă de zinc. În partea superioară
este prevăzut un dop, cu suporţi de fixare a orgii şi un tub de aer pentru circulaţia aerului care se
conectează la orgă (Fig. 9).
Acest cazan este astfel dimensionat încât să poată fi introdus în primul cazan cele două
şi să execute o mişcare de telescoape. Acesta se aşează deasupra primului cazan plin cu apă şi
ghidat de un cadru de lemn imersează Încet în apă, în funcţie de greutatea sa, aerul comprimat
fiind împins astfel printr-un tubul de aer în mecanismul de orgă, cu o anumită presiune, iar al
doilea cazan coboară pe măsură ce iese aerul din interior.
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Role

Grwutat. tot8Ii.:
- cu apA: 70kg

- firi lipi: 12kg

Fig. 6: Orga hidraulică
Rob Queck, Zittau, 1907

Fig. 7: Schema de funcţionare

Fig. 9: Al doilea cazan

Fig. 8: Primul cazan
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Mecanismul de orgă de mici dimensiuni este compus din opt tuburi de orgă comandate
printr-un sistem de pârghii şi supape de un cilindru cu ştifturi şi punţi pe care este programată
melodia care imită cântecul canarului Roller Harz (Fig. 10). Rotirea cilindrului se face printr-un
sistem cu greutate. Burduful de aer care în mod obişnuit compune o orgă este format din
sistemul celor două cazane.
Pentru a pune în funcţiune orga, se umple cazanul cu apă, se fixează cadrul de lemn
prevăzut cu două rotiţe de ghidaj pentru al doilea cazan. Pe al doilea vas se fixează orga se
conectează la tubul de aer şi se montează şnurul prevăzut cu greutate de axul cilindrului cu
ştifturi. Acesta se imersează în cazanul cu apă şi alunecă lent. În timpul deplasării cazanului,
şnurul roteşte cilindrul cu ştifturi, fiind ghidat pe cadrul din lemn de un sistem de două role şi
susţinut de o contra greutate. Aerul din interiorul cazanului II se va comprima şi va pătrunde în
camera de aer a orgii prin tubul de legătură. În momentul în care tot aerul din incintă este
evacuat se deschide dopul şi se ridică cazanul, apoi se fixează dopul şi ciclul se reia. Sunetele
orgii sunt asemănătoare cu fluieratul canari lor.

Fig. 10: Orga

RESTAURARE
Primul cazan, dată fiind destinaţia lui de a sta cu apă o perioadă mare de timp, trebuia
verificat cu mare atenţie. S-a constatat că erau pierderi de apă prin numeroase orificii. Construit
din tablă zincată a trebuit să se efectueze lipituri cu cositor, fără a se deteriora vopseaua sau
înscrisul original. S-a folosit mult lumina pentru a se stabili locul golurilor pentru a putea fi apoi
lipite. S-a procedat apoi la o integrare cromatică cu vopsele adecvate. Al doilea cilindru care
culisează, confecţionat din tablă de zinc şi nu zincată, a prezentat cele mai numeroase găuri de
diferite dimensiuni, unele chiar mari, trebuind să fie lipite cu atenţie bucăţi de tablă.
În final cele două cazane au fost vopsite cu vopsea specifică vaselor care stau în apă
(vopsea pentru căzi) şi date cu lac. Amintesc aici că pentru părţile metalice care au trebuit
vopsite s-a folosit Protecta de diverse nuanţe (este o vopsea care blochează produşii de
coroziune). Toate aceste manevre au o durată de cel puţin cinci zile după cum prevăd
instrucţiunile de utilizare. Specificăm că diversele produse care au fost folosite au fost bine
testate cu mult înainte în protecţia de restaurare şi conservare.
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Tubul de condus aerul a fost confecţionat din nou şi annat cu sânnă matisată sub fonnă
de arc. Cel existent era confecţionat din cauciuc care îmbătrânise şi nu mai putea fi utilizat.
Sasiulorgii
Este executat din lemn a fost reasamblat şi prins cu holşuruburi adecvate. Camera de
distribuţie a aerului spre fluiere a fost ennetizată cu diverse chituri şi adezivi compatibili. S-au
racut verificările pentru ca aerul să nu se scurgă prin alte locuri decât cele stabilite. Sistemele de
comandă-tije metalice au fost confecţionate deoarece lipseau, racându-se în aşa fel încât să
poată funcţiona la parametrii construiţi.
Fluierele
Au fost aduse la nonnal. Unele aveau fundurile desprinse sau lipseau. Cea mai dificilă
problemă a fost refacerea îmbinării mobile a lor cu sistemul de distribuire a aerului. Este o
îmbinare mobilă. Fluierele sunt prevăzute cu nişte ţevi sub fonnă conică şi în gaura în care se
introduc trebuie să se etanşeze spre a nu fi scurgeri de aer pe lângă îmbinarea conică. Aici s-au
folosit mai multe soluţii elastice pentru etanşare. Sistemul e prevăzut cu un tambur pe care sunt
fixate mai multe punţi de diferite fonne în funcţie de notele ce trebuie activate. Acest tambur
este rotit prin intennediul unui scripete acţionat de o greutate prin intennediul unei sfori .
În final tot acest ansamblu este prins solidar cu cel de-al doilea cilindru, care în
marginea de sus are doi scripeţi care se ghidează pe un şanţ practicat în suportul vertical instalat
deasupra acestor cilindri şi care ajută la culisarea nonnală a orgii hidraulice.

Fig. 11.' Etape ale restaurării
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În unna cercetărilor noastre privind existenţa unor orgi similare În alte muzee sau
am găsit o singură sursă de documentare, revista SI. Andreasberger Bliitter - (03) Miirz
1907,
publicată
pe
siteul
lui
Klaus
Poh
(http://www.harzer-edelrollergesangskanarien.de/page I.htm). În unna corespondenţei purtate cu Klaus Poh şi cu Jochen
KIăhn, directorul Muzeului canari lor din Sankt Andreasberg (Harzer-Roller-Kanarien-Museum)
Germania (http://www.harzer-roller.de/). am constatat că Muzeul canari lor nu deţine o astfel de
orgă şi nu se cunoaşte dacă mai există În alte colecţii. Singurele surse de documentare despre
orga construită de Robert Queck sunt reclamele apărute În revistele vremii. O astfel de reclamă
am primit de la Jochen KIăhn (fig. 12) În care se arată că orga a participat la concursuri unde a
fost apreciată primind medalia de aur. Este posibil ca orga hidraulică din patrimoniul muzeului
nostru să fie foarte rară, poate chiar unică.
colecţii,

1" ~u .. h-, II ,

(1"I.tI.

I dl II

Fig. 12:

Pagină

de reclamă
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"SUNETUL-ZGOMOT" ŞI MAŞINILE
POLIFONICE ALE AVANGARDELOR
Corali a Alexandra Costaş
Complexul Muzeal Naţional "Moldova" laşi
Abstract: The preocc/lpationfor the aco/lstic element characterizes the artistic avant-garde olthe end ol
the 19111 century and beginning of the 201", being the cOllnterpart olthe technical progress of the
concerned epoch. Since the «orneilles» ofPereUbll, artists /lsed the aco/lstic IIniverse jar expressing their
fears, dOllbts, dreads, habits, reactions, jar capturing a world changing so q/lickly and revealing energies
IIntil then unknown.
The anti-mimetic vision olartis consolidated by the insertion ofreal noises in vario/ls artistic projects of
the epoch. While the acoustic element gets enriched. indirectly testifYing on the technical invasion if the
life ol hllmans and contributing to the creation of the image of a sllrreality which cOllld be Ihe only
sollltion jar jacing variolls chal/enges, among which the war, the visual universe gets gradllal/y
dematerialized, both in the artistic /lniverse - as in the case ofthe stage where scenography is emptied of
almost everylhing that IIsed to compose il, /eaving il radically empty - and in Ihe real world - where war
has lefi behind voids impossible 10 jill back in.

rogresul tehnic şi dezvoltarea determinată de producerea industrială a diverselor
invenţii care s-au succedat cu o viteză tot mai mare începând cu secolul al XIXlea au avut, în mod inevitabil, o influenţă marcantă asupra universului artistic, în
special asupra artelor interpretative fără a exclude însă poezia sau chiar pictura. În mod evident,
peisajul sonor al mediului în care evoluau respectivele dezvoltări tehnice s-a modificat într-un
ritm alert, fapt transpus şi în artă, ceea ce a dus la prezenţa nu doar a armoniilor ci şi a
zgomotului, a stridenţelor sonore de orice fel, atât pe scenă cât şi în sală. Dacă în 1841, Wagner
propunea o sinteză a artelor în jurul muzicii şi considera opera ca unificarea celor trei arte
înrudite - dansul, muzica şi poezia, preocuparea pentru elementul sonor caracterizează
avangardele artistice ale srarşitului secolului al XIX-lea şi începutul veacului al XX-lea, scena
epocii fiind adesea descrisă prin dorinţa de scandal şi intenţia de a şoca din partea autorilor.
Începând cu faimoasele "omeilles" ale lui Ubu, creatorii au utilizat universul sonor
pentru a-şi exprima angoasele, îndoieli le, fricile, obiceiurile, reacţiile, pentru a capta o lume
într-o schimbare atât de rapidă şi revelând energii anterior necunoscute. După cum arată Jacques
Robichez, cu ocazia premierei piesei lui Jarry (1896), "sala redevenea liceană ( ... ).Huiduielile şi
aplauzele depăşeau personajul. Această hărmălaie care se hrănea de la sine ( ... ) era o insultă
nedeterminată.'" Publicul de la Cabaret Voltaire din Ziirich reacţiona în mod similar începând
cu 1916. O astfel de atmosferă se întâlnea şi două decenii mai târziu, fiind inspirată de
"spectacolul de varietăţi" susţinut în seara de 27 martie 1920 la Theâtre de l'(Euvre, sala
Berlioz, pe care îl evocă Ribemont-Dessaignes şi care includea: "La Premiere Aventure celeste
de M Antipyrine, de Tristan Tzara, S 'il vous plaît, de Andre Breton şi Philippe Soupault, Le
Ventriloque desaccorde, de Paul Dennee, Le Serin muet, de mine însumi ( ... ) O asistenţă
numeroasă (sala era plină ochi) se dezlănţui se. Ceea ce ştia deja despre Dada o atrăsese cu
perspectiva scandalului. Şi, de fapt, ea era constant provocată, atacată în toate obiceiurile sale

P

, Jacques Robichcz, Le Symbolisme aII Iheâtre. LlIgm:-Poe et les debllls de I '(EU vre, L' Arche, Paris, 1957,
p.359
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Înaintea dadaiştilor însă, futuriştii au abordat relaţia dintre maşinismul modernităţii şi
aglomeraţia sonoră, curentul futurist considera că toate fonnele de artă dar şi morala sau politica
ar trebui să-şi găsească inspiraţia în descoperirile ştiinţifice şi dezvoltările tehnologice care sunt
responsabile de schimbarea mediului fizic şi care în consecinţă ar trebui să detennine şi
schimbări ale percepţiei umane asupra vieţii în ansamblu. În ideologia futuristă, fiinţele umane
trebuie să-şi găsească modelul în maşini şi în modul de funcţionare al acestora, renunţând la
sensibilităţi şi sentimente specifice omului. Teoriile futuriste pledau pentru velocitatea graţie
căreia un individ percepe universul în ansamblul său şi nu doar prin aproprierea spaţială şi
temporară. Simultaneitatea a fost conceptul lansat de futurişti pentru a transcende limitele
senzoriale tradiţionale şi prin care se explică suprapunerea de locuri, epoci şi sunete diferite în
creaţiile lor. J
Unul din aceşti futurişti a fost Luigi Russolo, pictor şi compozitor italian, cunoscut în special
drept părintele muzicii bruitiste. Artist plastic înainte de a deveni muzician, Russolo realizează
în 1910 un tablou intitulat La Musica, prezentat la Prima expoziţie de artă liberă de la Milano, şi
cunoscut doar într-o a doua variantă, singura care s-a păstrat, unde putem observa un pianist
redat din perspectivă simultaneistă, artistul fiind ilustrat interpretând cu mai multe perechi de
mâini. 4 Este evident că cele două domenii artistice se întrepătrund într-o simbioză a artelor
predicată în multe manifeste ale epocii.
În 1913, el semnează "L 'arte dei rumori",
manifest futurist care transpune în muzică viziunea
lui Marinetti privind poezia, de redare în artă a
vieţii, a realităţii, chiar într-o fonnă brută.
Propunerea lui Russollo este aceea de a introduce
în muzică zgomotul vieţii reale, aşa cum se
manifestă aceasta în primele decenii ale veacului al
XX-lea, mai exact diferenţa dintre tumultul vieţii
dat de funcţionarea neîntreruptă a maşinilor, şi
respectiv datum-ul sonor, lipsit de suflu, după
secole de utilizare codificată pe parcursul cărora şi
a pierdut orice capacitate semnificantă. Există
păreri confonn cărora ideea integrării zgomotului
produs de diverse maşini în context muzical,
conţinută în manifestul "L'arte dei rumori", pare
să-i fi fost sugerată lui Russolo de însuşi Marinetti,
care în decembrie 1912 îi propunea lui Pratella să
includă în finalul operei la care lucra zgomotul
unui motor de avion. Există, de asemenea, chiar
Foto apud http://helene-s-russolo.blogspot.ro/
Ribemont-Dessaignes, Le Symbolisme al/ theâtre. Ll/gne-Poe et les debl/ts de L 'CEl/vre, L' Arche, Paris,
1957,p.71
J Sert Cardulo, "En garde! The Theatrical Avant-garde in Historical, Intellectual and Cultural Context",
in Theater olthe Avant-Garde 1890 - 1950. A Critical Anthology, editat de Sert Cardulo şi Robert Knopf,
Yale University Press, New Haven & Londra, 2001, p. 9
4 Giovanni Lista, "Russolo, peinture et bruitisme" în Luigi Russolo, L 'art des bruits, texte stabilite şi
prezentate de Giovanni Lista, traducere din limba italiană de Nina Sparta, Editions L' Age d'homme,
Colecţia "Avant-gardes", Lausanne, 1975,2001, pp. 11-12
2
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posibilitatea ca Russolo să fi amânat publicarea textului său până după concertul de la Roma al
prietenului său. Cert este că Russolo a publicat "Arta zgomotelor" conceput în forma unei
scrisori adresate chiar lui Francesco 8alilla Pratella, la doar 2 zile de la această premieră. 5
Russolo consideră că urechea umană s-a familiarizat cu viteza, energia şi zgomotul
specifice mediului urban, industrial, şi că în această situaţie, se impune revigorarea
instrumentelor muzicale şi a stilului de compoziţie în general, muzica urmând a fi compusă în
special din zgomote şi nu din sunete armonice. Termenul de rumorism sau bruitism se
răspândeşte mai întâi în Franţa iar apoi în Germania, unde curentul dada derula o activitate
intensă, adesea în concurenţă cu futurismul italian.
Russolo este şi creatorul unui instrument muzical, denumit "intonarumori", instrument
mecanic conceput pentru a reda sunete dizarmonice, construcţia primelor exemplare, în carcase
mari, viu colorate, fiind iniţiată imediat după publicarea manifestului acestea fiind expuse
pentru prima dată la Modena în iunie 1913. 6 Acest instrument, brevetat în ianuarie 1914, consta
într-o cutie de dimensiuni variabile care conţinea un dispozitiv ce producea sunete specifice
locului şi contextului, acţionat cu manivelă externă, amplificarea sunetului fiind asigurată de o
pâlnie similară celei folosite la gramofoane. 7 A fost urmat, în 1922, de "rumorarmonio", mijloc
necesar pentru amplificarea sunetelor realizate de intonarumori, un fel de c1aviatură ce reuneşte
sunetele mai multor instrumente producătoare de zgomot, acţionate de pedale şi clape. Ulterior a
inventat şi arcuşul enarmonic şi pianul enarmonic, toate instrumentele sale fiind menite a ilustra
concepţia expusă teoretic: "Viaţa antică a fost doar linişte. Zgomotul a apărut în secolul al XIXlea, cu invenţia maşinilor. Astăzi zgomotul domină pretutindeni ca suveran asupra sensibilităţii
oamenilor ( ... ) Fiecare manifestare din viaţa noastră este însoţită de zgomot. Zgomotul ne este
familiar. Zgomotul are puterea de a ne rechema la viaţă. Sunetul, dimpotrivă, străin vieţii, tot
muzical, lucru aparte, element ocazional, a devenit pentru urechea noastră ceea ce un chip prea
cunoscut este pentru ochiul nostru. Zgomotul, izbucnind confuz şi neregulat în afara confuziei
neregulate a vieţii, nu ni se arată niciodată în întregime şi ne rezervă nenumărate surprize."s

Foto: aplld Monica Sanjilippo, .. VllIlatori, stropicciatori, ronzatori: I 'orchestra jitlurista di Luigi
Russolo ..

Ibidem, p. 18
6 Ib., p. 19
7 Monica Sanfilippo, "Ululatori, stropicciatori, ronzatori: I'orchestra futurista di Luigi Russolo",
disponibil online la adresa http://www.elapsus.it/home l/index.php/musica/avanguardie/ 161-ululatoristropicciatori-ronzatori-Iorchestra-futurista-di-Iuigi-russolo
x Luigi Russolo, op. cit., pp. 35,40
5
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Trecând În revistă interferenţa sunetului şi zgomotului, precum şi prezenţa elementului
tehnic şi incorporarea ironică sau utilitară pe scena franceză a primelor decenii ale veacului al
XX-lea, trebuie să amintim cele două personaje-fonograf din Les Maries de la Tour Eiffel de
Jean Cocteau (1921), care "recupera" unul din procedeele teatrului expresionist - umanizarea
obiectelor şi dezumanizarea fiinţe lor umane 9. Această metaforă a personajelor-fonograf
sugerează modul În care factorul uman se estompează În spatele producţiei industriale, de serie
dar În acelaşi timp indică şi mercantilizarea experienţei artistice pe care aceasta o reprezintă.
Viziunea anti-mimetică asupra artei este consolidată de inserţia de zgomote reale În
diverse proiecte artistice ale epocii: În 1924, George Antheil compune Le Bal/el mecanique Între
alte instrumente pentru "propulsoare de avion", dezumanizarea universului fiind indicată chiar
de titlu (care ascunde şi o omonimie balletl ballai respectiv baieti mătură, acest din unnă
indicând de altfel o mişcare foarte repetitivă; În 1932, Antonin Artaud pledează pentru
"zgomote insuportabile, lancinante"lo. În 1935, tot Artaud este cel care declară că a scris Les
Cenci deoarece a Întâlnit o actriţă capabilă să ţipe ll şi, deoarece utilizarea sunetului Catedralei
din Amiens era imposibilă la momentul respectiv, s-a văzut nevoit să recurgă la Înregistrarea
acestuia cu microfonul şi la reproducerea pe scenă. 12
Dacă elementul sonor se Îmbogăţeşte, confinnând indirect invazia tehnică În viaţa cea
de fiecare zi, şi contribuind la crearea imaginii unei suprarealităţi care ar putea fi singura soluţie
pentru a rezista diverselor tulburări copleşitoare care Îi afectau pe oamenii timpului, treptat
universul se dematerializează, atât cel artistic - vezi spaţiul scenei În care scenografii Îşi
schimbă În mod radical viziunea şi renunţă la aproape tot - cât şi lumea reală - şi ne gândim aici
la distrugerile cauzate de acest uriaş sunet - zgomot care este războiul.

Cristophes Deshoulieres, Le Theâtre ali XXe siecle en tOlltes lettres, Bordas, Paris, 1989, p. 42
10 Artaud, Antonin, (ElIvres Completes, IV, 1964, p. 114 - "Le Theâtre de la Cruaute (Premier
Manifeste )"
II Artaud, Antonin, (Euvres Completes, V, 1964, p. 49 - articolul "Ce que sera la tragedie Les Cenci aux
Folies-Wagram"
12 Ibidem, V, 1964, p. 45- articolul "Les Cenci"

9
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MAGNETISMUL SI PROBLEMELE CEASULUI
~

Dimitrie Vicovanu
Vicovanu Antiques Restores Co. New York, S.U.A
Abstract: Research work indicates that the vast majority ol mechanical design watches produced today
ma}' be exposed magnetization and wearers oft hese watches \Villuse the services olwatchmakers and in
li,ture years to cancel the adverse ellects olmagnetism. Thus leading company began to produce models
olautomatic watches with calendar, protected against water and shock and magnetic protection

Încă înainte ca evoluţia ceasului să fi ajuns în stadiul de "ceas de mână", a fost pus în
evidenţă

efectul nefast al magnetismului asupra bunului mers al ceasului.
Astfel, expediţia britanică pentru descoperirea pasaj ului maritim Nord - Vest din 18211822, sub comanda lui Sir William Edward Parry, a raportat, între altele, o serioasă disturbare a
ţinerii timpului de către cronometrul expediţiei, pe când se aflau în vecinătatea polului Nord
magnetic. Comandantul Gould a observat că fiecare piesă de oţel a cronometru lui de marină
devenise magnet pennanent puternic; crucea de oţel a roţii balansului acţiona ca un veritabil ac
de busolă'. Raportul expediţiei britanice a fost luat în serios şi experimentele au pus în evidenţă
influenţa malignă a magnetizării ceasurilor în indicarea corectă a timpului.
Unul dintre marii ceasornicari elveţieni Jacques Frederich Houriet (1743-1830) a
realizat şi prezentat la Expoziţia Societăţii de Arte din Geneva, 1828, un cronometru nemagnetic. În 1833, ARNOLD şi DENT au raportat un experiment lacut pe şase cronometre,
utilizând diferite materiale ca: platina, palladium, aur, argint şi sticla. J.G.Ulrich a obţinut un
patent, 1828, pentru un balans lacut din argint, bronz, palladium, dar cronometrul marin
construit de el era de patru ori mai mare decât cel ordinar. Toate aceste cercetări şi experimente
nu au putut rezolva boala magnetică a ceasurilor. Problema s-a complicat şi mai mult prin
introducerea curentului electric continuu pentru iluminat, la început cu arc voltaic apoi becuri
incandescente.
Generatorul bi-polar al lui Edison din 1878 a fost instalat ca sistem central de distribuţie
în Londra, ianuarie 1882 şi în New York (septembrie 1882). Circuitele de curent continuu au
creat un ideal câmp magnetic, ai căror poli magnetici sunt constanţi şi au realizat o perfectă
magnetizare a pieselor de oţel din ceas. Tot mai mulţi orologieri şi-au concentrat atenţia asupra
acestei probleme.
În 1879, publicaţia Scientific American a publicat o introducere generală despre
magnetism. Articolul a avut ecou puternic, mai ales pentru industria de ceasuri din Elveţia, încât
editorii de la "Journal Swiss d' Horologie"2 îl republică în traducere în 1880. În 1881, în aceeaşi
publicaţie, apare un articol prezentând invenţia americanului Hiram Maxim - o maşină de
demagnetizare lungă de 1,80m, scumpă şi grea. O altă metodă de evitare a magnetismului ar fi
putut fi încălzirea la roşu a pieselor din oţel, apoi curăţirea şi reasamblarea lor, procedură care
alterează calitatea pieselor.
Spre anul 1890, controversa privind calea de unnat în demagnetizarea ceasurilor s-a
rezolvat simplu (ca orice idee ingenioasă): folosirea unui tunel al unei bobine pusă la curent
alternative, care începuse să fie cunoscut. Dispozitivul este folosit şi astăzi de către ceasornicari.
, Rupert T.Gould "The Marine Chronometer", London, 1923, p.204
Jomal Suisse D'Horologie, Vol.Vi, 1881/82, p.8\
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Deoarece demagnetizarea este temporară, magnetizarea fiind posibilă în clipa
următoare, specialiştii s-au grupat în două şcoli: una consideră vitală protecţia ceasului
împotriva magnetismului, alta vede importantă imunizarea ceasului împotriva virusului
magnetic.
Şcoala protecţiei antimagnetice a avut ca reprezentanţi două minţi geniale:
1) Carol Friederich Gauss (1777-1855), matematician, astronom, fizician german, autor
a numeroase lucrări privind mecanica cerească, geodezie, optică, magnetism şi
electromagnetism; el a introdus unitatea de măsură a inducţiei magnetice, notată cu G în
sistemul CGS.
2) Michael Faraday (1791-1867), chimist şi fizician englez, realizator al "Faraday
Cage" (cuşca lui Faraday), un spaţiu închis în care câmpul magnetic nu poate pătrunde până la o
anumită valoare. Astfel s-a putut măsura câmpul magnetic în Gauss şi s-a găsit ideea blocării
câmpului magnetic sau electromagnetic întru-un spaţiu închis până la o valoare ştiută a
magnetismului.
Un alt reprezentant al şcolii de "protecţie" a fost Charles K. Giles din Chicago, care în
3
1883 a inventat o cutie din fier moale în jurul maşinăriei de ceas, protejând-o de magnetism (o
cuşcă Faraday); în 1885, tot el a realizat o carcasă pentru ceasul de buzunar, tot din fier moale,
îmbrăcată într-o foaie de aur (aşa zisul "Gold Filled"t Compania întemeiată de Gilles,
Bro&Co, în Chicago, a pus în practică invenţia Antimagnetic Watch Schield, care s-a bucurat de
un mare succes pe piaţă.
Cealaltă şcoală, a imunizării ceasului împotriva magnetismului, a dus la cercetarea şi
aplicarea în construcţia ceasului a unor materiale de înaltă calitate şi nemagnetizabile.
Elveţianul Charles Auguste Paillard, familiar cu experimentele predecesorilor săi, a
construit două ceasuri cu spirala balansului dintr-un aliaj din palladium, prezentate la
Observatorul din Geneva, unul dintre ei primind certificate de înaltă clasă. Francezul Theodore
Leroy a realizat două cronometre, folosind metoda Paillard şi a luat premiul întâi la testul din
Paris.
Marele orologist elveţian Ekegren a considerat invenţia lui Paillard un mare succes în
lupta cu magnetismul, spirala balans ului său fiind antimagnetică, anti-corozivă şi flexibilă 5 . În
1880, statul elveţian îi conferă premiul "Prix de la Rive" cu medalie de aur şi 200 frand.
În vremea descoperirii lui Paillard, Elveţia nu avea o lege de protecţie a patentelor; aşa
se face că firma "Independent Watch Company of Fredonia" din New York, a putut importa o
mare cantitate de spirale de balans fabricate de Paillard; era în timpul când în New York se
extindea reţeaua de curent continuu, cauzând un puternic câmp magnetic. Pentru a avea o
deplină "imunizare" împotriva acestui "virus", Paillard, în colaborare cu M.C. Crusaz, a realizat
primul balans bimetalic antimagnetic din aliaj de palladium. Invenţia a atras atenţia unui grup de
investitori americani, în frunte cu Charles Ward, care au propus lui Paillard să înfiinţeze o
companie cu capital american. Astfel, la 15 februarie 1886, Paillard împreună cu colegul său
elveţian, Luis Bornard, depune cerere de patent, în 8 martie 1887 primind "US Patent
NO.359093" pentru invenţia balansului compensativ, bi-metalic şi ne-magnetic. Înregistrarea
companiei "The Geneva Non-Magnetic Watch Co", aprilie 1886, vine ca o urmare firească,
având sedii în New York şi Geneva.

Charles K.Giles, patent NO. 289.642, dec.4, 1883
Charles K.Giles, patent NO.312458, feb.7, 1885
5 Joumal Suisse d 'Horologie, feb.1880, p.175
6 Premiu în cinstirca lui A.De La Rive, inventatorul mctodei de "electroplating" cu metale preţioase, în
anul 1840
3
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Antreprenorul american Charles Ward, aflând că un oarecare ceasornicar, Dufane Luty,
Începuse să fabrice spirale din aliaj de palladium, a depus imediat cerere de brevet În Anglia,
Franţa şi Gennania, obţinând patentul englez NO. 6367, În mai 1886.
Compania lui Paillard a realizat ceasuri de Înaltă calitate cu 16-20 rubine, Înscrise pe
cadran şi maşinărie "Geneva Non-Magnetic Watch Co. New York" sau "Paillard's Patent NonMagnetic Balance and Spring". Curând s-a făcut tranzacţia la "Non -Magnetic Watch Co of
America", având unul din nume pe cadran şi celălalt pe maşinărie. Succesul a făcut să
primească maşinării "in blancs" de la prestigioase finne elveţiene ca Patek Philippe (unde
Paillard fusese "time regulator" şi Vacheron & Constantin, pe care fabrica lui Bornard le echipa
cu remontoirul Bornard şi cu escapementul "Pai Il ard". Acestea au fost ceasurile de cea mai
Înaltă calitate vândute de Geneva Non - Magnetic Watch& Co. din America cunoscute ca
modelele Duret şi Monard. După numeroase reorganizări această companie a colapsat economic
În 1839, nu atât din cauza competiţiei altor finne americane ca Elgin şi Waltham, care
comercializau ceasuri non - sau anti- magnetice, dar de o clasă inferioară, cât mai ales a căderii
financiare din acel an, când s-au Închis peste 500 de bănci, căi ferate au dat faliment, etc.
Problema magnetismului a rămas În atenţia industriei ceasurilor şi În secolul unnător şi
până În zilele noastre.
În secolul al XIX-lea nu s-au produs ceasuri de mână imune la câmpuri magnetice şi
nici cele contemporane nu rezistă la mii de Gauss-i, deoarece axele şi pinioanele, devenind
puternic magnetizate, după ieşirea din câmpul magnetic, acţionează magnetic cu roata
eşapamentului din oţel care la rândul ei acţionează inconstant asupra pietrelor ancorei.
În 1945, finna elveţiană Rolex produce ceasuri cu menţiunea Antimagnetic, procedeul
de folosire a balansului şi spiralei din aliaje nemagnetice fiind adoptat repede şi de alte fabrici
de ceasuri. Studiile au arătat că un mecanism de ceas poate funcţiona relativ nonnal Într-un
câmp magnetic de până la 70-80 de Gauss-i. Peste această limită ţinerea corectă a timpului este
compromisă, oprindu-se la valori ceva mai mari. Daca uleiul de lubrificaţie este mai vechi, când
avem o creştere a frecării la piesele mai sensibile În mişcare, atunci indicarea precisă a timpului
este afectată chiar la valori mai mici decât 70 Gauss-i. În zilele noastre ocaziile de magnetizare
s-au Înmulţit: uşa frigiderului cu cheder magnetic spre a sta Închisă, cuptoarele cu microunde,
ecranele tclevizoarelor, ceasurile cu quartz, telefoanele mobile (modelul Black Berry fiind cel
mai puternic). Cele mai periculoase pentru viaţa ceasurilor sunt maşinile cu X-ray din
aeroporturi şi din alte clădiri de interes guvernamental, prin ale căror tunele de control trec toate
obiectele personale (inclusiv ceasurile) şi bagajele, din motive de securitate şi prevenire a
terorismului.
Magnetizarea ceasului prin apropierea de magneţi pennanenţi, enumeraţi mai sus,
produce o decalare a timpului În raport cu Gauss-i Împrumutaţi şi se pune În evidenţă la testul
timer (Ticoprint) În fonna unei linii ondulată regulat ca un râu. Dacă balansul, datorită şocului
magnetic, nu a fost scos din poziţia zero, totul se remediază prin trecerea În tunelul unei bobine
de curent alternativ (scoaterea prin depărtare de câmpul magnetic neîntrerupt). Dacă şocul
magnetic a schimbat curbura spiralei de ieşire a părului, se reajustează poziţia zero a balansului
şi o nouă reajustare pe timer a regulatorului va reda precizia ceasului.
Magnetizarea ceasurilor În câmp uri electromagnetice de Înaltă frecvenţă şi de puteri
mari, creează uneori aşa numitele magnetizări circulare, "surrounding field", care, vibrând
spiralele părului, le face să se agaţe uneori de roata centrală din apropiere, sau să sară din
clemele regulatorului, sau să le defonneze, toate având ca unnare scoaterea balansului din
punctual de ajustare până la oprirea oscilaţiilor. Cel mai frecvent se văd unele dintre aceste
efecte după trecerea ceasului prin tunelul de raze X din aeroporturi. La unele ceasuri este foarte
dificilă o demagnetizare completă, unele piese mai mari, ca roţile din oţel, păstrează o

87

https://biblioteca-digitala.ro

lslm'ia

ştiinţeÎ';ii

tehnicii

remanenţă magnetică minimă,

care mişcă acul unei busole de testat ceasurile, fără a influenţa
precizia. Reluând o idee mai veche de "magnetic shield" a lui Charles Giles din Chicago, în
1960, finna Rolex a pus la punct fabricarea modelului Milligaus, ceas de inox, automatic,
protejat contra apei şi a şocului. Noutatea acestui ceas este că lucrează liber de orice influenţă
magnetică într-un câmp de până la 1000 de Gausi, având mecanismul închis într-o carcasă de
fier pur, cadranul din fier pur fiind ca un capac ce închide cuşca Faraday, singurele deschideri
rămânând cele două orificii pentru axa centrală şi ştanga remontoirului.
În 1965 finna "International Watch Co. Schaffhausen" lansează modelul "Ingeniuer",
ceas automatic, cu calendar, protejat contra apei şi a şocului, care are inelul datei tot din fier pur,
pentru a închide antimagnetic fereastra respectivă. Ambele modele menţionate mai sus sunt pe
linia protecţiei antimagnetice.
Pe linia "imunizării" mecanismului împotriva magnetizării, prestigioasa finnă elveţiană
Patek Philippe produce în 2005 modelul cu numărul de referinţă 5250, în care roata
eşapamentului este făcută din silicon, de două ori mai tare ca oţelul, perfect antimagnetică, pe
care ancoră o porneşte şi o opreşte de şase ori pe secundă, adică de 189 de milioane de ori pe an,
economisind o enonnă energie absorbită de sistemul de eşapament faţă de ceasurile obişnuite. A
doua noutate a acestui model de ceas o constituie echiparea cu cel mai perfecţionat păr spiralic
de balans, antimagnetic, fabricat tot din silicon, patentat cu numele "Spiromax" (figura nr.3).
Din cele prezentate
mal sus se observă că
"Magnetismul şi problemele
ceasului" au fost în atenţia
GTT ,ES. BR.O. & CO_
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AU PAYS DE COUCOUS
TARA
CEASORNICELOR CU CUC
,
Prof.Henri Noubel, Bmo, Cehia

Venu de Paris, Alfred Michiels f(::alise
en 1867 un voyaje en Foret-Noire. Dans la
revue intitulee Le Tour du Monde (2 e semestre
1867), il en fait un recit empreint d'un certain
lyrisme. Passant rapidement sur le travail des
"habiles travailleusses" de paille pour
chapeaux, il s'appesantit sur le metier des
horologers du Schwarzwald- nom qoe les
Allemands donnent au massif de la FOf(~t Noire.
Cette region s'apparente au paysage et
au climat du Jura suisse ou du Jura francais
voisins. Toute activite agricole cessant pendant
au moins quatre mois, les habitants restent sur
chey eux et se consacrent il une production
orientee vers la fabrication de chapeaux de
paille et surtout de mecanismes mUSlcaux,
d'horologes et de boÎtes il musique.
Les
villes
de
Waldkirch
("drehorgelns", surtout), Triberg (pendules et
coucous), et Furtwangen (ou des 1850, "le
celebre coucou a pris son envol"), restent de
nos jours des centres importants de production
d'instruments
de
musique
mecanique.
L'Elztalmuseum de Waldkirch ainsi que le
Schwarzwaldmuseum de Triberg et le
Uhrenmuseum de
Furtwangen revelent
l'immense richesse, ingeniosite et diversi te de
la production ancestrale de cette region au
climat rude.
De la petite boÎte il musique jusqu'a
l'orgue de foire, la plupart des mecanismes
musicaux sont representes dans ces differents
museums: coucous, organettes, orgues de
Barbarie, hannoniums, horologes et tableaux
musicaux, orchestrions, pianos mecaniques et
d'instruments
bien
pneumatiques ... autant
entretenus et en etat de fonctionner!

Venit la Paris, Alfred Michiels
În 1867 o călătorie În regIUnea
Pădurea Neagră. În
revista numită Turul
Lumii (semestru al II-lea, 1867), aceasta
călătorie este o povestire impregnată cu un
anumit lirism. Trecând rapid asupra activităţii
unor "muncitori calificaţi" În confecţionarea
de pălării de paie, el poposeşte la un meşter de
orologii din Pădurea Neagră, nume dat de
gennani după masivul muntos eponim.
Aceasta regiune se aseamănă ca peisaj
şi climă cu Jura elveţiană sau cu cea franceză
vecină. După ce orice activitate agricolă
Încetează timp de cel puţin patru luni,
locuitorii rămân la casele lor şi se dedică
producţiei orientate spre fabricarea de pălării
de paie şi a mecanismelor În special muzicale,
ceasuri şi cutii muzicale.
Oraşul Waldkirch ("orgi de stradă",
mai ales), Triberg (ceasuri cu cuc) şi
Furtwangen (unde, În 1850, "celebrul cuc a
decolat!") rămân În zilele noastre centre
importante de producţie a instrumentelor de
muzică
mecanică.
Muzeul Elztal din
Waldkirch, Muzeul Pădurea Neagră din
Triberg şi Muzeul Ceasului din Furtwangen
dezvăluie imensa avere, ingeniozitatea şi
diversitatea producţiei ancestrale din această
regiune cu un climat aspru.
De la mica cutie muzicală până la
orgile de bâlci, cele mai multe mecanisme
muzicale sunt reprezentate În aceste muzee
diferite: ceasuri cu cuc, organete, flaşnete,
annonii, ceasuri şi tablouri muzicale,
orchestrioane, piane mecanice şi pneumatice
... toate bine Întreţinute ŞI În stare bună de
realizează

funcţionare!
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Mais, plutot que d'evoquer l'epoque
Dar, mai degrabă decât să evocăm
contemporaine, voyons ce que nous raconte le epoca contemporană, să vedem ce povesteşte
voyageur d'il y a un siecle et demi qui, juste călătorul cu un secol şi jumătate în urmă,
apres nous avoir instruits sur la fabrication des imediat după ce am aflat despre fabricarea
chapeaux en paille de seigle de la ville de pălăriilor din paie de secară din oraşul
Oberlenzkirch evoque l'industrie du village de Oberlenzkirch ce evocă industria satului
Triberg:
Triberg:
"Un autre metier non moins avantageux finit "O altă meserie nu mai puţin avantajoasă
d'assurer le bien-etre, la securite de l'esprit et sfârşeşte prin a asigura bunăstarea, integritatea
les douceurs d'une vie laborieuse, mais spiritului şi îndulcirea unei vieţi complicate,
tranquille, aux neuf cent cinquante habitants dar liniştite pentru cei 950 de locuitori ai
de ce village, sous un climat si rude que la satului, într-un climat aspru, astfel încât
neige menace de les engloutir, pendant quatre zăpadă ameninţă să îi înghită timp de patru sau
â cinq mois de l'annee. On y fabrique une cinci luni ale anului. Aici se produc un număr
enorme quantite de pendules et surtout de foarte mare de ceasuri, în special cele
pendules â musique. Les diverese operations muzicale. Diverse operaţii de muncă sunt
du travail s'accomplissent
sur les lieux efectuate la faţa locului, de la perfecţionarea
memes, depuis le raffinement de l'acier jusqu'â oţelului până la aurirea prin galvanoplastie.
la dorure par la galvanoplastie. Tous les Toate mecanismele, toate materialele vibrante
mecanismes, toutes les matieres vibrantes ont sunt utilizate pentru a varia sunetele
ete employes pour varier les sons des orologii lor mai mari sau mai mici: unele
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horologes grandes et petites: les unes jouent de
l'orgue, les autre du piano; certa ins frappent en
cadence une rangee de cloches. Les memes
ouvriers confectionnent non pas seulement des
boîtes, mais des caisses a musique; on m'a
offert pour huit cents francs une armoires en
acajou, qui renfermait tout un orchestre et
executait une quarantaine de morceaux. On
aurait pu augmenter le nombre des airs, au
moyen de nouveaux cylindres. Nulle part, en
consequence, autant de voix melodieuses
n'indiquent les heures que dans le massif
principal de la Foret-Noire. Les moindres
auberges, les moindres brasseries ont de ces
harmonieuses conseileres, qui vous rappellent
la fuite du temps. Lorsque le voyageur se
repose et medite dans I'ombre des salles, il
entend resonner tout a coup le chant de fete; il
tressaille aux premieres notes, puis se laisse
bercer par les joyeux accords.
Les pendules construites dans le
Schwartzwald furent d'abord extremement
simple: elles se composaient de trois roues
auxquelles un balancier donnait I'impulsion.
Les outils, qui servaient a les faire, n'etaient
pas moins grossiers:un compas, des forets, une
petite scie et un couteau formaient tout le
bagage de naifs horlogers. Maintenant ils
emploient un grand nombre d'instruments.
Lorsque je visitai le plus celebre ouvrier de
Lenzkirch, cette abondance me frappa. La
cabane etait pleine de limes, de demi-cercles et
de tarieres : on en voyait sur les tables, sur les
murailles, d'autres pendaient au plafond. Le
maître du logis, vieillard encore tres leste,
prcsidait ce regiment avec un air doux et
grave. La lumiere, brisee par une multitude de
saillies, donnait a l'atelier poudreux une
extreme variete de nuances et de tons. On
aurait cru voir un de ces tableaux hollandais,
ou les moindres circonstances de la vie reelle
acquierent un charme poetique. Pour me
souhaiter la bienvenue, le digne artisan me
joua un morceau de grand style sur un vieux
clavecin a touches de bois.
Mais ne nous arretons pas au milieu
des ateliers et des manufactures. Les
montagnards groupes autour du Feldberg sont

te hniciî

acţionează orga, altele pianul; unele bat ritmic
într-un rând de clopote.
Aceeaşi meseriaşi confecţionează nu
doar cutii, dar şi casete muzicale; mi s-a oferit
pentru 800 de franci un cabinet de mahon care
conţinea o orchestră completă şi executa
patruzeci de piese muzicale. Numărul de
melodii pot creşte prin utilizarea unor cilindri
noi. În consecinţă, nicăieri nu există atât ea
voci melodioase care să indice ora ca cele din
masivul Pădurea Neagră! Cele mai mici
pensiuni, cele mai mici braserii sau cele mai
armOllioase locuri amintesc de trecerea
timpului. Atunci când un călător stă şi
meditează în umbra unei camere, aude ecoul
cântecului de sărbătoare, tresare la primele
note, apoi se lasă purtat de acordurile vesele.
Ceasurile construite în Pădurea
Neagră sunt extrem de simple: acestea sunt
compuse din trei roţi, cărora un balansier le dă
impulsul necesar. Instrumentele care au fost
folosite pentru a le construi, nu erau prea
numeroase: o busolă, un burghiu, un fierăstrău
mic şi un cuţit, acestea formau tot bagajul unui
ceasornicar naiv. Acum, ei folosesc un număr
mare de instrumente. Când am vizitat cel mai
celebru ceasornic ar din Lenzkirch, această
abundenţă de instrumente m-a frapat. Cabina
era plină de fişete, semi-cercuri şi burghiuri:
le-am văzut pe mese, pe pereţi, altele atârnate
de tavan. Maestrul al casei, bătrân dar foarte
sprinten, ceasornicarul conducea "regimentul"
cu un aer blând şi grav. Lumina, împărţită întro multitudine de proiecţii, conferea atelierului
prăfuit o mare varietate de nuanţe si tonuri.
S-ar fi gândit cineva cum s-ar fi văzut una
dintre picturile olandeze în cazul în care
fiecare situaţie a vieţii reale dobândea un
farmec poetic? Pentru a-mi ura un bun venit,
vrednicul artizan mi-a cântat o bucată într-un
stil deosebit pe un vechi clavecin cu clape din
lemn.
Dar noi nu ne-am oprit în mijlocul
unor ateliere şi fabrici. Grupate în jurul
muntelui
Feldberg
sunt
cele
mal
industrializate din Pădurea Neagră. Dacă ar fi
fost să vizităm fiecare fabrică, călătoria
noastră ar fi durat luni de zile ... ".
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les plus industrieux de la Forct- Noire;
I'exemple et le voisinage de la Suisse les ont
sans doute stimules, en meme temps que la
rudesse du climat. Si nous devions visiter
chaque fabrique, notre voyage durerait des
mois entiers ... ".
La decouverte de ce texte sollicita
notre curiosite au point que nous decidions,
mon epouse et moi, de pas ser par la ForetNoire lors d'un recent retour en Tchequie ou
nous residons.
Premiere etape: Orgelstad Waldkirch,
la viile des orgues, qu'illustre el merveille
l'Elzatalmuseum ou sont exposes sur trois
etages une grande diversi te d'instruments en
parfait etat de marche. Plusieurs d'entre eux
font entendre leurs airs musicaux moyennant l'
introduction d'une piece de un ou de deux
euros. Rue de la viile est omee d'une
magnifique statue en bronze de jouer d'orgue
de Barbarie.

Descoperirea acestui loc ne-a stâmit
curiozitatea până În punctul la care ne-am
decis, soţia mea şi cu mine să trecem prin
Pădurea Neagră la returul nostru În Republica
Cehă, acolo unde avem reşedinţa.
Prima etapă: Waldkirch, oraşul
orgilor, frumos ilustrate la Muzeul Elztal care
prezintă pe trei etaje o mare varietate de
instrumente muzicale În stare perfectă de
funcţionare. Mulţi dintre ei au auzit melodiile
automatelor muzicale prin introducerea unei
fise de unu sau de doi euro. Strada oraşului
este frumos decorată cu o statuie de bronz
reprezentând un cântăreţ la orga Barbarie.
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Deuxieme etape: Triberg ou nous nous
sommes trouves, par pur hasard, le jour, le jour
de la commemoration des 900 ans d'existence
de la viile. La partie haute du centre viile, ou
se trouvc le Schwatrywaldmuseum, est
reservee aux magaslOs de coucous et
d'horologes musicales. Il y en a partout, sur les
fac;ades, dans les vitrines, le long des couloirs,
au bord des marches d'escalier. Et tout ce petit

A doua etapă: Triberg,
unde ne
găseam din întâmplare în ziua de comemorare
a 900 de ani de existenţă a oraşului . Partea
superioară a centrului oraşului , unde se află
Muzeul Pădurea Neagră este rezervată
magazinelor cu ceasomicc cu cuc şi
orologii lor muzicale. Acestea sunt peste tot,
pe pereţi, în vitrine, de-a lungul coridoarelor,
pe marginea scărilor. Şi toată această mică
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monde mecanique laisse entendre des lume mecanică sugerează sute de ticăituri, În
centaines de tic-tac, tandis qu'a chaque quart timp ce la fiecare sfert de oră Încep să
d'heure resonnent toutes sortes de sons rezoncze toate tipurile de sunete melodioase şi
melodieux et qu'a chaque heure des dizaines de la fiecare oră zeci de "cuci" ies din cuşca
"kuckucks" sortent de leur lucame pour lancer pentru a-şi lansa trilul.
leur trille. Le mus ee retrace la vIe
Muzeul unnăreşte viaţa tradiţională a
traditionnelle des habitants de la region: travail locuitorilor din regiune: munca la lemn şi
du bois et de la paille, colportage, atelier paie, cea de comerciant ambulant, atelierul de
familial de fabrication d'instruments de producţie familială a instrumentelor muzicale
musique mecanique. La part belle est rcservce mecanice. Partea frumoasă este rezervată
il ces instruments, notamment aucx orgues de instrumentelor mecanice, inclusiv orgilor
Barberie dont de tn':s beaux exemplaires Barbarie, cu exemplare foarte frumoase ce
marquetes, avec figurines sculptees ou prezintă figurine sculptate şi automate.
automates, sont presentes. On peut apprecier la Se poate aprecia calitatea sonoră a celor care
qualite sonore de ceux qui sont joues lors de la sunt acţionate În timpul vizitei ghidate. Şi de
visite guidee. Et, devant le petit atelier asemenea micul atelier reconstituit de către
reconstitue de I'artisan-fabricant de pieces pour un producător artizanal de piese pentru
instrument musical, l'experience vecue et de instrumente muzicale, precum şi experienţa
crite par A. Michiels se fait realitc.
trăită şi descrisă de A. de Michiels care devine
În acest mod o realitate.
Traducere: Monica
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MUZICĂ MECANICĂ, TIMP ŞI SPAŢIU PUBLIC

ÎN GALAŢII DE IERI ŞI DE AZI
Elena Ingrid Bahamat
Muzeul de Istorie Galaţi
Abstract: The interjerence ofthe mechanical mllsic with time and pl/blic space in the contemporary lIrban
I/niverse shows the perpetllation ol the traditions with the historical connotations bllt as well pictllresqlle.
Therejore, this thematic approach emphasizes those parts olsignijicant mechanical mI/sic throl/gh their
continlled presence in the pllblic space al Galati olyesterday and today and in the ajjective and eljective
memory olthe local commllnity.

Ş

i numai pentru o clipă, muzica ne poate transpune imaginar în alt spaţiu şi real întro stare de spirit plăcută sau melancolică, indiferent de gravitatea locului, a
momentului, a companiei în care ne aflăm. Dintr-o astfel de perspectivă, o
incursiune comparativă în timp, în spaţiul public al unui oraş marcat de muzicalitate prin
vecinătatea Dunării, poate dezvălui mereu aspecte inedite despre oamenii locului şi viaţa lor.
Întoarcerea în timp, pe firul memoriei afective şi efective, transpuse scriptic eventual, oferă
un filon preţios, atât din punct de vedere memorialistic cât şi ştiinţific, deseori. Peste ani, repere
ale existenţei de altădată se perpetuează doar ca amintiri, sau chiar ca dovezi concrete,
funcţionale, ale evoluţiei vieţii, ştiinţei, tehnicii ...
Este constatarea înregistrată de noi în urma documentării realizate pentru acest demers
tematic. Interesant în acest caz este evidenţierea acelor repere ale interferenţei muzicii mecanice
cu timpul şi spaţiul public a căror existenţă şi azi face legătura firească între sonorităţi, epoci şi
spaţii marcate de tradiţie, în sensul cel mai firesc, pozitiv şi benefic, cu putinţă.
Spaţiul public citadin impune, În orice timp, ca zonă de manifestare concretă strada,
prin varietatea sa semantică (cale de acces spre diverse destinaţii, spaţiu de amplasare a
clădirilor cu diverse destinaţii, private ori publice, spaţii verzi şi, nu în ultimul rând, loc de
întâlnire a oamenilor ce animă continuu acest univers). Parcurile, pieţele, localurile de
divertisment (cafenele, berării, restaurante şi grădini de vară) ca şi cele ce adăposteau străinii de
oraş (hanuri şi hoteluri), pe de o parte; sediile instituţiilor administrativ-politice, socio-culturale,
dar şi economice, pe de altă parte şi, de ce nu, locuinţele, atunci când reprezentau cadrul propice
pentru socializare (prin saloane), la limita sensibilă dintre existenţa privată şi cea publică, se pot
constitui în tot atâtea repere semnificative demne de luat în consideraţie pentru o întoarcere în
trecutul unui port dunărean cu un şarm aparte, precum Galaţii.
În acest context, interferenţa muzicii cu timpul, apare interesant de urmărit ca măsură a
existenţei de zi cu zi ori evenimenţială, a participantului activ al spaţiului public, de ieri şi azi, ca
o perpetuare a unei tradiţii, cu conotaţii istorice, dar şi pitoreşti. Există un timp al muzicii şi
evoluţiei ei fireşti, în strânsă concordanţă cu evoluţia ştiinţei şi tehnicii, tot aşa cum există o
muzică a timpului, reală, în cazul bătăilor ritmice ale mecanismelor de ceas, precum şi al
ceasurilor muzicale. Ele dau mereu cadenţa scurgerii timpului, a cursului istoriei ... De aceea ne
raportăm la prezenţa muzicii, inclusiv a celei mecanice, într-un timp şi un spaţiu public cu o
consecventă continuitate.
Fiecare spaţiu public se raportează, în memoria colectivă, la nişte elemente urbanisticoedilitare de referinţă. Acestea se constituie în martori fideli ai realităţii. În oraşul al cărui destin a
fost legănat şi direcţionat de vecinătatea Dunării, renumit fluviu, un astfel de reper, pentru
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ocazionali, a fost şi este principalul bulevard de azi, strada renumită de
Pe acest areal stradal, considerat în toate epocile, de elită, acordurile
muzicii mecanice s-au auzit atât dinspre interiorul locuinţelor, unde muzica invada spaţiul
existenţial privat, cât şi din interiorul unor lăcaşuri religioase (care adunau comunitatea găIăţeană
într-o zonă specială a spaţiului public), ori chiar din ambientul său exterior.
Încărcată de istoria secolelor care au traversat-o, martoră a evoluţiei vieţii în variate aspecte
ale ei, Strada Domnească a avut propria măsura a timpului, prin ritmul ceasomicelor ce au
străjuit de la înălţime pulsul stradal. Este vorba, în primul rând de ceasomicul montat pe faţada
Palatului Administrativ (situat pe această stradă), încă de la inaugurarea acestuia, la începutul
secolului trecut (1906( Maiestuozitatea edificiului public a fost evident amplificată de-a lungul
timpului de prezenţa acestui orologiu care, la fiecare oră exactă, inunda zona cu acordurile
minunatului vals, al lui Iosif Ivanovici, VALURILE DUNĂRII.
localnici

şi călătorii

altădată, Domnească.

Palatul Administrativ (1906)

Palatul Administrativ (azi, sediul Prejixturii) sec. XXI

I

SJ.A.N.G., Fondul Prefectura judelului Covurlui, dos.411904-l90S, f.24.
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sec. al XIX - lea - incep. sec. al XX-lea

El se impusese emblematic în peisajul public chiar şi când, din variate motive,
funcţionalitatea sa lăsa de dorit şi era dominat din acest punct de vedere, de celalalt martor
temporar, celălalt ceasornic ce străjuia bulevardul, amplasat pe turnul unui imobil particular, de
la sfârşitul secolului al XIX-lea: "O casă mare, cu două etaje, parcă ar fi fost unul din turnurile
primăverii vieneze şi un turn cu ceas mare cât o roată de car bătea orele şi jumătăţile de oră şi
care mergea cu regularitate astronomică. Mai era un ceas tot aşa de mare la Prefectura de Judeţ,
mai sus, pe Domnească, acolo unde strada începea să aibă tei, care când bătea, când nu bătea şi
arareori arăta ora exactă,,2. Descrierea datează din perioada interbelică.
Astăzi, spaţiul public găIăţean nu se mai bucură de exactitatea astronomică a ceasului
descris, casa nu mai există, dar ceasul Prefecturii anunţă ora exactă, pe aceleaşi acorduri ale
valsului ascultat şi de găIăţenii de odinioară. Timpul şi ignoranţa umană nu au avut răbdare cu
mecanismul original al ceasornicului (din păcate documentele arhivistice nu sunt ofertante cu
infonnaţii referitoare la marca ceasornicului), iar cadranul amplasat pe faţada restaurată a
imobilului e doar o amintire plăcută a contemporanilor anilor săi de glorie.
Acum când acordurile muzicii mecanice ale orologiului public s-au stins, melodia se face
auzită, din oră-n oră, în aceeaşi zonă, datorită transpunerii sale în sistem electronic, printr-un
program computerizat. Lăudabil e faptul că, ieri şi azi, aceleaşi acorduri sonore, modificate
evident de evoluţia tehnicii, marchează desfăşurarea unor fapte, evenimente, de rezonanţă pentru
comunitatea locală.
Multă istorie a curs pe această stradă, martoră tăcută, dar fidelă, a timpului cronometrat cu
mai multă sau mai puţină exactitate, în sonorităţi variate.
Tot pe Strada Domnească, mai există o dovadă a perpetuării sonorităţii muzicii mecanice,
chiar şi astăzi, adăpostită cu pioşenie şi conştiinţa reală a valorii sale, într-un lăcaş de cult.

2

Crişan Muşeţeanu, Lumea copilăriei mele, Editura Alma, Galaţi, 200 1, p.231.
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- Înc. sec. al XX - lea

Biserica

Catolică

- sec. XXI

Ne referim la Biserica Romano-Catolică, unde se află o orgă Cavaille-Coll. Acest instrument
deosebit a ajuns în oraşul Galaţi ca donaţie oferită bisericii amintite, în anul 1844, de către vomicul
Alecsandri (tatăl poetului Vasile Alecsandri) şi a rămas un reper special al vieţii confesionale a
comunităţii catolice locale, până în zilele noastre. Prezentarea acestui instrument rarisim în spaţiul
românesc va face subiectul unei viitoare comunicări. În contextul tematic de faţă, se cuvine a
menţiona faptul că în anii trecuţi orga a fost restaurată şi astăzi este funcţională.

Biserica

Catolică

- interior CII orga Cavaille - Coli sec. XXI

Faptul că de-a lungul generaţiilor sonorităţi le specifice muzicii mecanice au depăşit limitele
timpului şi spaţiului (atât ale celui privat, cât mai ales ale celui public), invadate de modemismul
impus de evoluţia ştiinţei şi tehnicii, este o dovadă că progresul nu presupune ignorarea valorilor
trecutului şi că muzica rămâne în tot şi toate, ca un semn al vitalităţii spiritului.
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DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI CREATIV
ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL SUPERIOR TEXTIL
J

Ana Lăcrămioara Leon
Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial,
Universitatea "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Abstract: This paper presents the procedllre for testing and developing stlldents' creative
hehaviollr. These stlldents are stlldying at the "Textile, Leather Goods and Indllstrial Management ",
Technical University olIasi. The best resllits ohtained at the exam "Creativity and innovation " were part
olan exhibition showed at the International Festival ol Mechanical MIIsic, organized at Iasi (2012). The
title olthis exhibition was " Textilejewelry and accesories ".

l. Introducere
În conjunctura actuală, învăţământul tehnic superior trebuie să se adapteze la dinamica
cerinţelor pieţii, acest deziderat necesitând un efort deosebit din partea cadrelor didactice, care
trebuie să caute metode noi de a dezvolta abilităţile practice, capacitatea de a inova şi spiritul
antreprenorial al studenţilor, încă din primul an de studii.
Diferenţa între potenţialul creativ şi comportamentul creativ constă în faptul că în prima
ipostază persoana are abilităţi ce îi permit să desfăşoare procesul de creaţie, iar în cea de a doua
ipostază persoana este implicată practic în acest proces, dovedind prin rezultatele sale că poate
finaliza proiecte diverse, se motivează singur să depăşească obstacolele, are o anumită atitudine
faţă de munca individuală sau în grup, este tenace şi găseşte soluţii originale pentru rezolvarea
problemelor tehnice, estetice sau manageriale.
Odată cu introducerea disciplinei Creativitate şi inovare în planul de învăţământ (2009),
studenţii din anul III, Specializarea "Design industrial", Facultatea de Textile - Pielărie şi
Management Industrial din Iaşi au fost determinaţi să îşi dezvolte comportamentul creativ prin
aplicaţii practice gândi te într-un mod unitar.
Lucrarea de faţă prezintă succint rezultatele proiectului având drept denumire generică
"Reciclarea creativă a materialelor textile" şi coordonat de sub semnata.

2. Planificarea experimentelor
Studenţilor

li s-a dat drept temă pentru examenul final la cursul de "Creativitate şi
inovare" să întocmească bijuterii şi accesorii textile, în concordanţă cu moda de la sfârşitul
secolului al XIX-lea.
Procedura de lucru a fost următoarea:
• În prima etapă, s-a prezentat o selecţie de imagini ale articolelor vestimentare,
podoabe lor, accesoriilor textile şi ale altor obiecte specifice perioadei, în scopul familiarizării
studenţilor cu stilul respectiv (s-a utilizat o prezentare PowerPoint). Pentru fiecare categorie de
produse au fost subliniate o serie de caracteristici, ca de exemplu:
• bijuteriile erau realizate din aur, argint, platină şi pietre preţioase, fiind lucrate simplu
sau filigranate. Se remarcă faptul că dimensiunile sunt în general mari, iar designul sofisticat de exemplu colierul dublu împletit din mai multe lănţişoare sau şiraguri de mărgele - câteva
exemple sunt prezentate în figura 1;
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Figura 1. Bijuterii originale din sec. al XIX-lea

• accesoriile erau bogat omamentate cu pietre, mărgele, paiete, perle etc. Genţile
doamnelor din înalta societate erau de dimensiuni mici sau medii, dar deosebit de
rafinate şi elegante, fiind asortate cu rochiile ample şi pantofii brodaţi (figura 2).
Evantaiele se confecţionau din mătase naturală pictată manual, dantele brodate sau
simple, pene colorate, fiind cunoscute diferite tehnici de realizare. Mănuşile lungi sau
scurte impresionau prin fineţea dantelelor sau a pielii utilizate. Pălăriile erau decorate
extravagant cu flori, fructe, păsări, pene etc., meşteşugarii acelor timpuri dovedind o
imaginaţie greu de egalat şi o măiestrie deosebită.
r.-----,

Figura 2. Accesorii specifice din sec. al XIX-lea
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• În a doua etapă, studenţii au efectuat o documentare individuală (tip "desk
research") cu privire la tema proiectului şi au schiţat o serie de desene originale de bijuterii şi
accesorii textile, respectând stilul sec. al XIX-lea - pentru această etapă au avut la dispoziţie
cca. 2 luni;
• În a treia etapă fiecare student a selectat cu mijloace proprii materiale textile sau din
piele (eventual înlocuitori de piele) ce pot fi reciclate, cu sau fără aport de materiale la primă
întrebuinţare. A fost elaborată tehnologia de obţinere a setului de bijuterii sau accesorii; etapa se
remarcă printr-o gândire creati vă intensă.
proiectelor şi participarea la FIMM
au aplicat conceptul DIY ("do-it-yourself', tradus în limba română prin "fă
aceasta singur"), efectuând experimente şi învăţând în timp scurt tehnici de fabricare handmade,
îmbinare prin coasere a materialelor textile şi aplicarea unor elemente decorative. Pentru a avea
succes, a fost necesară finisarea profesională a produselor.
Studenţii şi-au prezentat proiectele în public, în faţa colegilor de grupă şi a unor studenţi
din anul 1. Cele mai reuşite seturi de produse au fost înscrise la expoziţia din cadrul Festivalului
Internaţional al Muzicii Mecanice. ediţia a VIII-a - Iaşi. 7-9 septembrie 2012. Câteva imagini
sunt prezentate în figura 3 şi în figura 4.
3.

Susţinerea

Studenţii

4. Concluzii
În unna aplicării unei proceduri de testare şi dezvoltare a comportamentului creativ, o
parte dintre studenţii din anul III, Specializarea "Design industrial" au fost selectaţi să participe
la expoziţia intitulată "Bijuterii şi accesorii textile" În stilul sec. al XIX-lea. Organizatorii şi
vizitatorii au apreciat în mod deosebit creativitatea studenţilor şi au sugerat organizarea şi a altor
manifestări de acest gen în viitor.

Figura 3. Standul Facultăţii de Textile-Pielărie şi Management Industrial din cadntl Festiva/u/ui
al Muzicii Mecanice - a VlII-a ediţie. 201

Internaţional
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Textile-Pielărie şi

Management Industrial din cadn" Festivalului Internaţional
al Muzicii Mecanice - a VIII-a ediţie, 2012
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UN ALT FEL DE A SCRIE ISTORIA APARATELOR DE
REDAT MUZICA MECANICĂ: RECLAMA

Elena Ilie, Muzeul

Brăilei

Abstract: Writings abolit the apparition and IIsage of devices jar playing mechanical mllsic in the
Romanian territory, starting with the last decade of the 19th Century and encompassing the jirst three
decades of the jollowing Century. We have IIsed injormation ji-om the commercials of the stores which
sold them, printed in the outlets ofthat era: almanacs, magazines, calendars.

ste un adevăr verificat în timp acela că întreaga creaţie umană, fie în aspectele ei
concrete, materiale, fie în cele ce se adresează sensibilului, spiritului, are
motivaţii directe: să satisfacă necesităţi, preferinţe, gusturi ....
Radiografierea, prin reclamă, a unei epoci mai depărtată de timpul nostru, este plină de
inedit, procurând informaţii care pot completa imaginea societăţii de atunci în latura sa strict
materială - a ofertei de bunuri şi servicii - şi în cea a preferinţelor, gusturilor, opţiunilor.
Afirmaţia că publicitatea s-a dovedit în timp o activitate profitabilă, indiferent în ce domeniu a
fost aplicată este întărită şi de rândurile ce urmează.
Profitabil era în mod evident rezultatul celor ce apelau la serviciile publicităţii prin
reclamă, întrucât materialele consultate demonstrează perseverenţă din partea unor firme,
perseverenţă ce-şi avea izvorul, evident, pe deja pozitivele scoruri obţinute dintr-o a asemenea
activitate anterioară. Între acestea, cele ce comercializau aparate de redat muzica mecanică ori
suporturile ce aveau imprimate sunete redate doar de aceste aparate se constituie nu doar în
materiale documentare preţioase pentru evoluţia lor în timp ci şi în elemente ce pot fi utilizate în
reconstituirea atmosferei acelor ani. Paginile jurnalelor, revistelor, ale almanahurilor şi
calendare lor găzduiesc cu generozitate ofertele timpului, oferte între care cele ale magazinelor
de aparate şi muzică ocupă un spaţiu important.
În una dintre cele mai suculente reviste de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Moş Teacă,1
am întâlnit, prima pentru noi, o reclamă care se circumscrie acestui gen. Este vorba despre
magazinul N. Mischonzniky". Magazinul, specializat în vânzarea pianelor şi pianinelor, se
3
adaptează rapid cerinţelor pieţei: în 10 decembrie 1895 adaugă ofertei iniţiale , - cadouri şi
jucării de anul nou pentru copii, jucăriile înscriindu-se în profilul magazinului - un
" ... asortiment f ales şi variat de jucării mecanice. / Cll şi fără musică. pe preţuri fabulos de
ieftine".

E

I Moş Teacă, Jurnal civil şi cazon, anul I, nr. 29, (8 oct. 1895) f. 8; revista cu apariţie săptămânală,
duminica, având ca director pe Anton Bacalbaşa; primul număr a apărut la 26 martie 1895.
2 adresa magazinului, Bucureşti, Str. Colţei, 5 şi 7 (Piaţa Sf. Gheorghe şi Calea Victoriei)
3"Singurul deposit în toată Ţara, care este / bine asortat şi vinde eftin tot felul de / NOTE ŞI
INSTRUMENTE MUZICALE / Deposit general de Piane şi Pianine, din fabrici - / cele mai renumite, ca:
/ Emst Kaps, Dresda, / Feuerich, Lipsca; C. / Ochler, Stuttgart, Hundt / & Sohn, Stuttgart, JulI. / Bliithner,
Leipzig, / Schiedmayer & Si:ihne, / Bi:isendorfer, Viene, Ehr- / bar, etc., etc.! PREŢURI SRICT
CALCULATE / INCHIRIERI DE PIANE / Vânzarea PIANELOR se face şi în RATE / LUNARE"
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prezintă magazinul într-o reclamă ce conţine atât

modificări

ale imaginii - pianul - cât şi ale textului, indiciu al cunoaşterii mijloacelor de
cititorilor, virtuali cumpărători. Inedit pentru informaţia referitoare la
performanţele aparatelor muzicale este textul: "Ultimele noutăţi În musici de masă cu
manivele cari cîntă singure cu diferite schimbătoare".
Şi
pentru că desfăşura un comerţ ce servea
îndeletniciri lor artistice, magazinul îşi adaugă un alt
domeniu, auxiliar artelor plastice: "Mare deposit de
TABLOURI
ARTISTICE
ŞI
atelier special de
Încadrament." Remarcăm mobilitatea proprietarilor ce
folosesc orice oportunitate de afaceri pentru a-şi păstra şi
consolida poziţia în lumea comerţului. Spre aceeaşi sferă
de interes pare să ducă şi apropierea dintre magazinul N.
Mischonzniky şi Magasinul Conservatorului - din Calea
Victoriei 68 (Colţ cu Hotel Continental) - de bună seamă
gândim noi în susţinerea reciprocă a afacerii.
În procesul creaţiei muzicale, o primă etapă, absolut
necesară este compoziţia. Pe una dintre autoarele de piese
muzicale din epocă o descoperim la Iaşi. Compozitoarea Emilia Ceaur Aslan, alege paginile
revistei invocate mai sus pentru a-şi anunţa ultima piesă: ,.,AMINTIREA - spune textul - este
numele unei drăgălaşe romanţe pentru voce şi piano, aranjată de eminenta compozitoare ... din
Iaşi, pe nişte versuri compuse de tânănd Sofronie Ivanovici ... ". Partitura se vindea unde în alt
loc decât într-un magazin de profil: "Magazinul de Muzică C-tin Ghebauer". Oferta viitoare a
domnişoarei Aslan este la fel de promiţătoare: " .... În curând va apare şi polca "La Coquette". 5
La sfârşit de secol XIX, una dintre cele mai penetrante reclame din punctul de
vedere al conţinutului, dimensiunilor şi al stimulentului promis este cea a grafofonului
Edison, reclamă ce deschide Gazeta săteanului 6 din 5 septembrie 1897. Adăugând acestor
calităţi savoarea limbajului, optăm a o aşeza în fruntea unei ierarhii ad-hoc a reclame lor la
care se face referire aici. Aşadar, coperta I anunţă, pe două registre verticale, cu
supratipar, oferta revistei: "A se vedea la începutul acestui NO./ MARELE PREMIU DE
PROPAGANDĂ ce dă "Gazeta Sătenului" pers6nelor / ce ne vor face abonamente nuoi".
Continuarea pe prima pagină: "Un premiu extra-ordinar, serios / DE PROPAGANDĂ /
încă nedat de nici o publicaţiune / din lume. / Or-ce personă ne va transmite, până la 5
Octobre, 1897, / numai 90 abonamente pe anul al XIV -lea, a 10 lei, / sau 40 abonamente pe
2 ani (an XIV şi an XV a câte 10 lei) cu dreptul la tom bo la / va primi franco, far a' l mai
costa nimic: / UN FONOGRAF NOU / GRAFOFON EDISON / TARE VORBITOR /
reproducător
ŞI
înregistrator (adeverat american). / Acest fonograf e ultimul
perfecţionământ al fonografului lui Edison şi nu trebue confundat cu fonografele de
pân'acum, cu cari se audea mai puţin distinct şi numai punendu-se ţevile în ureche şi
trebuia o mare îndemănetecie şi instalare a le face să funcţioneze bine, deosebit că se
deranjau uşor. / Noul fonograf ce dăm ca premiu e ultima perfecţionare a fonografului.
Mănuirea e simplă şi ori-cine, urmând instrucţielor ce vom da, va putea uşor da cele mai
distincte şi perfecte şedinţe fonografice, fără absolut nici o cheltuială sau instalaţiune."
captare a

atenţiei

ibidem nr. 57, f. 7
Ibidem, nr. 43, f. 8, şi nr. următor.
(, revistă editată la Râmnicu-Sărat, aflată În al XIV -lea an al apariţiei, la al 278-lea nr., director şi
proprietar, C. C. Datculescu

4

5
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Infonnaţii

din ce în ce mai promiţătoare pentru cei ce se vor lăsa antrenaţi de ofertă se
găsesc pe întreagă pagina 2: "MODELUL CEL MARE CE'L DAM CA PREMIU / reproduce
cântece, discursuri etc. / aşa de tare cum se cântă şi se spun / şi aşedîndu-se în mijlocul unei săli:
/ Se aude perfect de toţi din sală / fără negreşit, a fi nevoe, ca vechile modeluri, d'a se pune în
ureche tuburi. Apoi / Inregistn!ză şi reproduce imediat / ori-ce cântec, din gură, din vr'un
instrument, ori-ce prelegere, cuvîntare, sgomot etc. / cilindrele, pe care sunt înscrise cântecele,
vorbirele etc. Cum şi cele pe cari ori-cine pate a înscrie ori-ce / sunt mari, farte practice,
încăpătoare de cântece şi cuvîntări lungi, / ceia-ce constitue un avantaj / Fie-care fonograf e
întovărăşit de toate accesoriile, / cum şi cu ţilindrele necesare d'a se reproduce pe ele ce se /
doresc şi cele cu cântece de tot genul din gură şi musică. / Fonograful e aşezat în un elegant
cufer de voiaj. / Numai graţie unei convenţiuni cu Societatea fonografelor Grafofane nuoi
Edison, din America, / am putut a ajunge a da acest model mare şi perfecţionet ca premiu pentru
facerea de abonamente / de PROPAGANDĂ şi vulgarisarea în Romănia a acestui miraculos
fonograf. "
Ca orice reclamă serioasă, aceasta are şi un lait motiv: "UN FONOGRAF GRAFOFON
TARE VORBITOR"!
În plus, grafofonul premiu oferit la tombola organizată de Gazeta Sătean ului. avea ,,25
tuburi numai cu cântece, monolage etc., de actualitate în România". După anunţarea
regulamentului tombolei, se mai face în final încă o referire la calităţile deosebite ale aparatului
/ maşinăriei: "N.B: Cilindrele noului Fonograf tare vorbitor se păstredă infinit: strănepoţii noştri,
prin aju- / torul lor, ne vor putea asculta, peste sute de ani, întocmai glasul nostru cum îl avem,
şi de cîte ori vroesc. / Vocea nostră va remâne tot-d'a-una! În multe cazuri, cu puternicul
fonograf ce dăm ca premiu / se pot înlocui cu mult succes stenografii."
Anii de mijloc ai primului deceniu ai secolului XX abundă în oferte; în Bucureşti şi în
principalele oraşe ale ţării, mai multe finne îşi dispută virtuali clienţi, melomani, auditori sau
creatori de muzică.
Una dintre cele mai abundente prin text, imagine, număr de apariţii, varietate, În
publicaţii diverse este reclama ce aparţine magazinului N. Mischonzniky, magazin cu care ne-am
Întâlnit deja la sfârşitul secolului. Se utilizează mai multe variante, diversitatea fiind una dintre
calităţile unui program serios şi eficient de promovare a produsului. În Calendarul Minervei din
1904, reclama precizează noua calitate a magazinului respectiva proprietarului, "de furnizor al
Casei Regale". Superlativele magazinului, ale produselor sale, certifică această nouă poziţie În
topul magazinelor de profil:
"Cel mai mare şi mai vechiu magazin de muzică: / N. MISCHONZNIK Y / Furnisor
al Curţiei Regale Bucureşti Strada Colţei NO.7/ Cel mai mare deposit de / INSTRUMENTE
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MUZICALE / PIANE şi PIANINE. Cele mai renumite
din toată lumea. Peste 100 de piane totdeauna în
depou. Gramofoane Plăci cele mai perfecţionate,
scoţând tonurile clar şi sonor în modul cel mai natural.
Cereţi numai PLĂCI / "PERFECTION"/ cele mai bune
din lume, / Înregistrate de cei mai mari Artişti din Ţară
/şi Străinătate.! CÂNTECE NAŢIONALE / Cele mai
noui şi frumoase, care actualmente / au cel mai mare
succes în toată ţară."
Magazinul vindea şi un sortiment important de
instrumente muzicale, prezentarea acestora conţinând
7
importante detalii.
O informaţie suplimentară, demnă de interes:
catalogul
produselor
magazinul
distribuia
comercializate la cerere "gratis" ori "franco" şi
"prompt" "în toată ţara"!
Aceeaşi reclamă este reluată în paginile mai multor
publicaţii până în preajma primului război mondial, semn al
eficacităţi i acesteia.
Pe aceeaşi secvenţă temporară, magazinul La Harpa,
(Bucureşti, Strada Colţei No. 5, Piaţa Sft. Gheorghe), vine cu o
altă ofertă: " ... Fonografe şi Gramof6ne / ultimile perfecţiuni /
Cu mii de cântece na - / ţionale şi străine neÎn- / trecute În
sonoritate şi / claritate / Fabricaţiune proprie de: / COBZE,
Ţ AMBALE,
ŞI
ŢITERE
/ Ateliere speciale pentru
reparaţiuni de tot felul de instrumente mu -/ sicale şi
mecanice."
Comerţului i se adaogă şi aici service-ul, ambele se pare
făcute profesionist, după reacţia consumatorilor:
"Miile de scrisori de mulţumire ce primim dovedesc /
suficient modul cum ştim a ne achita faţă de stim. / noştri
clienţi. Rugăm deci cu insistenţă pe ori -cine /
doreşte a fi conştiincios şi eftin servit să se adre - /
seze numai / Magasinului general de musică."x
Acestor mult cuprinzătoare lor prezentări li se
alătură reclamele magazinelor Conservatorllllli şi al lui
Const. Geballer. S"''' N. 1. Eliad.
Conservatorul
comercializa
alături
de
" ... PIANE ŞI PIANINE, Viori, Violoncele, Mandoline,
Ghitări, Ţitere, / Flaute, Clarinete, Coarde extrafine,

7.,viori montate CII abanos. Model Amati sali Stradivarills cu arclIş. Lei 14.00. / Cobze complecte CII
coarde 5 doage lei 9.50 În 7 doage lei 11.00/ Ţambale montate dela lei 30-43. Aceleaşi de nllc dela
lei 38-50. / Armonici CII 2 rânduri 19 clape, 8 basuri cu tonuri de oţel bronzat lei 38-45. De oţel, lei
30-35 . Mando/ine Italiene lemn de palisandru 19 doagefaţa ornată lei 14./ Clarinete cu lei 12.5 .
cu lei 14 şi cu leii 8. / Flallte leiI6.50, lei 8.50. lei 12.- cu clape lei 12.50, şi altellauteline. dela 814 clape. bucata dela lei 20-500 . ..
x Calendarul Minervei, 1905, Institutul de Arte Grafice şi Editură Bucureşti, fnenum.
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etc." şi "FONOGRAFE ŞI GRAMOFONE ENGLEZEŞTI" Iar cel de-al doilea
"Grafophoane din cele mai perfecţionate".
O atenţie în plus se cuvine să acordăm magazinului Const. Gebauer, S'o/" N. 1. Eliad,
care se prezintă ca fiind vechi magazin de muzică, fondat în 1855, medaliat la Expoziţia
Universală din 1900. În plus, avea editură proprie! Redăm
în continuare întreaga reclamă: "VECHIUL ŞI MARELE /
MAGASIN ROMAN de MUSICA / FONDAT ÎN 1855 /
CONST. GEBAUER / SSOR N. 1. ELIAD / CALEA
VICTORIEI, No. 60. BUCURESCI / MEDALIAT LA
EXPOZIŢIA UNIVERSALĂ DIN 1900/ PRIMUL DEPOU
DE PIANE ŞI PIANINE / din cele mai mari si renumite
fabrici. / Casă de Încredere fondată În 1855 / VÎnzarea se
face cu bani numerar şi În rate lunare / În condiţii din cele
mai avantajoase. / ÎNCHIRIERI DE PIANE / MARE
DEPOSIT DE INSTRUMENTE MUZICALE / Viori,
Violoncele, Flaute, Clarinete, Contrabasuri, Mandoline,
Ţitere, etc. - Coarde din cele mai fine. / Grafophoane din
cele mai perfecţionate. / CEA MAI FRUMOASA ŞI
BOGATA EDITURA PROPRIE / Deposite complecte ale
ediţiunilor / Lito/f, Peters, Schot, Kranz, Choudens, Enoch,
Breitkopf, etc., etc. / Piesele ce ar lipsi din deposit se
procură În cel mai scurt timp. "
9
În "Anuarul Naţional al României pe 1905" al lui Emil Melbert "vechia casă de
încredere" N. Mischonzniky continuă ofensiva, mizând pe fidelitatea cumpărătorilor dar şi pe
introducerea unor elemente de atrage re a clientelei: oferă "FONOGRAFE; GRAMOFOANE, /
Plăci, Suluri, / ŞI ACCESORII" în
"CONDIŢIUNI ŞI [la] PREŢURI FOARTE
AVANTAGIOASE".!O Bonus, "CATALOGUL ILUSTRAT GRATIS"!

Melbert, Institutul de arte grafice "Eminescu", Bucureşti; Emile Melbert, autorul anuarului avea
propria agenţie de publicitate, Agenţia Generală de Publicitate (sediul în strada Sărindar nr. 7). Agenţia
asigura acest serviciu în pagini de jurnale din ţară şi din străinătate, în almanahuri, în caiete de teatru,
făcea publicitate murală toate în condiţii şi la preţuri "foarte avantajoase". Se pare că era o agenţie de
succes întrucât avea exclusivitatea publicităţii în paginile anuarelor generale ale României. De altfel în
Baginile anuarului sunt rezervate spaţii destinate publicităţii propriei agenţii.
o textul, în chenar de epocă, este dispus pe două registre, având central imaginea pianului cu coadă; pe
unul din registre sunt distribuite numele fabrici lor de instrumente muzicale al căror reprezentant general
pentru România era magazinul N. Mischonzniky (Stenwaz, New York; Julius Bliithner, Schiedmayer &
Săhne; Pleyel, Paris; Ehrbar, Viena; Julius Feurich, etc.; al doilea registru interesează tema în discuţie:
9 Emil

"Instntmente Muzicale / de tot fellli / COARDE ŞI ACCESORll / NOTE MUZICALE / cu mare rabat /
FONOGRAFE; GRAMOFOANE, / Plăci, Suluri, / ŞI ACCESORll ... "
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Reclama magazinului este reluată în aceeaşi publicaţie de mai multe on, cu
informaţii diverse pe măsura prestigiului longevivului magazin de profil dar cu acelaşi
mesaj: "N. MISCHONZNIKY / Reprezentantul gramofoane-Ior / originale Marca
INGER / cel mai vast depozit În Fonografe, tuburi plăci / şi accesorii / preţuri originale
ale fabricei / S teinberg K ... ".

În acelaşi anuar îşi găsesc locul şi reclamele altor comercianţi de muzică. I. M
Weiddmann, din Bucureşti, Bd. Elisabeta No.7 deţinea un "mare depozit de grafofoane,
fonografe, plăci, tuburi şi accesorii" la "preţuri reduse". Într-o frumoasă casetă realizată în
stilul epocii, acelaşi Weiddmann oferă în magazinul din acelaşi bulevard, dar la no. 5
"GRAMOFHOANE, (şi) GRAPHOPHOANE", alături, e drept de piane şi pianine, maşini
de cusut, case de fier, covoare, perdele, pânzărie etc.

În acelaşi timp gramofonul şi plăcile Odeon II sunt comercializate, de pildă, de
Oscar Griinberg din Iaşi, reprezentant general al firmei Odeon în România la acea dată:
"ODEON" / Noul gramofon cu plăci perfecţionate / Plăcile "Odeon 2 sunt Înregistrate
/ pe ambele părţi, şi că fie- / care placă are 2 cântece, cos- / tând tot atâta ca cele cu un
cântec numai. Revânzătorilor / condiţiuni avantajoase / Reprezentanţa Generală / OSCAR
GRONBERG / Iaşi / Reprezentantul renumite lor Fo- / nografe şi cilindre EDISON".

II

ibidem, p 83
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Un alt comerciant de aparatură muzicală în epocă, Jean Feder (Bucureşti, Calea
Victoriei 54) este prezentat în paginile Calendarului Minerva pe 1905 drept deţinătorul
"Ccl[lui] mai mare marele depozit de Graphophoane americane", unde se găsesc şi
"Cilindre streine şi româneşti" şi unde se execută "reparatiuni şi se rabotează
cilindri"(sublinierea noastră). Element nou aşadar, magazinul oferă şi service pentru
componentele aparatelor mecanice de muzică!

Un an mai târziu, în 1906, reclama destinată activităţii comerciale a lui Jean Feder
ce avea drept obiect atât vânzare a de piane şi pianine (era reprezentant al mai multor
fabrici de piane şi pianine renumite precum Bechstein, Boesendorfer, Schiedmayer,
Pianofortefabrik, Roenisch, Ibach etc.) cât şi al unui "mare asortiment de instrumente,
phonographe şi gramofoane", este inedită prin elementele, găsite aici pentru prima oară de
noi, al acceptării schimbului de produse folosite în cazul cumpărării altuia nou - "pianele
vechi se primesc în schimb" - vânzării în rate ori al închirierii unor produse. Ceea ce ne
face să observăm iarăşi că în materie de oferte publicitare unele sunt de o ingeniozitate şi o
actualitate nebănuită.
Într-un chenar tipografic, frumos realizat, magazinul La contrabas (proprietar Kivu
Steinberg, Bucureşti, strada Bărăţiei nr.14, vis-a-vis de Biserica Bărăţiei) încearcă atragerea
virtualilor clienţi recurgând dintru
început la o negaţie: "Nu cumpăraţi
Nu comandaţi articole de muzică
decît numai la magasinul de muzică
/ "LA CONTRABAS"! Şi cum altfel
aceştia şi-ar îndrepta atenţia spre alte
magazine dedicate muzicii când un
management ingenios a avut drept
consecinţă practicarea celor mai mici
preţuri: "Avînd cheltueli foarte mici şi
aducînd mărfuri în cantităţi mari
direct de la fabrici, în urma merelui
consum magasinul fiind aranjat pentru

III
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vînzare en gros şi detail. Sunt În măsură a Învinge ori ce concurenţă, vend mai eftin ca
oriunde ... ". Argumente care nu pot fi trecute cu vederea atât de virtualii cumpărători cât mai cu
seamă de comercianţi în cazul unei concurenţe din ce în ce mai puternice.
Remarcăm ilustraţia adecvată numelui magazinului, cu instrumente muzicale dispuse de
o parte şi alta a textului, şi oferta aparatelor de redat muzică evident superioară comparativ cu
magazinele de profil: "Musici de masă, Aristoane, Intime (veritabile), Ariose, Phonixe,
Mignoane, Symfonioane, Fonografe, (grafofoane), franceze, germane, gramofoane,
originale, berlineze, precum şi un mare asortiment de plăci şi tuburi, române şi străine."
Una dintre cele mai complexe reclame din primul sfert de veac al secolului al XIX-lea
este cea a Patefon ului Lux no. 30 12 •
Comparativ, este mai agresivă, atât prin text, dimensiune - ocupă o întreagă pagină - cât
şi prin concepţia grafică: "Vechile Gramofone (de orice marcă şi sistem) sunt În comparaţie
cu / Noul PA TUEFON Întocmai ca diligenţele de odinioră faţă cu automobilul .. ,,! Şi mai
departe: "Superioritatea PLĂCILOR PATUt / care cântă fără ace / este recunoscută în / toată
lumea. Safirul nu / se uzează şi nu
strică / Plăcile [.] de aceia Plăcile
Pathe / sunt cele mai durabile. / Pe
Plăcile Pathe sunt înregistraţi cei mai
celebri artişti ca: Georgini, Caruso,
Slezak, Titta Ruffo, Galvany etc."
Şi, pe un alt registru, o infonnaţie
ultimă care cu siguranţă va trebui să
detennine pe cititor să se transfonne
În cumpărător, neapărat al patefonului
Pathe: "Diafragma de concert Pathe
de aluminiu e singura În lume care
pote reda Întocmai orice operă
muzicală" 13. Pagina de reclamă
conţine infonnaţii privitoare la preţ,
condiţii de vânzare în rate - fără acont
şi dobândă! - posibilitatea de probare
a aparatului timp de 8 zile, se oferă 20
cântece la alegere, încât te întrebi ce
mai poate fi inedit în marketing!
Importantă
este
şi
descrierea
aparatului: "Extrafină caseta politat şi
cu incrustaţii de aur, cutia de
resonanţă
din
lemn
special.
Mecanismul de precisiune, marimea
40 cm. lat, 22 cm. înalt, o portiţă
mobilă spre a mări sau micşora
sunetul."
Reclama va fi reluată în un an mai târziu în paginile Calendarllilii Minerva, maşinăria
muzicală căreia i se adresează fiind patefonului Triumf. Aici se regăsesc în parte infonnaţiile

12

revista FI/rnica, din 30 martie 1914; p. II
aparţine magazinului Pathefonul din

13reclama

Bucureşti,

calea Victoriei 107
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din reclama de mai sus, cu diferenţe privitoare la preţ şi cu
dispariţia registrului din josul paginii, Este un argument că
reclama poate fi un instrument de luat în seamă la stabilirea
unei I unor cronologii în istoricul aparatelor de redat
muzica mecanică,
În acelaşi an 1915, când războiul facuse ca în ţări
importante ale Europei sunetul muzicii să fie luat de cel al
armelor, la noi, ţară neutră, publicaţiile dedică spaţiu
important anunţuri lor publicitare, întrecându-se în a
evidenţia

calităţile

produselor ŞI a convmge
de absoluta lor necesitate,
Şi cum să rezi şti unei
asemenea prezentări ca
următoarea:

"PA THEFONUL
I
PA THE FRERES & CO.
I PARIS I CAPITAL 30
000 000 FRANCI I CELE MAI BUNE APARATE ŞI
PLĂCI DIN LUME I CÂNTĂ FĂRĂ ACE I VÂNZAREA
ÎN RATE MICI FĂRĂ ACONT I CEREŢI CATALOAGE
DELA I DEPOSITUL PENTRU ROMÂNIA I PATHEFONUL I BUCUREŞTI 107,
CALEAVICTORIEI,,'4
Paginile dedicate reclame lor de acest gen vor reapare în anii de după război: "Mare
Deposit cu maşini de cusut, Biciclete şi accesorii din cele mai renumite fabrici I
ARTICOLE DE SPORT - I Gramofoane şi plăci / Instrumente Muzicale / Piane şi
Pianine cele mai renumite mărci I COARDE FINE şi ori-ce I ACCESORII MUZICALE I
Bogat sortiment de Note Muzicale / Muzică clasică, modernă
şi naţională. I Zilnic sosesc noutăţi muzicale.''!5
Or reclama discurilor cu marca Odeon: "ODEON I
NUMAI PLACI DE MARE SUCCES / PREZINTĂ
UZINELE / "ODEON"I ONOR. PUBLIC I CĂNTĂREŢI DE
MARE CLASĂ / ORCHESTRE REPUT ATE - JAZZURI /
T ANGOURI. IMPRIMĂRI / NAŢIONALE / CEL MAI
VAST I ASORTIMENT NUMAI PE / PLĂCI ODEON".'6
Textul este plasat ingenios în centrul discului şi pentru totala
convingere a cumpărătorilor este completat cu imaginea
(portrete schiţate) ale unor artişti renumiţi, persoane credibile
sau atrăgătoare, care vine în sprijinul produsului respectiv.
Importanţa magazinelor şi garanţia produselor este
întărită de calitatea comerciantului drept "Reprezentanţă şi
depozit general pentru România a uzinelor Odeon,,'6
La un an distanţă, în aceeaşi revistă, regăsim reclama
14Almanahul Ziarelor AdeVl?rul

Dimineaţa.

1915,

Bucureşti,

Atelierele ziarului "Adeverul, coperta

4
15 Magazinul G. Landes, Brăila, Strada Regală nr. 34, În Almanahul ziarului Monitorul Brăilei din 1924,
p.120
16Realitatea ilustratli din 14 dec. 1929
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"pIăcilor"

Odeon, dar cu reducerea imaginilor şi acoperirea spaţiului cu text. Infonnaţia diferă,
adăogându-se nota de proaspăt: "REPREZENTANŢ A GENERALĂ A UZINELOR /
"ODEON"/ Anunţă onorata clien- / telă, că i-a sosit un / mare transport de / PLĂCI cu
ultimele/ noutăţi: / JAZZ-URI americane executate de cele mai consacrate orchestre / Tangouuri argentiniene dntate de orchestrelc Bianco, Canaro, Frcsedo, / Gardel, etc., etc., orchestre
simfonice, / ouverturi, fantaisie-uri, opere, romanţe, / ultimele succese mondiale le găsiţi /
numai pe plăci / "ODEON". 17

Peste un deceniu, în 1940, în Cluj, magazinul "special" de muzică "Lyra" (vis-a
vis de poştă) anunţa primirea unui "asortiment de: "Jucării, Plăci, Patefoane" 18 în timp
ce magazinul de muzică "Doina", din Galaţi, str. Lahovari 10, oferea melomanilor, "de
sfintele sărbători", "un bogat asortiment de patefoane, plăci, ultimile şlagăre".'9

******
Câteva consideraţii se impun în final. Comercializarea aparatelor de redat muzică
mecanică şi a suporturi lor acesteia - plăcile de ebonită -, având ca
clement final
consumatorul, a avut efecte economice şi sociale importante. În privinţa celor din urmă se
remarcă accesibilitatea sporită a muzicii, difuzarea mai rapidă a noutăţi lor în domeniul
muzical, accelerarea procesului de socializare prin intermediul sunetelor oferite de "cutiile
muzicale". Prezentarea acestora prin intermediul reclamei, în principal cea din pagini
tipărite, principal mijloc de comunicare a informaţiei în epocă, a avut locul şi rolul său în
opţiunile cumpărătorilor. Fenomenul are şi o dimensiune documentară, oferind celor ce se
preocupă de fenomenul în discuţie indicii în cercetarea cronologiei aparatelor de re dat
muzică mecanică, a accederii acestora pe piaţa românească, la dimensiunile absorbţiei lor
aiCI.

Realitatea ilustrată, 6 februarie 1930, p. 21
revista Dunărea de Jos, an 1, nr.S-6, dec. 1940, coperta 2
19 revista Dunărea de Jos, an 1, nr.S-6, dec. 1940, coperta 3
17

IX
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OROLOGII PUBLICE DIN

BUCUREŞTI

Mioara Zamfir
Muzeul Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida", Bucureşti

Abstract: Over time. the c/ock has played an important rale in community fife throllgh visllal and alldible
signals, Several cenlllries dials only had onejinger for hOllrs, This paper hrings to attention some c/ocks
tower in Blicharest at the end ofthe nineteen Ih centwy early twentie'h centwy.

"n

decursul timpului, orologiul a jucat un rol important în viaţa comunităţii, prm
semnalizările vizuale şi sonore. Câteva veacuri cadranele au avut un singur arătător
numai pentru ore. Abia din a doua jumătate a secolului al XIX-lea se generalizează
cadranele cu două arătătoare, indicând atât orele cât şi minutele. De-a lungul secolelor,
orologii le de turn au fost lucrate de meşteri pricepuţi, mai mult din fier fOIjat şi mai puţin din
lemn, majoritatea rămânând anonimi, numeroase mecanisme ajungând până în zilele noastre. La
un orologiu de turn, principalul este mecanismul arătătoarelor, fiind acţionat de o funie
înfăşurată pe un tambur ce are o greutate la capăt. Pentru obţinerea unei mişcări unifonne a
angrenajelor, în vederea transmiterii ei arătătoarelor, au fost inventate de-a lungul timpului mai
multe sisteme de frânare a "roţii - coroane", ori "roţii de scăpare".

!

•

Orologiu din

c1opotniţa domnească

Într-un zapis inedit din 22 februarie 1734 apare,
în mahalaua Săpunarilor "Batiştea Cesnicarul" în loc de
ceasornicarul. Se pare că acesta este cel ce a montat
Orologiu din clopotniţa domnească în anul 1691, în
timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu ( 16881714). Ceasornicul marca orele prin lovituri de clopot:
"Întru acest an au trăsnit clopotniţa cea domnească din
Bucureşti ... de care trăsnet spărgându-se şi clopotniţa ...
Măria Sa Constantin - Vodă atuncea şi îndată au pus de
au făcut altă clopotniţă ... puind şi ceasornic în clopotniţă,
făcându-i şi hora împrejur care n-au fost mai înainte la
alţi domni." după cum menţionează Radu Greceanu în
cromca sa.
• Turnul Colţei
Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea era amplasat cel de-al doilea ceas public din
Bucureşti, în cea mai înaltă construcţie - Turnul Colţei.
Turnul Colţei servea, la început, drept clopotniţă, pentru ca, ulterior, să-şi dovedească
utilitatea ca punct de observare şi supraveghere a oraşului, înălţimea de 50 de metri facilitând
semnalarea promptă a incendiilor. Mihai Cantacuzino, ctitorul ansamblului Colţea, cumpără cu
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500 de taleri casele şi locul din vecinătatea Colţei, (cel care, în spaţiile de taină ale turnului, îşi
păstra arhiva secretă).
Construcţia a fost realizată între anii 1709-1714, la ridicarea ei participând şi soldaţi din
armata lui Carol al XII-lea, regele Suediei, înfrânţi de ţarul Petru I cel Mare al Rusiei în bătălia
de la Poltava şi rătăcind prin Europa în retragere. O serie de cercetări, printre cele făcute de :
O.G. Lecca, Gheorghe Bezviconi, Constantin Moisil, leagă aceasta tradiţie de prezenţa unui
Sandu Colţea, colonel în armata suedeză care ar fi condus un regiment de români la luptele din
Polonia.
Turnul Colţei se înal~~ la 20 de metri de scările pridvorului bisericii Colţea, el înscriind
un plan în dublu H a cărui suprafaţă totală era de 100 metri, iar gangul de acces, se încheia cu o
boltă semicilindrică ce avea înălţimea de 3,50 metri. Turnul a fost înălţat numai din cărămidă.
În baza cercetărilor arheologice şi a desenelor slugerului N. Oteteleşanu s-a putut
aprecia că turnul atingea înălţimea de circa 54 m. Era o construcţie de plan pătrat. Peste bolta
cea mare a intrării se ridicau trei caturi. Foişorul turnului, roşu pe dinăuntru, cu pardoseală de
scânduri, avea laviţe împrejur. Acoperişul - parte ţiglă, parte tinichea - în patru ape, cu câte un
turnuleţ la cele patru colţuri era încununat de o enormă "băşică" (bulb baroc), în care se
pătrundea printr-un capac închis cu lacăt."
Turnul Colţei, pe lângă faptul că fusese înzestrat cu un clopot adus de la Viena, a avut şi
un ceasornic care "se vedea departe de Bucureşti cale de trei ceasuri, când era şi mai senin şi
mai departe" (cf. Ioan Dobrescu, locuitor al mahalalei Batiştei, Alexandru Ofrim). Evidenţiind
încă o dată importanţa Turnului Colţei din acele vremuri şi faptul că era o emblemă a oraşului,
la 1782 domnitorul Nicolae Caragea i-a pus efigia pe pecetea domnească.

Din punct de vedere al arhitecturii "faţada lui dinspre stradă era împodobită cu
basoreliefuri şi figuri de îngeri purtaţi de păsări minunate" (conform lui Grigore Ionescu).
Primele probleme ale Turnului Colţei au apărut ca urmare a cutremurului din 14 octombrie
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1802. "Ca o amintire vrednică de reţinut în memoria contemporanilor e faptul că s-a dărâmat
atunci jumătate din Turnul Colţei", spune George Potra despre stricăciunile edificiului
considerat un fel de mândrie a oraşului până atunci. Clopotul turnului a fost avariat, dar, la
porunca domnitorului Gheorghe Bibescu, după refacerea edificiului, a fost montat la loc. Cu
toate acestea, a fost îndepărtat, în cele din unnă, deoarece "nu mai suna cum trebuie".
Încă două mişcări telurice, cea din 1829 şi îndeosebi cea din 1838, au afectat structura
turnului, acesta fiind în pericol să se prăbuşească în orice moment. A fost demolat în 1888, la
ordinul primarului Pache Protopopescu, pentru a face loc noului bulevard Colţea, actualul 1. C.
Brătianu.

Mecanismul acestui orologiu era alcătuit dintr-un sistem de 6 roti dinţate, un cadru
metalic şi un pendul. În colecţia Muzeului Naţional Tehnic, secţia Metrologie - Măsurarea
timpului, se află modelul acestui mecanism orologiul.

•

Moara lui Assan

Construită

în anul 1853, este prima moară acţionată de o maşină cu aburi din România.
Moara a fost întemeiată de negustorii Gheorghe Assan (1821-1866) şi Ioan Martinovici (18201882). Moara a fost ridicată într-o perioadă când în Bucureşti nu exista nici măcar o singură
fabrică de cărămidă. Pe un teren cu o suprafaţă de 40000 metri 2 , amplasat pe Şoseaua Ştefan cel
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Mare m.l 03, între actuala str. Lizeanu şi Şoseaua Colentina. Coşul principal al morii, confonn
planurilor, trebuia să aibă 24 metri înălţime.
Utilajele pentru moară au fost aduse de la Viena, de la finna "Siegel", transportul
acestora pe Dunăre şi apoi pe distanţa Giurgiu - Bucureşti durând aproape o lună de zile. De-a
lungul timpului, moara cu abur de la Obor a fost botezată de locuitorii Bucureştiului sub diverse
nume: Moara lui Assan, Moara cu valţuri, Moara de foc sau Vaporul lui Assan.
În anul 1903 a fost sărbătorit o jumătate de secol de la înfiinţare şi cu acest prilej s-au
mai adăugat câteva construcţii, iar la clădirea principală în vârful turnului s-a pus un ceas mare,
având dedesubt, în cifre de bronz, mari şi vizibile de departe, anii 1853 - 1903.
Ceasul lui Assan, care funcţiona foarte exact, a fost zeci de ani măsurătorul timpului
pentru toţi oamenii din cartierul Obor - Colentina. Moara lui Assan este clasificată în evidenţele
Ministerului Culturii şi Cultelor ca fiind monument istoric de valoare naţională şi face parte din
patrimoniul industrial. Recent, ansamblul de clădiri a suferit două distrugeri semnificative: în
mai 2008, un incendiu care a ars 90% dintr-un corp secundar al fabricii şi în ianuarie 2012,
prăbuşirea acoperişului şi a unui perete din corpul principal ca unnare a furturilor susţinute de
materiale din structura de rezistenţă a clădirii, posibile din cauza faptului că situl nu este
supravegheat.

la

În colecţia Muzeului Tehnic, secţia Maşini Industriale interior este prezentat cilindru de
cu aburi a morii lui Assan.

Maşina

•

Ceas neoclasic
Şcoala Comunală

a fost proiectată de arhitectul italian Giulio Magni şi tenninată în
1896. Edificiul oglindeşte în multe privinţe maniera de design pusă în practică de arhitectul Ion
Mincu, iniţiatorul stilului neoromânesc, văzută în proiectele sale Casa Lahovary (1886) şi
Bufetul de la şosea (1892).
Clădirea Şcolii Comunale, actualmente Şcoala Generală m. Il "Ion Heliade", din
Bucureşti se găseşte pe Şoseaua Kiseleff, adăposteşte un ceas de turn care împodobeşte una din
clădirile iconice timpurii neoromâneşti ale Bucureştiului.
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Decoraţia

turnului de ceas constă din ţigle de faianţă viu colorate de excelentă calitate,
concept introdus de Ion Mincu, el fiind inspirat de exemplele de ţigle de faianţă care decorează
unele biserici medievale târzii din Moldova şi Valahia.

Ţiglele

de faianţă ornamentală erau de asemenea foarte la modă în perioada Victoriană
târzie pentru decorarea unor porţiuni extinse ale faţadelor de case publice şi private.
Presupunerea mea este că fabricantul acestor frumoase ţigle, bazat după cum arată stilul şi
aspectul general, a fost o manufactură din Austria sau nordul Italiei, care erau printre principalii
furnizori de materiale de calitate pe piaţă de construcţii a României de acum de mai bine de un
secol. Cifrele ceasului sunt romane. Mecanismul orologiului a fost demontat acum 40 de ani şi a
fost depozitat. Din păcate nu se mai ştie nimic de el.
Turnul de ceas conţine frumoasa stema municipală a Bucureştiului; stema reprezintă
sfântul patron al oraşului, Sf. Dumitru, sub o coroana murală cu cinci turnuri.

discuţiile

purtate cu d-na Monica Petrescu, director al Scolii nr. Il " Ion Heliade
Rădulescu", nu se ştiau foarte multe lucruri despre mecanismul din turn al orologiului. Doamna
Monica Petrescu se ocupă de realizarea unei monografii a Şcolii, dar nu a găsit prea multe
informaţii în arhiva liceului. Astăzi cancelaria şi holurile şcolii sunt înzestrate cu ceasuri
electronice pentru a informa profesorii şi elevii ora exactă.
Din

119

https://biblioteca-digitala.ro

lstol'ia

!;iLiinţcÎ':ii

tehnicii

Din păcate, mai sunt multe orologii În Bucureşti
mecanismele fie nu sunt funcţionale, fie nu mai există.

aşezate

pe diverse

clădiri
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REPERE DIN ISTORIA STIINTEI
SI TEHNICII
,
"
EDISON SI
, FONOGRAFUL
Tatiana Ristea,
Muzeul Ceasului "Nicolae Simache" Ploieşti

Abstract: Although the phonograph is "a toy that gives back lile to the dead noises", as
Ambrose Brice ajjirms and even ilnone olEdison's inventions had no ovenvhelming magnitude, the/act
that the phonograph is the machine that opened the road to recording and playing the sounds is to be
mentionable. Edison invented the phonograph in the year 1877, invention that trans/iJrmed into a device
ol reprodllcing the sounds sent out by an intelpreter or a musical instrument, permitting to people to
Iisten to tunes and playing music and it contributed to the appereance ofthe radio and voiced movies. The
phonograph is even todaya "curiosity"jiJr the visitors olthe mllsellms that have in their patrimony sllch a
mllsical machine.

"Documentele constituite din mărturii orale provocate sau spontane, adunate pe
discuri, benzi magnetice sau transcrise În scopul unei anumite documentări stau la baza
arhivelor orale. Acest gen de arhive sunt legate de memoria colectivă, de activitatea unor
scriitori, de conservare unor graiuri, cântece, obiceiuri şi constituie principala documentaţie a
etnologi/ar. Înregistrarea mărturiilor unor participanţii la evenimente istorice întăresc sau
suplinesc, În cazul absenţei, documentele scrise. ..

eaceea poate, reproducerea vocii şi a sunetelor ambientale a suscitat
imaginaţia scriitorilor şi a oamenilor de ştiinţă încă din secolul al XVI-lea. Se
amintesc "strigătele şi zgomotele unei bătălii navale" după ce, captive în
gheaţă, acestea s-au dezgheţat, sau păstrarea sunetelor într-un corn de vânătoare (se susţinea de
asemeni că sunetele pot fi sigilate în tuburi de plumb). O legendă chinezească povesteşte cum o
femeie cu o voce foarte frumoasă a cântat într-un tub de bambus care a fost mai apoi sigilat.
Peste generaţii, tubul a fost deschis, iar sunetele s-au auzit perfect şi în ordine, din păcate pentru
o singură dată.
Deşi generarea mecanică a unei serii de sunete a fost posibilă încă din antichitate,
primele Înregistrări sonore datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Înregistrarea
sonoră reprezintă modalitatea de a procesa un semnal sonor astfel încât să se permită păstrarea
acestuia pentru a fi redat la un moment ulterior. Începând cu prima înregistrare a sunetului şi
până în zilele noastre au avut loc progrese remarcabile în ceea ce priveşte calitatea sunetului şi
durata de folosire a materialului pe care este păstrat. Dar pentru a se ajunge la o astfel de
dezvoltare a fost nevoie de munca îndelungată a oamenilor de ştiinţă care şi-au propus să
capteze sunetul pentru ca mai apoi, alţi oameni să-I poată auzi.
Aparatele din perioada de început a înregistrări lor au avut diverse forme şi caracteristici.
Mai întâi au fost fonoautografele care înregistrau vibraţiile pe sticlă afumată, apoi fonograful lui
Edison, grafofonul lui Tainter, care înregistra pe discuri acoperite cu ceară, fonograful lui
8erliner care folosea discuri matriţate şi telegrafonul lui Poulsen, primul aparat care realiza
înregistrări magnetice. Aceste suporturi sunt foarte fragile, păstrarea lor şi recuperarea
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Primul aparat pentru înregistrare fonografică, numit fonoautograj; aparţine francezului
Edouard-Leon Scott de Martinville. Acesta a constatat că, în urma oscilaţiilor aerului, produse
de o sursă sonoră, timpanul urechii oscilează şi el şi ca urmare construieşte un aparat care constă
dintr-o pâlnie care la capătul îngust are o membrană din mică pe care este fixat un ac îndoit în
unghi drept. Această invenţie a fost patentată pe 25 martie 1857. Prin procedeul său, Scott putea
inscripţiona vibraţiile sonore pe un anume suport, dar nu le putea reda ulterior. În primele
încercări ale lui Scott, pâlnia concentra vibraţiile sonore către o membrană care avea ataşat un
fir din păr de porc. Firul era mişcat corespunzător vibraţiilor, inscripţionând un mediu potrivit.
La început, înregistrările se făceau pe sticlă înnegrită cu fum. Versiunile ulterioare ale aparatului
au utilizat un cui metalic ce înregistra undele sonore pe un cilindru acoperit cu hârtie înnegrită,
iar în final au fost inscripţionate chiar şi role de hârtie. Fonoautograful a fost utilizat pentru
studii în domeniul acusticii. Cu ajutorul său se putea determina frecvenţa unei note muzicale şi
se studia vocea umană.

F onoautogral

Pentru apariţia unui dispozitiv de înregistrare şi redare însă, lumea avea să mai aştepte
în 1877, anul în care Thomas Alva Edison proiectează "fonograful cu folie de staniol "Ca
multe alte invenţii ale sale, acest dispozitiv era primul dintr-o serie, fiind îmbunătăţit până a
funcţionat aşa cum îşi dorise inventatorul.
Conform propriilor spuse "Pentru a inventa, ai nevoie de o imaginaţie grozavă şi o stivă
de vechituri" şi cunoscând faptul ca multe dintre brevetele lui Edison sunt legate de îmbunătăţiri
ale dispozitivelor inventate de alte persoane şi care se găseau deja în forme perfect funcţionale,
iată că şi în cazul fonografului, acesta combină creativitatea şi caracterul practic al
fonoautografului înlocuind trompeta cu un "reproducător" care era o diafragmă din metal mai
până

sensibilă.

Pe lângă acesta, fonograful lui Edison avea acul - realizat iniţial din safir - aşezat astfel
încât să vibreze pe vertical, pe un cilindru acoperit cu o foiţă de staniol (cositor) cu canale
trasate. Ulterior, a înlocuit acest tip de cilindru cu cilindrul de ceară. Marele avantaj al invenţiei
lui Edison consta în faptul că aceasta putea reproduce sunetul înregistrat.
Fonograful este alcătuit dintr-o pâlnie amplificatoare, la capătul căreia se afla o
membrană elastică (doza), de care este legat solidar acul al cărui vârf se sprijină pc cilindrul de
ceară. Cilindrul este rotit cu viteză constantă de un motor cu arc. Prin vibraţia membranei, acul
se deplasa perpendicular pe cilindrul din ceară săpând un şanţ elicoidal cu adâncimi diferite în
funcţie de intensitatea sunetului. Redarea se realiza prin simpla deplasare a acului prin şanţul
gravat pe cilindru. Membrana oscilează urmărind diferitele adâncimi ale şanţului şi produce
vibraţii ale aerului, similare celor care au produs înregistrarea.
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Cuvintele "Mary had a liUle Iamb" (Mary avea un mieluşel) rostite de Edison, stocate
şi redate pe un cilindru acoperit cu o foiţă de cositor au constituit mărturia acestei impresionante
realizări tehnice. Edison a fost încântat de reuşita experimentului său, însă a fost uimit de
sunetul propriei sale voci care era uşor metalic.

Edison

şijonograjid săli

Cu toate că inventarea fonografului a fost un lucru de excepţie, apărut într-un moment
istoric plin de descoperiri în domeniul electronicii şi acusticii, acest lucru nu l-a ferit pe Thomas
Edison de reacţii scandaloase sau de numeroase "titluri de nobleţe" din partea societăţii
ştiinţifice din acea vreme, precum ventriloc, şarlatan, mincinos, escroc, etc .. Astfel, la II martie
1878, atunci când fizicianul Du Moncel a prezentat Academiei de ştiinţe a Franţei fonograful,
noua invenţie a lui Edison, academicianul de Houillard, a sărit din fotoliu şi a strigat cu furie
nedemnă de un savant către Du Moncel "Mizerabile, chiar un ventrilog o să ne păcălească?!!"
Furia academicianului nu a fost mai mică nici la 30 septembrie, într-o nouă şedinţă a
Academiei. Acesta a solicitat din nou cuvântul şi a declarat că, după o matură chibzuinţă, îşi
menţine părerea: fonograful a fost demonstraţia unui ventriloc. "Fiindcă - a spus el - nu este
posibil ca un nenorocit de metal să înlocuiască nobilele organe ale graiului omenesc".
În contradicţie cu atitudinea şi cuvintele academicianului de Houillard, un prieten al lui
Edison care lucra la jurnalul "Scientific American" a avut următoarea reacţie după experimentul
din 17 noiembrie 1877: "S-a spus că ştiinţa nu are nimic senzaţional, că este de natură
intelectuală, nu emoţională, dar în mod cert nici un alt lucru imaginabil nu poate crea o senzaţie
mai puternică, nu poate trezi cele mai vii emoţii umane ca reauzirea vocilor celor morţi. Şi
totuşi, ştiinţa anunţă acum că acest lucru a devenit posibil şi poate fi realizat. Sunetul vocii a
devenit cum s-ar spune, nemuritor".
Pe parcursul anului 1878 Thomas Edison a continuat să-şi perfecţioneze fonograful, însă
la un moment dat şi-a concentrat atenţia asupra producerii unui bec electric funcţional, aşa încât
a abandonat pentru o vreme fonograful.
Thomas Alva Edison avea doar 30 de ani atunci când mintea sa iscoditoare creează
fonograful. Cunoscut sub numele de "Magicianul din Menlo Park", Thomas Edison a obţinut
primul sau brevet la vârsta de 21. Născut în 1847 în Milan - Ohio, Statele Unite ale Americii,
Edison a fost parţial surd în adolescenţă, ceea ce nu l-a împiedicat să devină operator de telegraf
în anii 1860. Mai mult decât atât, sfidând toate criticile, Thomas Edison a progresat până a
devenit unul dintre cei mai mari inventatori din toate timpurile. Primele invenţii ale lui au fost
legate de telegraf. În adolescenţa sa, Edison a lucrat şi în alte domenii, vânzând mâncare şi
bomboane călătorilor prin trenuri. Primul său brevet de invenţie a fost obţinut pentru maşina
electromagnetică de înregistrat voturi în 28 octombrie 1868.
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Thomas Alva Edison
Invenţiile

lui Thomas Edison includ o gamă largă de lucruri, începând de la un bec
electric simplu, fonograf, telegraf, la prepararea artificială a acidului carbonic şi îmbunătăţiri
aduse aparatelor cu raze X. Aceste descoperiri au revoluţionat stilul nostru de viaţă şi au
declanşat creşterea şi dezvoltarea omenirii. Considerat a fi invenţia favorită lui Edison,
fonograful a fost un progres major, în evoluţia dispozitivelor de înregistrare a sunetelor. Iniţial,
acestea s-au constituit într-un mijloc de înregistrare a unor arhive istorice. Cu trecerea timpului
însă, fonograful s-a transformat într-un dispozitiv de reproducere a sunetelor emise de un
interpret sau un instrument muzical, permiţând oamenilor să asculte melodii şi să redea muzică
şi a contribuit la apariţia radioului şi a filmelor sonore. Din anul 1891 fonograful se găsea în
mici magazine şi în cafenele, acolo apărând fonografe cu fise (cu cinci cenţi se ascultau cam
două minute de muzică).

Laboratorul lui Edison

Primele înregistrări sonore cunoscute ale unor solişti sau ansambluri muzicale au fost
produse la sfârşitul secolului al XIX-lea (prima astfel de înregistrare este datată 1888). Din
pricina performanţei acustice modeste primele aparate de înregistrat nu captau decât o mică
plajă de frecvenţe medii, preluate cu fidelitate foarte slabă, cu puternice alte rări ale timbrelor
vocale şi instrumentale. Acest fapt, căruia i se adaugă specificul interpretării din acea vreme, a
dat naştere unei percepţii în conştiinţa publică de mai târziu, conform căreia înregistrările sunt
caricaturale, lipsite de potenţial artistic.
Cu toate acestea, industria înregistrări lor comerciale debutează în anul 1889-1890;
inconvenientul creat de faptul că cilindrii nu puteau fi copiaţi, a făcut ca muzicienii să
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Prima companie care a produs şi a comercializat patefoane Edison şi cilindri, a fost
Columbia Phonograf Company din Washington, DC, în 1889.
Legăturile dintre Columbia Company şi Edison au fost rupte în
1894; Columbia Company a vândut după aceasta numai
înregistrările şi fonografele de fabricaţie proprie.
Începuturile arhivelor orale se leagă de numele
etnologului american Jesse Walter Fewles care a înregistrat
pentru prima dată cântecele şi limba indieni lor americani (18891890), la sfârşitul secolului al XIX-lea. În Europa, primii care
au utilizat tehnicile de înregistrare în etnografie au fost: Bela
Vikar, Bela Bartok şi Zoltan Kodaly (1898) din AustroUngaria. În ţara noastră, în 1910, la solicitarea Academiei
Române, compozitorul Dimitrie G. Kiriac a înregistrat culegeri
de folclor cu fonograful, în regiunile din sudul munţilor Carpaţi,
punând bazele colecţiei de documente etnografice.

Sediul .. Columbia Phonograf"

Muzeul Ceasului "Nicolae Simache" din Ploieşti are în patrimoniul său un patefon
EDISON datat 1913, achiziţionat în anul 2010. La acest model, pâlnia exterioară a fost înlocuită
cu o pâlnie de rezonanţă din metal, inclusă în corpul fonografului, transformându-l într-un
patefon mai uşor manevrabil. Capacul fonografului asigură o mai bună protecţie împotriva
prafului, pentru mecanism şi cilindru. Este o piesă de mare atractivitate a secţiunii "Muzica
Mecanică" din cadrul acestui muzeu.

Fonograldin

colecţia

Muzeului" Nicolae Simache"

Deşi

Ploieşti

fonograful este "o jucărie care re dă viaţă zgomotelor moarte", după cum afirma
Ambrose Brice şi chiar dacă niciuna dintre invenţii le lui Edison nu a fost de o însemnătate
covârşitoare, este de reţinut faptul că fonograful este aparatul care a deschis drumul înregistrării
şi redării sunetelor, iar Thomas Alva Edison prin cele peste o mie de aparate inventate este
considerat pe bună dreptate mai important decât Guglielmo Marconi sau Alexander Graham
BeiI. Fonograful lui Edison este o piesă de muzeu importantă reamintind permanent că lumea
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În sprijinul acestei afinnaţii stau mărturie afişe le şi reclamele epocii fonografului.
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TAXIMETRIA LA ORA DE ISTORIE

Muzeul

Ştiinţei şi

Tehnicii

Camelia Elena Pralea
Procopiu" Iaşi

"Ştefan

Abstract: The modern taxi owes its design and the natl/re ol Cl/rrent operations to its signijicant history.
There is no dOl/bt that, the concept of a shared vehicle operated for reward, has been in existence from
very earliest origin ofvehicles themse/ves. "Tati in History" trace the evo/l/tion ofthe taxilrom the ear/y
horse-drawn vehicles to the modern taticab or Dia/ Ride oftoday, re/ating to the deve/opment ofmass ol
vehicles, and showing how thisjorms oltransportation changed in response to evo/l/tion ofurban file.

Ţ

axiurile

sunt o parte omniprezentă şi foarte importantă pentru viaţa fiecărui oraş
modem din întreaga lume. Pentru turistul venit să cunoască un oraş sau o ţară,
circumstanţele şi calitatea plimbărilor cu taxiul, pot influenţa puternic impresia
pe care el şi-o face despre locul vizitat.
Prin definiţie, taxiul este un mijloc de transport public, destinat deplasării a unui număr
restrâns de pasageri sau de mărfuri, între două sau mai multe locaţii alese de ei, contra unei
sume de bani I .
În multe ţări de pe mapamond, taximetria este o industrie bănoasă şi bine organizată;
este un sector privat care se dezvoltă din resurse proprii, fără ajutorul subvenţiilor publice.
Detenninarea tarifelor sunt foarte stricte, depinzând de preţul benzinei mondiale iar gratuităţile
nu sunt luate în considerare.
Ca fiecare lucru important pentru bunul mers al civilizaţiei umane, taximetria are şi ea o
istorie. Oficial, istoria ei începe din ultimul deceniu al veacului al XIX-lea, când automobilul îşi
face apariţia triumfător în viaţa publică. În asemenea caz se subînţelege că mă refer doar la
istoria autotaximetrelor, însă ideea de a plăti o cursă în raport cu lungimea drumului parcurs este
mult mai veche, de cel puţin două mii de ani.
Există ştiri asupra faptului că, încă din perioada antică, marile imperii şi statele
importante ale Europei şi Asiei precum Egipt, Persia, China şi Imperiul Romanic, aveau servicii
poştale care să îndeplinească, nu numai rolul de curierat al unor documente sau depeşe oficiale,
ci şi acela de a transporta călători pe tot cuprinsul statului lor2 •

Fig.]

Fig.2

Kenneth Button, Dictionary of transport analysis, Edward Eigar Publishing, 2010, ISBN 1843763753,
9781843763758, P 394
2 Al. Ccbuc, C. Mocanu, Din istoria transportului de călători În România, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1967,p42
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Fig. 1. şi Fig. 2 reprezintă replica pcrfectă a unei Quadrigae realizată cu ocazia
la Barcelona (Spania) a unci expoziţii dedicate Faraonului Tutankhamun (Egipt).
Într-adevăr, specific Egiptului, Imperiului Roman şi Greciei antice, au fost Quadrigae-Ie
(Fig. 1) - nişte care uşoare, trase de patru cai alăturaţi carc circulau pc drumuri mai lungi de
şapte kilometri. Dacă ar fi să facem un exerciţiu de imaginaţie, probabil că îşi începeau călătoria
din port, din dreptul celebrului far, după care străbăteau în lung oraşul Alexandria al Egiptului
helenistic. Se spune că aceste care publice erau dotate cu un dispozitiv, adaptat osiei, care
elibera o pietricică într-un săculeţ special, la fiecare milă' (Fig. 2) Nu de puţine ori invenţia a
fost atribuită multilateralului inginer şi savant Heron~ însă, din păcate, această afirmaţie nu este
susţinută de nici o dovadă. În imaginile de mai jos sunt prezentate quadrigae specifice
Imperiului Roman.
organizării

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig 3 Quadrigae - friză al unui vas din bronz, cca. 600 î.Hr, găsit în tezaurul de la Vix şi
expus la Muzeul de Arheologie Châtillon sur Seine, Franţa s .
Fig. 4 Mozaic cu Polydus conducând o quadrigae datând din sec. 3 î.Hr. (Muzeul de
Arheologie Rheinisches Landesmuseum, Germania)6.
Fig. 5 Quadrigae- sculptură amplasată pe Poarta Branderburg din Berlin, Germania 7
operă a sculptorului german Cari Gotthard Langhans realizată între anii 1788-1791 .
În esenţă, quadrigae este străvechiul car de povară al egiptenilor, asirienilor şi hitiţilor
numit carlls pe două roţi şi tras de doi, trei sau patru cai, primind denumirea după numărul de
cai care îl tractau: Biga, Triga sau Quadriga.
Serviciul de poştă grea sau de transport călători al Imperiului roman, datează din timpul
republicii (510 - 30 î.Hr.) iar vehiculele cu care se efectuau aceste transporturi erau diverse,
x
funcţie de numărul de persoane sau de importanţa socială a celor care solicitau aceste servicii .
Prezentarea lor succintă în această temă, este indicată pentru că ele, deşi apar şi sunt specifice
Imperiului Roman, vor fi întâlnite, în perioade diferite, în toate zonele, statele şi imperiile cu
care romanii aveau legături politice şi schimburi comerciale.
Arcera (Fig. 6) era un vehicul simplu, acoperit, pe patru roţi, tras de cai, construit din
scânduri de lemn, sub forma unui cutii de mari dimensiuni. În general era folosit de vechii

Charles Freeman, Egypt, Greece, and Rome: Civilizations of the Ancient Mediterranean, Oxford
University Press, 2004, ISBN 0199263647, 9780199263646, P 130
~ Ibidem, p. 130
5 Robert Speaight, Francis Pagan, Francis Pagan, The Companion Guide to Burgundy, Companion
Guides, 1996, ISBN 1900639173,9781900639170, P 75
(, Edith Mary Wightman, Roman Trier and the Treveri, Praeger, 1971, P 90
7 Michael Burgan, The Berlin Wall:
Barrier to Freedom, Capstone, 2007, ISBN 0756533309,
9780756533304,p.60
x Al. Cebuc, C. Mocanu, Din istoria transportului de călători în România, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1967, p 43
J
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romani pentru deplasarea persoanelor bolnave sau infinne dar şi a persoanelor obişnuite atunci
când erau solicitate. Era suficient de mare pentru a pennite ocupanţilor, ca pe timpul călătoriei
să stea pe spate, Întinşi pe podea.
Una dintre cele mai vechi invenţii romane din categoria vehiculelor de transport, a fost
10
Carpentum (Fig. 7, 8, 9). Spre deosebire de carele folosite de romani pentru transportul
poveri lor, Carpentum era un car pe două roţi acoperit cu coviltir, a cărui destinaţie era acela de a
transporta două, trei sau chiar mai multor persoane. Mai târziu va deveni un vehicul de lux, fiind
folosit În special de persoane oficiale sau care aveau un statul social bun sau privilegiat În
Imperiul Roman. Carpentum semăna bine cu trăsura secolului al XIX-lea. Era frumos omat pc
exterior cu paruri de bronz sau cu picturi impresionante, iar În interior era căptuşit cu perne de
mătase care confereau nu numai confort dar şi eleganţă II.
9

~ble Hi.~ On~ne

....._ _ _ _......_ _ _ __ _ _ _ _.....

Fig. 7 Carpentllm -

Fig. 6 Arcera - reproducere

Fig. 8 monedă din vremea lui Caligu/a
Este mama sa Agripina. iar pe verso Carpentllm

grafică

Fig 9 Carpentum prezentat pe o scu/pturâ
din marmurâ - British Museum. Londra

Carrllca sau Carrllcae 1l (Fig. 10, II) definea un car cu patru roţi destinat transportului
de persoane la drumuri lungi şi obositoare. Datorită construcţiei sale deosebite - semăna cu o
mică cabană de munte pe roţi, era construită din lemn cu plafon realizat din piele sau pânză - se
putea amenaja cu tot ce era necesar pentru a se asigura confortul suportării unui drum lung.
Cabina se numea chiar cameră pentru donnit numit În latină darmitariae.

John Beckmann, A History of Invcntions, Discovcries and Origins, (translate from German by William
Johnston), London, Henry G. Bohn, York Street Gardcn, 1846, voI. 1, p 68
10 Ibidem, p 68
II William SMITH, A Dictionary of Greck and Roman antiquitics, Taylor and Walton, 1842, p 200
12 John Beckmann, A History of Inventions, Discovcries and Origins, (translate from German by William
Johnston), London, Henry G. Bohn, York Street Garden, 1846, voI. 1, p 68
9
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Cel care a vorbit prima dată de Carrucae a fost istoricul Pliniu cel Bătrân. Unele dintre
ele erau construite pentru a fi vehicule de lux, fiind omamentate cu argint, aur, pietre preţioase
şi sculpturi În relief. I ).
Cel mai comun vehicul roman destinat exclusiv transportului de persoane era Rheda'4
(Fig. 12, 13), o trăsură robustă pe patru roţi În care Încăpeau cu uşurinţă mai multe persoane.
Asemănătoare diligenţei de mai târziu, Rheda, Rhedae sau Raeda avea În spate două sau chiar
trei banchete pentru călători, aşezate una după alta, În paralel, iar În faţă era bancheta vizitiului
alături de care, se mai putea aşeza Încă o persoană.

Fig. 10. Carntcae -

Fig. 12 Raeda -

sculptură

machetă

În piatră

Fig. 11 Carrucae - machetă constntită după
texte antice şi expusă la Muzeul
Romano-Germanic din Kăln, Germania

Fig. 13 Rheda sau Raeda - o prezentare grafică

Toate aceste tipuri de vehicule de transport romane, prezentate mai sus, s-au adaptat În
timp unei multitudini de Întrebuinţări şi necesităţi precum viteză, preţ şi confort, ceea ce au
făcut ca ele să apară În mai multe variante constructive: cu două sau patru roţi; tractate de cai,
măgari sau bovine; având forma unei lăzi rudimentare ori, dimpotrivă, a unor baldachine
sculptate luxos şi Împodobite cu metale şi pietre preţioase; acoperite cu coviltir sau sub forma
unor cabine confortabile ce puteau asigura suportarea În condiţii mai bune a deplasări lor pe
drumuri anevoioase şi lungi etc.
Toate acestea mă fac să afirm că, Începutul transportului public specific taximetriei, Îşi
are originea În viaţa grea, tumultoasă dar plină de inventivitate a oamenilor antici şi se regăseşte
oficial, În serviciul poştal pentru curierat şi călători organizat pe relee - staţii pentru odihna
călătorilor şi

de adăpa re şi de primenire a animalelor etc. - numite angara - la perşi, iams la chinezi şi chozas - la vechii incaşi 15.

William SMITH, A Dictionary of Greek and Roman antiquities, Taylor and Walton, 1842, p 201
Al. Cebuc, C. Mocanu, Din istoria transportului de călători în România, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1967, p 44
15 coord. Acad. Ştefan Bălan ş.a., Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale, Editura ştiinţifică şi
enciclopedică, Bucureşti, 1979, p 585)
IJ

14
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Însă, odată cu destrămarea Imperiului Roman dispare şi acest sistem poştal din

mtreaga Europa-16 .

A

În jurul anului 900 d.Hr. apare potcoava care, alături de Înhămatul cailor pe piept şi şaua
cu scară apărute la Început În Asia şi apoi În Europa, marchează un progres Însemnat În
transporturile cu vehicule tractate de cai 17.
Precursorul taximetrului de azi poate fi considerat un vehiculul curios (Fig. 14)
descoperit pe teritoriul Chinez şi care se presupune că datează din secolul al XI-lea d.Hr., În
jurul anului 1027. Dacă este real, atunci, este pentru a nu ştiu câta oare când mintea meticuloasă,
ingenioasă, de fapt genială chineză Îşi arată supremaţia. Carul era construit din lemn şi avea
fixate pe structura sa două figurine masculine Înarmate cu beţe de tobă. La fiecare 18 picioare
(5.4864 metri) parcurşi, unul dintre figurine lovea cu băţul o tobiţă. La finalizarea a 18.000 de
picioare (5486.4 metri) parcurşi, a doua figurină lovea un clopot mare. Nu se ştie motivul pentru
care istoria ştiinţei şi tehnicii universale nu a Înregistrat această superbă invenţie '8 .

Fig. 14 - Reproducere publicată in Revista Popular Mechanics, mai 1909, p. 417-418

Începând cu secolul al XIV -lea, În Franţa, Austria, Germania, Belgia, Italia, Anglia,
Elveţia sunt puse din nou În funcţiune serviciile poştale de curierat şi călători, păstrând rolul şi
caracteristicile perioadei Antice '9 .
Apariţia În Franţa, În anul 1464 a diligenţei - o trăsură specială cu care se transportau
Între două localităţi călători, corespondenţă, pachete şi bagaje 20 îl determină pe Franz von Taxis
să Înfiinţeze, în jurul anului 1500, între Viena şi Bruxelles, primul serviciu poştal cu diligenţă
numit "Thun und Taxis". În 1516 el extinde acest serviciu poştal şi deschide şi alte legături 21 În
ţările respective.
Aşadar, se pare că în Europa secolului al XVI-lea circulau caleşti elegante cu tracţiune
cabalină care dispuneau de un dispozitiv "kilometrator" perfecţionat.
Inspirându-se din ideile germanului von Taxis, francezul Nicolas Sauvage deschide, la
Paris, În anul 1640, prima companie de taxi-diligenţe cu sediul În strada Saint-Martin 22 • A
Al. Cebuc, C. Mocanu , Din istoria transportului de călători în România, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1967, p 44
17 coord. Acad. Ştefan Bălan ş.a., Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale, Editura ştiinţifică
şi enciclopedică, Bucureşti, 1979, p 586
18 Popular Mechanics, mai 1909, p. 417-418
19 Al. Cebuc, C. Mocanu , Din istoria transportului de călători în România, Editura Ştiinţifică, Bucureşti ,
1967, p 44
20 coord. Acad. Ştefan Bălan ş.a., Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale, Editura ştiinţifică
şi enciclopedică, Bucureşti, 1979, p 586
21 Ibidem
22 "Le livre mondial des inventions", dirige par Valerie - Anne Giscard D'Estaing, 1994, p. 44
16
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debutat cu un număr de 20 de vehicule trase de cai cărora le-a dat denumirea de Fiacre:!J (Fig.
15, 16). Aceste fiacre erau vehicule sau care te uşoare pe patru roţi trase de cai, cu suspensie
24
îmbunătăţită pentru a asigura un confort sporit căIătorilor . Erau construite solid, acoperite cu
piele şi erau dotate cu roţi cu diametru mare, pentru a se putea naviga pe străzile noroioase
pariziene. În 1794 existau în uz în Paris un număr de 800 de fiacre pentru ca la începutul
secolului XIX-lea să circule pe străzile pariziene mai bine de 1500 de fiacre. Termenul fiacre
mai este şi acum folosit în limba franceză şi germană, definind diligenţa tractată de cai pusă la
dispoziţia

publicului pentru a fi închiriată.
Acest gen de transport public va fi adoptat rapid de Anglia şi Statele Unite ale Americii,
unde vor fi cunoscute sub denumirea de "Hackney Carriage" 25 (Fig. 17) devenind din 1654, o
parte importantă a traiului normal orăşenesc britanic şi american.
În 1661, filozoful şi matematicianul Blaise Pascal (1623-1662), cu complicitatea lui
Artus Gouffier, duce de Roannes şi a Marchizului Marchizul de Sourches şi Crenan concepe
"carrouses cu 8-14 locuri,,26 în traducere Tramcarul (Fig. 18), strămoşul omnibuzului de azi. La
18 martie 1662, Pascal va deschide cinci staţii de exploatare a acestor trăsuri cu multiple locuri,
staţia de pornire fiind Palatul Luxembourg. Traseul de bază costa 5 cenţi, echivalentul unui
kilogram de carne. De reţinut că salariul unui lucrător în fabrică era de 8 centi pe zi 27 .
Totul ar fi fost perfect dacă parlamentarii francezi nu ar fi intervenit, interzicând
utilizarea acestor mijloace de transport, de către oamenii simpli, normali. Asociat şi cu preţul
enorm practicat în acea perioadă, serviciul poştal deschis de Blaise Pascal avea să dea faliment
după moartea filozofului.

Fig. 15 Fiacre - gravură franceză 1853

Fig. 16 Fiacre -

gravură franceză

Fig. 18 Tramcar din sec. XVf1 28

Fig. 17 Hackney Carriage - pictură ulei,
autor Childe Hassam, 1888

Ibidem, p 44
Encic\opedia Universală Britanică, voI. 15, Editura Litera, 2010, Bucureşti, p. 287
25 James Cooper, Ray Mundy, John Nelson, Taxi!: Urban Economies and the Social and Transport
1mpacts olthe Taxicab, Ashgate Publishing, Ltd., 2010, ISBN 0754676285, 9780754676287, p. 1
26 Philippe Mellot, Paris au temps des fiacres, des omnibus et des charettes a bras: Histoire des transports
urbains des origines a 1945, Editions de Boree, 2006, ISBN 2844944329, 9782844944320, p. 8
27 Ibidem, p 8
2H Reproducere din cartea lui Philippe Mellot, Paris au temps des fiacres, p. 8
23

24
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A unnat apoi Viena, unde în 1704, apare landoul - un vehicul hipomobil, suspendat pe
patru roţi, având dispuse în interior, paralel cu osiile roţilor, două banchete pe care se puteau
.
Ia como d patru persoane-'9 .
IOsta
De aici moda trăsuri lor, a caleştilor de diferite tipuri, inclusiv a cupeului şi a gabrioletei
care apar în secolele unnătoare, s-au extins pe toate continentele, ele fiind mereu modernizate şi
adaptate cerinţelor tot mai mari ale călătorilor, de transport rapid şi confortabil (Fig. 19, 20).
Primul taximetru, în adevăratul sens al cuvântului a fost însă tot o "trăsură, dar fără cai,
aşa numită "biIjă cu motor" sau "biIjă electrică,,3o, din 1890, care era de fapt un vehicul electric
alimentat cu baterii.

Fig. J9 Fotografie .. Viaţa pe străzile Londrei" J877
Alitori John Thompson and Adolphe Smith

Fig. 20 Sărbătoarea Paşteilli, J900
New York, S. U.A

La Londra, aceste vehicule electrice au fost denumite Bersey (Fig. 21) după Walter C.
Bersey, managerul Companiei London Electrical Cab care le-a proiectat şi le-a construit în 12
noiembrie 189631 . Taxiul Bersey folosea o baterie cu 40 de celule şi un motor electric de 3 CP
care rezistau unui condus fără oprire de 50 de mile, după care era nevoie de reîncărcarea lor.
Mai târziu, ele vor fi denumite "Colibri" ("Hummingbird")31 datorită zgomotului pe care îl
emiteau când circulau pe străzile Londrei. Din păcate acest tip de vehicule s-au dovedit
costisitoare şi chiar periculoase, existând şi un număr important de decese în unna unor
accidente de circulaţie. Aceste neajunsuri au detenninat ca în jurul anului 1900, încrederea
publicului asupra acestui tip de vehicule să fie retrasă.

coord. Acad. Ştefan Bălan ş.a., Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale, Editura ştiinţifică
1979, p 586
30 James Cooper, Ray Mundy, John Nelson, Tati': Urban Economies and the Social and Transport
Impacts ofthe Tar:icab, Ashgate Publishing, Ltd., 2010, ISBN 0754676285, 9780754676287, p. 3
31 Gijs Mom, The Electric Vehicle: Technology and Expectations in the Automobile Age, JHU Press,
2004, ISBN 0801871387, 9780801871382, p. 65
31 Ibidem
19

şi enciclopedică, Bucureşti,
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Fig. 21 Walter C Bersey Tati, cea 1897

Fig. 22 Electrobat, 1894

Nu pot să nu amintesc aici, la capitolul vehiculelor electrice, de autoturismul electric al
finnei americane Morris & Slalom. În 31 martie 1894, chimistul Pedro Salom si inventatorul
Hcnry Morris, scot pe străzile din Philadelphia (Pensylvania) minunea lor electrică numită
Electrobae 3. Ca şi la birja trasă de cai, şoferul era aşezat deasupra, În spatele pasageri lor, la o
Înălţime de 8 metri (Fig. 22)
După succesul obţinut cu primul Electrobat, Morris şi Salom au continuat să
construiască aproximativ o duzină de taxiuri - birjă, având la bază vehiculul patentat de ei,
ajungând să aibă comenzi şi pentru vestitele companii de taximetrie din New York precum
Electric Caniage and Vagon Electric din New York sau Boston etc. Mai târziu, În 1897, Îşi vând
conceptul şi drepturile de autor lui Isaac L Rice, care o Încorporează În Electric Vehicule
Company (Elizabethport, New Jersey).
La 10 ani după ce constructorul gennan Daimler a racut cea dintâi plimbare
demonstrativă În "trăsura rară cai" denumită de el "Steel Wheel Car" sau "Motorkutsche 34 opera sa din 1886 (Fig. 23) - deci anul 1896, au şi apărut În oraşul Stuttgart primele autobirje
care semănau bine cu vechiul cupeu - şoferul stând pe capră, ca orice surugiu!- aparţinând
"Întreprinderii de birje-automobile". Prima "birjă cu motor" din 1896, construcţie Daimler
"Riemenwagen" (Fig. 24) dispuneau de 6 locuri pentru pasageri, o greutate de 1100 k, fiind
acţionate de un motor cu 2 cilindri - 1060 cm 3, 4 c.P., atingând o viteză de 25 kmloră

Fig. 23 Gotlied Daimler, 1886

Fig. 24 Daimler " Riemenwagen " 1896,
Deutches Museum, Munich, Germany

3J Emilio Ambasz, The taxi project: realistic solutions for today, Museum of Modern Art, 1976, ISBN
0870702777, 9780870702778,p. 110
34 M. G. Lay, Professor James E Vance, Jr, Ways ofthe World: A History ofthe World's Roads and ofthe
Vehicles That Used Them, Rutgers University Prcss" 978081352691 I 1992, ISBN 0813526914, p. 155
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Fig. 25. Fila 1 ş i 2 - Patent Wilhelm Bruhn
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Fig. 26 " Victoria " primul taxi motorizat 1897

Anul de naştere al taxiurilor moderne este 1891 şi se datorează inventatorului gennan
Wilhelm Bruhn35 care a patentat în Gennania şi apoi în Statele Unite ale Americii, patent
american nr. 993,645 din 30 mai 1911 (Fig. 25 ), un sistem modern de măsurare a kilometrajului
parcurs de către un autovehicul dar şi a timpului aferent parcurgerii distanţei măsurate.
De altfel, prima companie modernă de "taxiuri fără cai" a fost fondată în 1897 de către
un afacerist gennan, Friedrich Greiner în Stuttgart, Gennania. EI înlocuieşte "trăsura trasă de
cai" cu vehicul de transport motorizat construite de Gottlieb Daimler (Fig. 26) în 1897 şi numit
de autor "Vitoria". Cererea mare de pe piaţă, l-a încurajat pe Greiner să facă investiţii
suplimentare. Doi ani mai târziu compania a avut deja un total de şapte taxiuri Daimler. Astfel
de companii de taxiuri motorizate, alimentate cu benzină au fost fondate la Paris (1899), la
Londra (1903), la New York (1907) dar şi în alte metropole ale lumii J6 .
În primii ani ai secolului al XX-lea, în marile oraşe ale lumii, numărul de taxiuri
motorizate a crescut rapid. În 1911 existau în Londra 7000 de taxiuri, la Paris 5000, la Berlin
2000, iar la New York peste 12.000 de taxiuri. Se estimează că, în acea perioadă, pe tot
J7
cuprinsul Gennaniei ar fi existat peste 50.000 de taxiuri şi cu toate astea, serviciile de
taximetrie nu erau atât de răspândită în oraşele lumii, iar preţul ridicat făcea să fie considerat
încă un lux pentru cea mai mare parte a populaţiei.
În Franţa, la Paris, în anul 1903, manufacturierul Prunel înfiinţează o întreagă flotă de
taximetre J8 .
Tot în Franţa, Louis Renault, întemeietorul companiei de automobile Renault, câştigă în
1904 un contract cu Compania de taxiuri Franceză prin care asigura furnizarea de taxiuri în
Paris. Pentru această comandă serioasă Renauld a fost nevoit să-şi mărească capacitatea de
J9
producţie pentru a face faţă construirii celor 1200 de automobile pe an cât prevedea contractul.
Ca să vă imaginaţi diferenţa, în primul an de funcţionare, Renault a construit doar şase
automobile. Taxiurile Renault (Fig. 27, 28), dar în general maşinile Renault, erau vehicule
elegante şi delicate dar puternice care funcţionau cu benzină şi erau dotate cu aparate de
taximetrie pentru măsurarea distanţei, consumului de benzină şi, automat, a taxei băneşti
corespunzătoare 40
35 Emilio Ambasz, The taxi project: realistic solutions for today, Museum of Modem Art, 1976, ISBN
0870702777,9780870702778, p. 110
36 Kenneth Button , Dictionary of transport analysis, Edward Eigar Publishing, 2010, ISBN 1843763753,
9781843763758, P 394
37 Ibidem, p. 394
3X James Cooper, Ray Mundy, John Nelson, Taxi!: Urhan Economies and the Social and Transport
lmpacts ofthe Taxicah, Ashgate Publishing, Ltd., 20 I O, ISBN 0754676285, 9780754676287, P 4
39 Enciclopedie - Ştiinţa şi Tehnica secolului XX, Editura Aquila 93, ISBN 973-9494-96-x, p 17
~o Idem şi Le livre mondial des inventions", dirige par Valerie - Anne Giscard D'Estaing, 1994, p. 44
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Fig 27 1904 Renault - expus la
National Automobile Museum din Reno, Nevada

Fig 28. Renault 1904

Din Franţa, cel care a importat ideea utilizării taxiurilor cu benzină în New York, a fost
omul de afaceri american, de numai 30 de ani, Harry N Allen în 1907 41 Astfel, la 27 martie
1907, enervat de preţul imens pe care a fost nevoit să-I plătească pentru o cursă cu taxiul, s-a
hotărât să studieze problema, urmărind îndeaproape situaţia şi evoluţia taxiurilor în Europa. Nu
mică i-a fost mirarea când a observat că taxiurile erau mult mai accesibile şi mai convenabile ca
preţ, datorită combustibilului ieftin dar şi a sistemului corect de măsurare a raportului dintre
benzina consumată şi distanţa parcursă. Impresionat de ceea ce observase, dar şi de faptul că
intrase pe un tărâm virgin în Statele Unite, se reprofilează şi îşi deschide o Companie de taxiuri
prin care va importa în New York, un număr de 65 de taxiuri pe gazolină, construite de firma
42
franceză de automobile Darracq din Paris (Fig. 29) La I octombrie 1907, Harry N Allen a
organizat, în New York, pe Fifth Avenue, o paradă a celor 65 de taxiuri roşii aduse din Franţa 43 .
Tot Harry N Allen este cel care, în 1910, introduce în limbajul curent american,
denumirea de "taxi cab" format din alăturarea prefixului "taxi" preluat de la cuvântul francez
taximetre şi "cab" o prescurtare a cuvântului englez curbside44 care în traducere în limba
română înseamnă curbă.

Spiritul său de observaţie nu se opreşte aici. Realizând că galbenul este culoarea care
poate fi observată mai uşor de la distanţe mari, Harry N Allen este primul afacerist din lume
care îşi revopseşte toate taxiurile companiei din culoarea roşie în culoarea galbenă 45 .
Standardizarea utilizării culorii galbene pentru taxiurile din unele metropole americane
o va face John Hertz care, în 1915, îşi deschide în Chicago propria lui companie de construire a
vehiculelor destinate taximetriei, căreia îi dă denumirea de Yellowcab 46 . Se înţelege că taxiurile
care ieşeau de pe banda de producţie a fabricii lui aveau, desigur, culoarea galbenă (Fig.30)
Afacerea lui Hertz va avea un imens succes, ceea ce-I va determina să-şi extindă aria de
produse, astfel că, din 1923 va începe producţia de camioane şi autobuze.
James Cooper, Ray Mundy, John Nelson, Taxi!: Urban Economies and the Social and Transport
/mpacts olthe Ta.x:icab, Ashgate Publishing, Ltd., 2010, ISBN 0754676285, 9780754676287, P 5
42 Graham Russell Gao Hodges, Taxi!: A Social History of the New York City Cabdriver, JHU Press,
2007, ISBN 080188554X, 9780801885549, p. 8
43 Ibidem, p. 8
44 Irving Lewis Allen, The City in Slang: New York Life and Popular Speech, Oxford University Press,
1995, ISBN 0195092651, 9780195092653 p. 96
45 James Cooper, Ray Mundy, John Nelson, Ta.ti!: Urban Economies and the Social and Transport
/mpacts olthe Taxicab, Ashgate Publishing, Ltd., 2010, ISBN 0754676285, 9780754676287, P 5
46 Ford R. Bryan, Sarah Evan, Henry's Attic: Some Fascinating Gifts to Henry Ford and His Museum,
Wayne State University Press, 1995, p. 126
41
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Fig. 30. Yellowcab produs de John Hertz 1915
National Motor Museum, New York

La începutul secolului al XX-lea, mulţi industriaşi au realizat potenţialul economic
uriaş al exploatării industriei de taxiuri. În timp ce monopolul în această direcţie îl deţineau
marile companii producătoare de autoturisme precum General Motors şi Ford Motor Company,
de departe cea mai puternică, cu cel mai mare succes era Checkered Cab Manufacturing
Company. Înfiinţată în 1929 de Morris Markin, un tânăr emigrant rus, Checker Cabs va produce
cele mai mari taxiuri galbene cu dungi negre din lume (Fig. 31), devenind în scurt timp unul din
simbolurile vieţii urbane de la mijlocului secolului al XX-lea. Deşi sediul companiei era în
Kalamazoo, Michigan, taxiuri le Checker au fost pentru mulţi ani, cele mai populare taxiuri ale
47
oraşului New York

Fig. 32 Checker A8/Marathon 1956

Fig 31 Checker Cab 1929

~7 Amy Braunschweige, Taxi Confidential: Life, Death and 3 A. M. Revelations in New York City Cabs,

671 Press, 2009, ISBN 0982173326, 9780982173329 P 249
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Fig 34 Checker A8/Marathon 1982

În 1956 modelul Checker A8/Marathon (Fig. 32) realizat de firma Checkercabs devine
taxiul cel mai popular din Statele Unite ale Americii, continuându-se producţia lui până În anul
1982 (Fig. 33, 34), când Compania Îşi închide porţile 48 . Trebuie menţionat că modelul Checker
Cab a dominat producţia de taxiuri din Întreaga lume mai bine de jumătate de secol.
În prima jumătate a secolului XX modelele cele mai răspândite, anume destinate
transportului public, erau produse Îndeosebi de firmele engleze "Austin Cab" (Fig. 35, 36) şi
"Winchester" (Fig. 37,38) şi de firma americană "Checker", aceasta din urmă, după cutn am
văzut, specializându-se exclusiv, În producţia de taxiuri.

Fig. 35 Austin Cab 1929

Fig. 36 Austin Cab 1950

În aceeaşi perioadă a existat obiceiul ca automobilele cu această destinaţie să fie mai
Înalte cu 32 - 25 cm, astfel ca pasagerul să nu se aplece prea mult intrând În maşină, şi pentru ca
maşinile să poată fi văzute mai uşor de la distanţă, iar cabina şoferului să fie despărţită de
"salon" cu un geam, practică care se păstrează şi azi, pentru a proteja viaţa taximetriştilor, mai
ales pe timp de noapte, În faţa oamenilor cu probleme de conduită.
Deşi în toate oraşele lumii existau staţii de taximetre special amenajate unde publicul
putea angaja un astfel de serviciu, de-a lungul timpului, au fost nenumărate Încercări de a
soluţiona problema nevoii de a apela rapid de serviciile unui taxi.
Spre exemplu, În anul 1921, Companiile de taximetrie din Hamburg, Germania au
instalat, În diferite puncte ale oraşului, o serie de maşini numite Taxi-Call (Fig. 37) prin care, cu
ajutorul unui sistem de telefonie se putea apela la serviciul de taximetrie. Desigur, comanda era

4X

Ibidem, p. 249
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onorată

doar în cazul în care solicitantul depunea în aparatul colector
49
taxa necesară cursei dorite .

Fig. 37 Sisteme Taxi-Call
Hamburg, Germania, 1921

ataşat

cabinei telefonice,

Fig. 38 Frank Pagan ş i staţia lui radio

În 1925 Frank Pagan, un şofer de taximetru dar şi radioamator înfocat, a instalat pe
cabina maşinii lui o antena cu buclă , la urechi receptorul unui telefon, iar lângă el, un difuzor,
pentru a putea ţine legătura directă cu patronii lui, care îi transmiteau comenzile prin această
staţie 50 (Fig. 38).

Fig 39. 192 7 dispecer taxiuri cu de telefonie
ş i sistem luminos

Fig. 40 O staţie radio de taxi5 !

În 1927 în Statele Unite s-a introdus sistemul de cunoaştere în orice moment a situaţiei
taxiurilor libere prin utilizarea în dispecerele de taximetrie a unui sistem cu lumini colorate
diferit - roşu intermitent pentru Liber, galben pentru Ocupat.
Toate aceste încercări repetate au dus la cea de-a doua mare invenţie, după aparatul de
înregistrat - staţia de radio de emisie - recepţie concepută special pentru serviciul de taximetrie
în jurul anului 194052 (Fig. 40).

Popular Mecanica februarie 1921 , p. 212
Popular Mechanics Aug 1925, p 303
51 James Cooper, Ray Mundy, lohn Nelson, Taxi!: Urban Economies and the Social and Transport
/mpacts ofthe Taxicab, Ashgate Publishing, Ltd. , 2010, ISBN 0754676285 , 9780754676287, p 90
52 lames Cooper, Ray Mundy, lohn Nelson, Taxi!: Urban Economies and the Social and Transport
[mpacts ofthe Taxicab, Ashgate Publishing, Ltd. , 2010, ISBN 0754676285 , 9780754676287, p 89
49

50
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Epoca contemporană a diversificat acest răspândit mijloc de transport. Au apărut
pretutindeni taxiuri de mare gabarit (furgonete, camioane) precum şi taxiuri de cursă lungă,
pentru legăturile interurbane.
În anul 1972, în Statele Unite ale Americii, în localitatea Santa Ana, la sud de Los
Angeles, s-a experimentat sistemul de maxi "Dial-ride,,53. În acest scop au fost amplasate din
loc în loc cabine telefonice de unde se putea chema microbuzul destinat transportului de
pasageri, iar în urma apelului telefonic, unul dintre maxi-taxiuri sosea la locul unde a fost
chemat. Noul sistem de dirijare al traficului a avut un succes deosebit, fiind introdus şi în alte
oraşe ca San Diego, La Marada, La Habra şi în cartierul Rochester din New York. (Fig. 41)
Apoi sistemul s-a extins şi în alte ţări: Canada, Japonia, Franţa şi Anglia. (Fig. 42) În
toate aceste ţări s-a constatat că nou gen de transport de persoane prezintă numeroase avantaje,
printre care cele mai importante sunt: scurtarea duratei de aşteptare şi deplasare, comenzile
putându-se face chiar cu câteva zile înainte (cazul sistemului de la Hariow, Anglia).

Fig. 41 Dia! Ride USA. 2012

Fig. Dia! Ride Londra. 2012

În anii imediat următori s-au definitivate planuri privind traficul eu maxi-taxi ŞI 10
Germania. Noul sistem a fost introdus cu predilecţie în suburbiile oraşelor mari, dar şi în mediul
rural şi oriunde traficul cu autobuze de capacitate mare se făcea mai greu. Prima localitate
deservită de sistemul maxi-taxi a fost Wunstorf (o suburbie a oraşului Hannover) şi a intrat în
funcţiune la l iulie 1978.
Postarea în lucrare a unor imagini datate în anul de graţie în care ne aflăm, dovedeşte
din plin că sistemul testat în 1972, în Statele Unite ale Americii au avut un succes enorm, ele
fiind acum, un mijloc de transport în comun sau public, mai uzitat, mai accesibil şi mai
confortabil decât aproape toate celelalte genuri concurente.
Desigur, şi taximetria ca toate celelalte ramuri ale industriei de transport, şi nu numai,
este şi va fi supusă modificărilor datorate evoluţiilor tehnologice. Probabil că vor apărea în
curând automobile cu propulsie pe bază de hidrogen, noi modele aerodinamice spectaculoase, şi
sisteme de comandă cât mai "inteligente". Rămâne să fim martorii tăcuţi, dar nerăbdători, ale
acestor schimbări care ne vor face, cu siguranţă, viaţa mai plăcută.

53 Să chemăm un taxi, Revista Ştiinţă şi tehnică nr. 3 din 1978, Rubrica Glob Şt, p. 44
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PREISTORIA TELECOMUNICATIILOR.
DE LA TAM-TAM LA TELEGRAF
~

Lenuţa Chiriţă
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"Ştefan

Procopiu"

Iaşi

Abstract: The present paper aims at telecommunicaton means fromthe times immemorial to the electric
telegraph.

ela începutul existenţei sale, omul a simţit nevoia de a comunica cu semenii
săi, de a transmite mesaje cât mai departe şi cât mai rapid. Timp de secole
mesajele au fost duse la destinatar prin curieri, care se deplasau pe jos, pe cai,
cu trăsura, corăbii, vapoare sau cu alte mijloace de transport, în funcţie de evoluţia lor. Atunci
când se foloseau focul, fumul, semnalele sonore pentru transmiterea mesajelor la distanţă,
trebuia să se utilizeze coduri prestabilite. Războaiele şi comerţul au jucat de-a lungul timpului,
în acest domeniu, ca şi în alte domenii, un rol accelerator. Transmisiile militare şi sistemele de
informare prin reţele înfăptuite de către comercianţi au pus bazele unei comunicaţii moderne.
Prin telecomunicaţii mesajele nu au nevoie de mesager. Telecomunicaţiile elimină
relaţia "master-to-servant" 1, înlocuieşte serviciul mesagerului prin telegraful mecanic în 1794,
prin fire de cupru în 1834, prin unde electromagnetice în 1896 sau prin fibre optice în 1973.
Telecomunicaţiile reduc timpul de primire a mesajelor, accelerează tranzacţiile în afaceri,
îmbunătăţesc relaţiile interumane.
Cuvântul telecomunicaţii derivat din latinul commllnicatio - procesul social al
schimbului de informaţii - şi grecescul tele - distanţă, a fost introdus de Edouard Estaunie
(1862-19420) În anul 1904, În cartea sa Traite practique de telecommllnications electrique. EI
defineşte termenul ca fiind "schimb de informaţii prin semnale electrice", limitându-se explicit
la acestea.
Astăzi, termenul s-a impus definitiv şi conform UIT reprezintă: toate transmisiile,
emisiile şi recepţiile de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informaţii de orice natură
prin fir, radioelectricitate, optică sau alte sisteme electromagnetice.
Primele modalităţi de transmisie la distanţă pot fi grupate în două mari domenii:
2
transmisia prin semnale vizuale şi prin semnale acustice •
Primele mijloace de comunicare la distanţă au fost semnalele acustice (vocea, tam-tamul
tobe lor, cornul sau buciumul - la noi în ţară), care se foloseau pe distanţe mici din cauza vitezei
mici de propagare a sunetului.
În Africa, tobe le erau utilizate ca instrumente pentru comunicaţii la distanţă. Tam-tamul tobelor se putea auzi până la 45 lan distanţă. Mesajele transmise erau preluate din post în
post, distanţele între staţii fiind de la2-3 lan până la 10 lan. În cartea Tam Tam to Internet.
Telecommunications in Africa, publicată sub egida UNESCO în anul 1998 3, se arată că:

D

I Anton A. Huurdeman, The worldwide history of telecommunication, John Wiley & Sons, New York,
2003, pag.3
2 Patrice Cam:, Du tam-tam au satellite, Cite de Science et de L' Industrie, 1991, pag. 12
3 Anton A. Huurdeman, The worldwide history of telecommunication, John Wiley & Sons, New York,
2003, pag.564
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"Toboşarii nu erau artişti, nu erau inventatori, nu improvizau,
aveau rolul de mesageri.

CI

erau tehnicieni.

Toboşarii

Fig. 1.' Transmiterea semna/e/ar cu ajutaru/ tobe/ar in Ajf'iea

Ei transmiteau mesaje (naşteri, morţi, căsătorii, convocări, pericole, instrucţiuni, atacuri
iminente, evenimente etc.) în acelaşi sat sau între sate. Dacă era schimbat textul putea fi
condamnat la moarte." Acest mod de comunicare s-a păstrat până aproape în zilele noastre.
În istoria umanităţii rolul focului era esenţial. Fumul indica prezenţa grupurilor umane
sau a indivizilor izolaţi. Semnalele vizuale au devenit din ce în ce mai sofisticate penniţând
schimbul de mesaje. În Talmud (confonn H. Bakis)4 se arată că între Jerusalim şi Babylon
(800krn) erau instalate staţii unde se aprindeau focuri pentru semnalizare, care penniteau
transmisia unei infonnaţii în două ore.
De la vechii greci ne-au rămas infonnaţii despre transmiterea mesajelor de război cu ajutorul
focului şi fumului folosindu-se chiar un alfabet al flăcărilor, stabilit în funcţie de poziţia torţe lor.
În" Iliada", spre sf. sec. al VIII-lea î.Hr., Homer a aminteşte de utilizarea focului pentru
a anunţa apropierea unei flote în ajutorul unui oraş asediat 5 .
Poetul Eschil a descris în tragedia Agamemnon, o adevărată reţea telegrafică. Pentru a o
anunţa pe soţia sa Clytemenstra, aflată în cetatea Micene, de cucerirea Troiei, a dispus pe tot
drumul, la anumite distanţe, purtători de torţe care au transmis vestea pe o distanţă de 500 km,
chiar în noaptea evenimentului.

4

5

Patrice Carn~, Du tam-tam au satellite, Cite de Sciencc et de L' Industrie, 1991, pag. 12
Idem
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Fig. 2 Telegrafit! jrazie al lui Eneas

o instalaţie mai sofisticată a fost telegraful frazic al lui Eneas (336 î.Hr.)6, descris de
Polybe, istoric militar grec (Fig. 1-2). Acesta folosea pentru emisie şi recepţie rezervoare cu apă
de acelaşi tip, prevăzute cu tije, care indicau nivelul apei din vas, aşezate pe nişte flotoare. Pe
tije erau gravate imagini, de obicei de război, ce constituiau mesajele prestabilite. Această
instalaţie era plasată la distanţă convenabilă, pe înălţimi. Înainte de emisie se trimitea un semnal
luminos şi apoi se dădea drumul la robinet lăsând apa să curgă până când nivelul apei ajungea în
dreptul mesajului de pe tijă care trebuia transmis. Simultan în staţia de recepţie se proceda la fel.
Încheierea transmisei era semnalizată la fel cu o făclie aprinsă. Acest mijloc de transmisie era
destul de aproximativ şi dădea erori, daca ne gândim la faptul că până la destinaţie, mesajul
trebuia transmis prin mai multe staţii.
Această modalitate de transmisie a fost perfecţionată. Polybe a fost cel care a realizat în
anul 150 î.Hr. un telegrafcare folosea focul după un anumit cod (Fig. 3). Nu se mai transmiteau
fraze convenite înainte ci semnale care corespundeau alfabetului. El a împărţit alfabetul în cinci
grupe. A construit două ziduri apropiate care serveau la ascunderea din câmpul vizual al
torţelor. Pentru a transmite spre exemplu a 24 literă din alfabet, aprinde cinci torţe pe zidul din
dreapta care indica a cincea diviziune a alfabetului său şi
apoi patru torţe pe zidul din stânga pentru a marca rangul pe
care litera îl ocupă in diviziune.
Acest gen de transmisie nu putea fi fiabil. Trebuia ca
distanţele între staţii să nu fie mari, pentru transmisia unui
cuvânt erau necesare numeroase manevre cu torţele, Iar
pentru a transmite o frază nu era suficientă o noapte 7 •
Romanii au preluat de la greci aceste metode de
transmisie a mesajelor pe care le-au perfecţionat. Astfel, în
epoca dominaţiei romane au fost instalate între Mediterana şi
Atlantic 3 197 de posturi de observaţie pe o întindere de 7000
krn. Observatorii din aceste posturi trebuiau să semnalizeze
cu ajutorul focului sau fumului sosirea eventualilor
invadatori.
Fig. 3: Telegraful alfabetic al lui Polybe

h

Louis Figuer, Les Merveilles de la Science, Fume, Jouvet Et Cie Editeurs, 1898, pag. 5

7

Louis Figuer, Les Merveilles de la Science, Fume, Jouvet Et Cie Editeurs, 1869, pag.6
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Fig. 4: Post de semnalizare roman.
Desen după Columno lui Traian

Pe un basorelief de pe Columna lui Traian se
poate vedea un post de observaţie telegrafic. Era un turn
prevăzut cu balcon şi cu o fereastră la partea superioară
prin care trecea o torţă aprinsă. Prin aprinderea de
focuri din deal, generalul roman Actius a făcut să
parvină la Roma vestea victoriei sale asupra lui Attila,
regele huni lor, În anul 451 d.Hr.
În China, ca şi in India, semnalele luminoase
erau obţinute prin combustia materialelor răşinoase care
ardeau şi În condiţii de ploaie. Marele zid chinezesc era
prevăzut cu posturi de observaţie şi semnalizare. În
secolul VI al erei noastre chinezi utilizau cercuri zburătoare cu lămpi pentru a transmite mesaje.
Dacă focul se utiliza noaptea, ziua, fumul era combinat de aşa manieră Încât cu ajutorul
unui cod prestabilit se puteau transmite mesaje.
Pe coaste, sistemul de semnalizare şi transmisie a jucat un rol important. Farul din
Alexandria construit in sec. III i.Hr., pe insula Pharos a fost considerat una dintre cele şapte
minuni ale lumii. Insula Pharos (originea cuvântului far) a dispărut în anul 1302 împreună cu
farul, in urma unui cutremur de pământ.
Aceste mijloace de comunicare au fost folosite şi in Evul Mediu căutându-se mijloace
de perfecţionare, Însă se poate spune că telegrafia datează de la inventarea telescopului (1609 Galileo Galilei) cu ajutorul căruia se acopereau distanţe mult mai mari şi precizia mesajelor era
mult mai bună.
Robert Hooke (1635-1703) a propus şi a experimentat în anul 1672 un telegraf cu
semnale, care poate fi considerat primul telegraf aerian. Într-un Discurs susţinut la 21 martie
1684 la Societatea regală din Londra, Robert Hook a descris invenţia sa. EI a insistat asupra
felului de plasare a staţiilor şi a distanţelor convenabile. Maşina lui Hook (Fig.5 ) avea un ecran
mare negru, în spatele căruia erau plasate diverse semnale de
forme diferite. Unele corespundeau literelor alfabetului, altele
exprimau fraze întregi convenite Înainte. Atunci când se dorea
transmiterea unei litere sau a unui mesaj prestabilit, se trăgea de
funia D şi din spatele ecranului A apărea litere sau mesajul B
(Fig.5). Nu se ştie cum se proceda pentru a transmite mesaje şi
noaptea .
În anul 1690 Guillaume Amontons (1663-1705) a
construit un telegraf cu ocheane şi a făcut demonstraţii de
transmISIe directă cu ajutorul alfabetului,
În grădina
Luxembourg din Paris. n anul 1695 face o transmisie între
Meudon şi Paris. Această experienţă consta În transmiterea de
semnale optice emise de un post şi interceptate de postul următor
prin vizualizare directă cu o lunetă. Fiecare literă de alfabet avea
o semnificaţie cunoscută doar de posturile respective (Fig.6).
Fig. 5: Telegrafit! Illi /-Iook
Pentru a transmite la distanţe mai mari trebuiau dispuse mai
multe posturi consecutive K•

x

•

x Louis Figuer, Les Merveilles de la Science. Fume, Jouvet Et Cie Editeurs, 1869, pag.9
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o altă invenţie notabilă este

telegraful acustic al lui Dom Gauthey, călugăr benedictin francez. El
a construit în 1782 un sistem de tuburi metalice de mare lungime şi a reuşit să transmită astfel În
timp de o oră o notificare la două sute de mile depărtare (Fig. 7).

Fig. 6: Amontons Îşi prezintă experimentul În
Grădina Luxembourg

Fig. 7. Experimentul lui Dom Gauthey

Ludovic al XVI-lea a dorit să vadă şi el experimentul. Pentru acesta s-a folosit o ţeavă de
800 m lungime, care a fost adusă de la pompa de apă Chaillot, care alimenta oraşul.
Expelimentul a avut ace laşi succes şi Dom Gauthey a propus să se treacă la pasul următor: a
cerut 300 de tuburi pentru a transmite un mesaj la 150 mile (600 lan) În mai puţin de o oră.
Având în vedere domeniul de aplicare şi costul experimentului, regele nu a fost de acord.
Serviciul de abonare propus de el, de asemenea, a eşuat. După şase luni, Dom Gauthey a
abandonat acest plan şi în anul următor a navigat către America pentru a face cunoscută
descoperirea lui şi pentru a găsi abonaţi: a găsit o tipografie care era dispus să publice invenţia,
"Prospect", Philadelphia, În 1783, însă nu s-a mai auzit nimic de el ulterior.
Un alt mijloc utilizat foarte mult în epoca Evului Mediu, în special În Olanda, a fost
transmiterea mesajelor prin oprirea aripilor mori lor de vânt într-o poziţie anurnită9 . Acest mijloc
a fost dezvoltat ulterior în telegraful optic, în aşa numitul tahograf- fr. tachygraphe (din greacă
ypu<po - scriu, TUXOC; - repede), asupra creării căruia, În Franţa , a lucrat Claude Chappe (17631805).
La 22 martie 1792 Claude Chappe (1763-1805) a prezentat în Adunarea legislativă a Franţei

Fig. 8: Post telegrafic Chappe
Fig. 9: Schema unui post telegrafic
Chappe

Ana Guţu, Diacronia structurală a sistemului terminologie: domeniul riferenţial al telecomunicaţiilor (1790 - 1881),
ROCSIR, nr.l , 2005, Editura Universităţii "Ştefan Cel Mare" Suceava

9
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proiectul telegrafului optic numit de el tahigraph. Încă din 1790, împreună cu fratele său Ignace,
a experimentat un sistem telegrafic care avea avantajul de a propune un cod compus din
semnale care asigurau discreţie şi rapiditate atât de necesare În timpul războiului 10.
O linie telegrafică Chappe era compusă din două staţii tenninale. Între ele erau plasate
staţii intennediare în funcţie de relief, de la IOla 30 km una de alta. Acestea aveau rolul de a
repeta semnalul emis. Fiecare persoană aflată în turnul telegrafului citea prin lunetă mesajul
transmis de turnul precedent.
Telegraful transmitea mesaje vizibile de la un releu la altul cu ajutorul unor braţe
articulate care reproduceau semnale stabilite dinainte de expeditor si destinatar. Acest sistem
avea si inconveniente: nu se putea comunica noaptea, pe ceaţă, ploaie, etc. Cu toate acestea, el a
fost folosit in Europa, in special de către militari, pana la mijlocul secolului al XIX-lea. Astăzi
în marină şi pe căile ferate se comunică prin semnalele vizuale ale semafoarelor.
În anul 1794 telegraful optic a fost construit între Paris şi Lille, unde pe o distanţă de
220 km au fost amplasate 23 de staţii. În anul 1792 funcţionarul public M.de Meliteau a
denumit pentru prima dată linia semaforică a lui Chappe telegraf - fr. tehigraphe optique de
Chappe.
Sistemul lui Chappe a avut un mare succes fiind construite noi linii. Matematicianul
Gaspard Monge (1746-1818) a colaborat cu Chappe pentru a pune la punct aparatele care
echipau linia Paris - Strassbourg - Landau. Linia Paris - Lille a fost prelungită până la Anvers.
În scurt timp o întreagă reţea acoperă Europa, ajungând până în Rusia. Linia Moscova Varşovia a fost deschisă în anul 1838, fiind compusă din 220 de staţii cu 1320 operatori ".
Se poate spune că telegraful optic constituie punctul de plecare pentru sistemele de
telecomunicaţii. Deşi sistemul tehnic este depăşit, el întruneşte cele patru caracteristici de bază ale
telecomunicaţiilor, pe care le vor reorganiza alte sisteme:
chiar dacă nu este instantanee, transmisia se face foarte rapid. Chappe îmbunătăţeşte
rapiditatea, perfecţionând sistemul de codare;
se constituie o reţea pennanentă care se extinde din ce în ce mai mult;
un corp tehnic specializat ia în sarcină exploatarea;
infonnaţia este codată într-un "limbaj universal".
Tipurile de telegraf concurente telegrafului Chappe vor utiliza alte coduri; englezii un
cod alfabetic, în Gennania Bergstrasser, un cod binar sau cuaternar l2 .
Descoperirile din domeniul electricităţii au făcut posibile progrese importante în tehnica
telecomunicaţiilor. De fapt electricitatea a fost aceea care a dat posibilitatea omului să învingă
distanţele.

Primele încercări de a folosi electricitatea În comunicaţii au fost făcute de elveţianul
George Louis Lesage (1724-1803), care a construit, în anul 1774, un telegraf pe principiul
electrizării corpurilor cu ajutorul unei butelii Leyda. După inventarea pilei electrice de către
VoIta în anul 18000, mulţi fizicieni studiază proprietăţile curentului electric, descoperindu-se
influenţa curentului electric asupra magnetului, fenomenul de electroliză, inducţia magnetică
etc. Folosind fenomenul de electroliză, Samuel Thomas von Sommering (1755-1830) a realizat
telegraful electrochimic în anul 1809, însă cel care a construit un telegraf simplu, uşor de
manipulat şi care s-a răspândit în întreaga lume a fost Samuel Brese Morse (1791-1872), în
anul 1838. Telegraful folosea un cod alcătuit din linii şi puncte, cunoscut sub numele de
"alfabetul Morse". Telegraful s-a răspândit foarte repede şi o reţea de sânne s-a întins în
întreaga lume. Lumea telecomunicaţiilor începuse.
10
II
12

Patrice Cam:, Du tam-tam au satellite, Cite de Science et de L' Industrie, 1991, pag. 19
Patrice Cam:, Du tam-tam au satellite, Cite de Science et de L' Industrie, 1991, pag. 21
Patrice Flichy, Dinamics of Moderns Communication, Sage Publications, 1995, pag. 11-16
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TRIUMVIRATUL DE LA TESCANI:
JORA, ENESCU, COSTIN

Viorica Zgutta
Secţia "Dumitru şi Alice - Rosetti
Tescanu George Enescu" Tescani (Bacău)
Manuela Tăbăcilă
Muzeul Naţional de Istorie a României

Abstract: The research bring in altention a the section of" George Enescu" National Museum, namely
Mansion at Tescani. Toghether with Cantacuzino Palace, Bucharest and Sinaia Vii/a Luminis, completes
the exhibits, documents, photographs, .fi/rniture, the love stoty of Moldavian prineess Mamea
Cantacuzinofor universal Enescu. Worth mentioning is that the Tescani lived between 1909 and 1946 the
three musicians Marimilian Costin, Mihail Jora and George Enescu, the house beeame a real summer
residence ofRomanian musical triumvirate.

ituat pe un promontoriu într-un frumos parc dendrologic, la 37 km de Bacău,
ansamblul de la Tescani cuprinde: Conacul Rosetti-Tescanu-BC-II-a-A00914.011890; Biserica Sf.Gheorghe - 00914.02-1769 şi Statuia lui George Enescu în
parc-BC-III.m-A-00929-1957; autor Boris Caragea.
Conacul construit în 1880, în stil neoclasic, alb şi maiestuos, cu o intrare străjuită de
patru coloane, a devenit de-a lungul timpului un salon al artelor; boierii Roseteşti - instituind
aici un adevărat mecenat pentru artişti: pictori, literaţi şi muzicieni ai secolului al XX-lea.

S

Conacul de la Tescani
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Statuia

Biserica .. Sfântul Gheorghe"
Astăzi, secţie

dedicată

lui George Enesc/l

George Enescu, Conacul de la Tescani, alături de
Palatul Cantacuzino-Bucureşti şi Vila Luminiş-Sinaia întregeşte prin exponate, documente,
fotografii, mobilier, povestea de dragoste a prinţesei moldave pentru universalul Enescu. Prin
actul de donaţie (1947) făcut de Maria Rosetti - Cantacuzino, soţia lui George Enescu, conacul
familiei Rosetti de la Tescani a devenit un Înalt Aşezământ Cultural, cunoscut astăzi ca Centrul
de Cultură.
Interesant de amintit este faptul că la Tescani au locuit între 1909 şi 1946, cei trei
muzicieni Maximilian Costin, Mihail Iora şi George Enescu, casa devenind o adevărată
reşedinţă de vară a triumviratului muzical românesc.
a Muzeului

Naţional

Maximilian Costin (1888-1938 )
Poet, ziarist, muzicolog, a văzut lumina zilei la 1 august 1888 la Piatra Neamţ şi s-a
stins la Bucureşti în ziua de 24 august 1938. A absolvit liceul din Bacău în 1908, după care şi-a
continuat studiile la Bucureşti, urmând Conservatorul, apoi la Paris şi Berlin. La Paris a studiat
cu Henry Berthelier şi George Enescu, iar la Berlin (1911-1913) cu Michael Press şi Georg
Lehmann (vioară) şi cu Wilhelm Klatte (armonie şi contrapunct, 1914). A studiat cu Enescu atât
în ţară (Bucureşti, Tescani, Sinaia), cât şi în străinătate (Paris), în perioada 1914-1918.
La Tescani a fondat şi a condus revista "Muzica" între anii 1915-1924, iar în anul 1916
a fondat Societatea "Amicii Muzicei", unde a ocupat funcţia de secretar general. A fost director
al Conservatorului din Timişoara (1923) şi al ziarului "Nădejdea" din Timişoara. În perioada
1925-1937 a locuit în Târgu Mureş, unde a condus şi
Conservatorul, iar în anul 1931 a devenit primar. Din 1933 a
editat ziarul "Glasul Mureşului", iar în 1937 a fost numit director
administrativ al Operei Române. A fost căsătorit cu Elena (Nelly)
Rosetti-Tescanu (1884-1938).

Mihail Jora (1891-1971)
A fost nepotul Alicei Iora (Rosetti-Tescanu) (18541937), mama Marucăi Enescu. Şi-a petrecut copilăria şi
adolescenţa cu copiii Rosetti-Tescanu, fiind născut în localitatea
Roman la 2 august 1891 şi a încetat din viaţa în Bucureşti la 10
mai 1971.
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Compozitor, părintele baletului şi a liedului românesc, este alături de George Enescu cel
mai însemnat reprezentant al Şcolii naţionale de compoziţie, a cărei caracteristică este filonul
folcloric în cadrul muzicii culte. A studiat la Iaşi, Paris şi Leipzig, unde l-a avut ca profesor de
compoziţie pe Max Reger, fiind apoi profesor de compoziţie la Conservatorul din Bucureşti
între anii 1929-1948 şi 1957-1962, iar între anii 1941-1947 a fost rector al acestei prestigioase
instituţii de învăţământ superior.
În calitate de dascăI a contribuit la fonnarea unei întregi pleiade de muzicieni, printre
elevii săi numărându-se Dinu Lipatti, Paul Constantinescu, Ion şi Gheorghe Dumitrescu. Pc plan
componistic a demonstrat creativitate, reuşind aranjamente orchestrale bogate, extinzând
orizontul tradiţional al muzicii de inspiraţie pur folclorică. A compus lieduri încă din 1914,
creaţia sa însumând peste 200 de cântece, majoritatea pe versuri de poeţi români. Aceste lieduri
reuşesc o îmbinare perfectă între muzică şi text, precum între partitura pianistică şi cea vocală.
În perioada interbelică a desfăşurat o activitate intensă ca pianist, dirijor sau autor de cronici
muzicale.
A fost căsătorit cu Elena Gafencu, sora cunoscutului om politic Grigore Gafencu care a
fost arestată în anul 1952 şi închisă timp de 4 ani, din care cauză Mihai Jora a fost exclus de la
catedră.

A fost membru al Academiei de Muzică din Gennania şi Austria, membru titular al
Academiei Românie din anul 1955, fiind premiat în anul 1969 cu Premiul Herder.

George Enescu (1881-1955)
Compozitor, violonist şi pianist, un geniu muzical care a
impus şcoala română de compoziţie pe scena Parisului şi pe plan
internaţional. S-a născut la Liveni, judeţul Botoşani la 19 august
1881 şi s-a stins departe de ţară, în capitala Franţei, la Paris în
noaptea de 4 spre 5 mai 1955, fiind înhumat în cimitirul "Pere
Lachaise".
Între 1893-1899, George Enescu studiază în capitala
Franţei compoziţia şi vioara cu maeştrii Jules Massenct, Gabriel
Faun! şi compune în stilul acestora, reprezentativ fiind Concertul
pentru vioară Opus 8. Aici, la Paris, tânărul muzician român a
dirijat orchestrele Colonne, La Moureux şi altele, susţinând cu
succes şi numeroase concerte în calitate de interpret. Dintre compoziţiile sale scrise în această
perioadă se detaşează Poema Română (1897) şi Sonata nr. 1 pentru vioară şi pian - de o mare
valoare emoţională - ce a fost interpretată la vioară de George Enescu şi la pian de maestrul
francez, A. Cortot. Muzicianul român a scris şi alte
compoziţii, respectiv două Rapsodii române (1902,
1905) de autentică obârşie folclorică, Suita nr. 2 pentru
pian, prezentată în premieră în anul 1903 în Sala Pleyel
din Paris, 3 simfonii (1905, 1913, 1919), precum şi
lieduri pe versurile lui Clement Marot, precum şi altele.
Singura operă scrisă de George Enescu a fost Oedip,
bazată pe piesa lui Sofocle pe un libret francez de
Edmond Fleng, lucrare începută în anul 1921, tenninată
şi prezentată în premieră la Opera din Paris în anul
1936, fiind de o absolută originalitate şi de o mare
putere dramatică, o capodoperă a geniului liric.
De remarcat că, în anii primului război mondial, George
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Enescu organizează o

orchestră

cu care

Vioară şi arcuş

dă

concerte pentru spitalele de

răniţi

din Moldova.

ce-au aparţinut lui George Enescu

Baghete aparţinând maestrului George Enescu aflate În patrimoniul de la Tescani şi la Muzeul Naţional
de Istorie a României din Bucureşti

În anul 1935 a prezentat Sonata nr. 2 pentru pian şi violoncel dedicată violoncelistului
Pablo Casals, care conţinea un final pur românesc. Ultima parte a vieţii şi-a dedicat-o
perfecţionării tehnicii violonistice a unor viitoare talente. După instaurarea regimului comunist
în România, alege exilul stabilindu-se la Paris. Ultima sa compoziţie este Simfonia de cameră
pentru 12 instrumente, o piesă de zbucium intern dedicată lui Ferdinand Oubrados.

Medalie George Enescu (1946)
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A fost "copilul" reginei Elisaheta - Carmen S.vlva care l-a incurajat ŞI sprijinit in
activitatea sa de perfecţionare.
Conacul Rosetti de la Tescani a fost gazda absolută a muzicii peste o jumătate de veac,
aici Enescu simţindu-se ca acasă, clement valabil şi pentru Mihail 10ra şi Maximilian Costin.

Pian de concert Erard - nr. im'. 15 (Tescani) - realizare a lui Sehastien Erard (1752-1831), cel care a
deschis primafahrică de piane/i'clI1(uzeşti la Paris, in anul 1977. Pianul este realizat din lemn de nuc, având
placa tra/aratii in lemn de tei. Apar(ine celei de a douajumâtii(i a sec. XVIII - inceput de sec. XIX

Casetii mapâ discuri gramo/hn

Gramofon
(aprox. 1931)
Cutie paralelipipedicii din lemn de paltin cu
inscrip(ia The Gramophone Compan}' Ltd.,
lIayes Middlesex (Anglia)
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()rganette .. Amorette .. (Germania, incep. sec.XX)

Disc perfârell melallic (incep. sec.xX)

Referindu-se la activitatea de excepţie a celui care a fost geniul muzical al
românilor, Yehudin Menuhin, fostul său elev spunea: "Enescli a fost cel mai mare om
pe care l-am cunoscllt. EI era şi lin mare român ".

154

https://biblioteca-digitala.ro

Personalit[lţi

PERSONALITĂŢIIEŞENE:
PETRU PONI ŞI DISCIPOLII SĂI

Muzeul

Ştiinţei şi

Oana Florescu,
Tehnicii "Ştefan Procopiu", Iaşi

Abstract: Academician Petru Poni had an important contribution ./01' developement of the romanian
educat ion system with the major contributions to the spread of the scientifical research spirit. Was
concerned of cultural growing of village and sought means by which they to can give education ./or aII
children. The prolessor Petru Poni had many disciples, some which ./ollowed his way and other sllldents
have./ollolVed diUerent careers ofnationalutility.

reator de şcoală, formator al multor generaţii de chimişti, academicianul Petru
Poni a luptat pentru dezvoltarea învăţământului şi este un propagator al
spiritului de cercetare ştiinţifică. A fost preocupat de ridicarea culturală a
satelor şi a căutat mijloace cu ajutorul cărora să poată da tuturor copiilor educaţia necesară . Ca
profesor, Petru Poni a avut numeroşi discipoli, unii care i-au urmat calea şi cărora profesorul a
avut satisfacţia să le încredinţeze tot ce adunase şi crease mai bun în timpul activităţii ştiinţifice;
alţi elevi au urmat diferite cariere profesionale de utilitate naţională .
Mulţi elevi ai lui Petru Poni care au lucrat în Laboratorul de chimie minerală datorează
l
recunoştinţă profesorului lor :

C

Anastasie Obregia, Grigore Antipa - 1885-1886
Chimistul Corneliu Şumuleanu - 1888-1889
Geologul 1. Simionescu, medicul Grigore Cugler, chimistul german OUo Hahn, Virginia
Micle - 1890-1891
Chimistul Petru Bogdan - 1891-1892
Profesorul Teodor Bădărău - 1893-1894
Chimistul Nicolae Costăchescu, medicul Constantin Konya - 1894-1895
Avocat Lucia Poni - 1895-1896
Avocat Alexandru Poni - 1896-1897
Biologul Ion Borcea - 1897-1898
Naturalistul Ion Scriban - 1899-1900
Fizicianul Constantin Bedreag - 1901-1902
Chimistul Gheorghe Spacu - 1902-1903
Biologul Agricola Cardaş, scriitorul Eugeniu Botez - 1903-1904
Petru Poni era apropiat studenţilor. De câte ori întâlnea pe cineva cu perspectivă, cu
preocupări ştiinţifice, ÎI ajuta să se dezvolte, să studieze, punându-i la dispoziţie burse de studii
În străinătate, prin fondul "Adamachi". Iniţiativele şi faptele de bine ale lui Petru Poni şi -au
găsit susţinere şi continuare În personalităţile elevilor săi Anastasie Obregia, Nicolae
Costăchescu, Petru Bogdan, ş.a.m . d.

I

Profesorului Petru Poni. Omagill din partea./oştilor sei elevi. Tipografia H. Goldner, Iaşi, 1906
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Praf." Anastasie Obregia (1864-1937)

Anastasie Obregia este cunoscut În istoria chimiei româneşti ca fiind fondatorul chimiei
organice din ţara noastră. Remarcat de Petru Poni În 1885 este trimis cu o bursă de studii pentru
chimie teoretică şi chimie tehnologică la şcoala politehnică din Ziirich. A avut profesori de mare
autoritate ştiinţifică, cum au fost: Alfred Hantzsch, F. Treadwell, G. Lunge. Aceştia au fost
impresionaţi de cunoştinţele şi Îndemânărilor practice ale elevului lor şi i-au oferit postul de
asistent În cadrul şcolii de chimie 2 •
Din Ziirich, Anastasie Obregia menţinea o corespondenţă bogată cu profesorul Petru
Poni, ţinându-I la curent cu performanţele obţinute În domeniul studiat. Prezentăm, În
continuare, o scrisoare trimisă de Anastasie Obregia, profesorului său din Iaşi, În care remarcăm
afecţiunea, respectul şi devotamentul simţite de elev pentru dascăI.

"Ziirich - Hottingen, 2/14- /V-90
Hottingenstrasse 2
Mult respectatul şi iubitul meu Profesor,
Mi-i cu neputinţă să vă descriu mulţămirea adâncă ce mi-a produs mult binevoitoarea
scrisoare. Bunătatea atât de mare ce şi de astă dată aţi avut de a Vă interesa de
poziţiunea mea, mi-a pătruns pentn/ atâta oară toată adâncimea sufletului de cea mai sfântă şi
D-Voastră

neştearsă recunoştinţă.

Un bine mai mare În adevăr, nu se putea să-mi faceţi, mult iubitul şi respectatul meu
Profesor: Ajutontl de 1500/r. ce mi se acordase de Minister, se isprăvise de câtva timp şi eram
tocmai sub frământarea ideei dacă trebuie să Îndrăznesc Încă o dată a mă adresa la
binevoitorul sprijin al D- Voastră şi al Domnului Vitzu, când ca o adevărată mare binefacere
mi-a sosit scrisoarea D- Voastră. Vă puteţi Închipui, mult iubitul meu Profesor, cât a trebuit să
mă simt de fericit şi uşurat În posiţia În care eram, văzând Îngrijirea adevărat părintească, ce
aţi binevoit s 'o puneţi pentnt mine, şi pentru care nu pot găsi cuvinte să Vă mulţumesc in destul.
Sfatul ce mi-aţi dat de a trimite cererea de acordarea unui nou ajutor, l'am urmat in
timpul cel mai scurt ce mi-a fost posibil, adică imediat la reintoarcerea Profesorilor care
2

Petrovanu Magda, Herşcovici, M. -Istoria chimiei, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1967
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lipseau până alllnci din Ziirich, vacanţa de Paşti nefiind incă terminată. Am trimis imediat
atunci Domnului Vitzu impreună cu o scrisoare atât cererea adresată Ministntlui cât şi două
certificate; unul a Profesorului Hantzsch, prin care atestă că mi-a incredinţat un nou post de
asistent in Laboratorul său, şi tot-o dată că lucrarea originală Începută cu succes În semestrul
trecut, are nevoie pentnt a fi terminată de cel puţin incă un an de lucru şi altul al Profesorului
de chimie analytică Treadwell, care În termeni asemenea foarte favorabili certifică că am
devenit asistentul său de curs.
Un certificat de la Profesorul Lunge nu am putut trimite de oare ce acesta îşi
mărgineşte autoritatea numai asupra laboratorului technic şi nu are cel mai mic amestec În
Laboratorul analytic, al cărui şef desăvârşit este Prof Hantzsch. Am mai trimis Însă, urmând
binevoitorul D- Voastră sfat, şi câte un exemplar din articolele Profesontlui Lunge asupra uneia
din lucrările mele de diplomă.
În cele de mai sus, V'am dat tot-o-dată şi o noutate, ce doream să V'o dau, anume
aceste că de la începerea noului semestru, mi s 'au Încredinţat În locul posturilor de asistent a
căror durată expirase atunci, alte două posture mai Înaintate, de oare-ce aparţin Şcoalei de
Chimie Însăşi, şi anume postul de asistent de laborator al Praf Hantzsch (sala de Chimie
organic) şi postul de asistent de curs al Prof Treadweel/ (chimie analytică). Ca atribuţiune a
primului post am tot-o-dată şi funcţiunea de bibliotecar al Laboratorului analytic, căruia
apar/in. Aceste două posture le voi păstra până iarăşi la prima ocazie de Înaintare, când am
perspectiva a putea ocupa locul cel mai bun de asistent, în afară de acel de prim-asistent
ocupat de Însuşi Prof Treadwell.
Câteva detalii doresc să vă dau Încă În privinţa lucrării de doctorat, În care am lucrat
şi lucrez cât pot şi cât Încă permite timpul lăsat liber de cele-l-alte Îndatoriri: Prin studiul
acţiunei Cyanurei de Potasiu asupra Bromacetophenonei am ob/inut prin intermediul
Cyanacetophenonei (descoperită de Hal/er pe altă cale) Benzoylacetamida până azi
nepreparată. Rezultate mai interesante n-am putut obţine până acum În seria aromatică;
aplicând, Însă acelaşi studio la seria grasă (făcând să lucreze KCN asupra Chloracetonei) am
obţinut producte ce par a fi foarte importante cu a căror constituţie tot mă mai ocup acum.
E .. .japtul că În seria grasă nu obţin productul corespunzător (Cyanacetona) acelui format În
condiţii analoge În prima fază În seria aromatică. Am in total până acum 4 substanţe nouă dar
nu complet studiate.
Cunoscând interesul viu şi atât de lăudabil ce-l puneţi pentru reorganizarea
Învăţământului la noi, chestiune care tocmai e iarăşi la ordinea zilei, precum şi greutatea
studiului ce asemenea chestiune prezintă, imi permit să Vă trimit o dată cu această scrisoare,
două scrieri ce mi s 'au părut că Vă vor putea fi poate intrucâtva utile şi anume organizaţia
invăţământului swiţeran şi o broşură a lui Luther Meyer asupra reformei şcoalelor superioare.
Aici avem de vreo 3 săptămâni încoace timp foarte frumos. Poate zi călduroasă ca in mijlocul
verii. Terminând, Vă mulţumesc incă o dată din adâncul inimii pentru nemărginita D-Voastră
bunăvoinţă şi Vă rog, mult iubitul meu Profesor, să primiţi expresiunea celei mai profunde şi
neşterse recunoştinţi ce Vă conserv.
AI D-Voastră supus şi devotat serv,
Anast. ObregiaJ "
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Fragment din scrisoarea fui Anastasie Obregia

În timpul stagiului la Ziirich, tânărul Obregia a pregătit teza de doctorat intitulată
"Despre acţiunea cianurii de potasiu asupra cetonelor monohalogenate", pe care a susţinut-o în
1891. Întors în Iaşi, cu recomandări din partea profesorilor, Anastasie Obregia a avut o activitate
didactică exemplară (45 de ani), ca profesor de chimie organică şi a fost un deschizător de
drumuri în activitatea ştiinţifică. În clădirea nouă a universităţii a înfiinţat un laborator modern
de chimie organică, după modelul celor din străinătate.

Praf Ion Simionescu (/873 -1944)
Preşedinte

al Academiei Române (1940-1944), geologul şi omul de cultură, Ion
Simionescu, a fost elevul lui Petru Poni, în 1890. De la început a fost atras de personalitatea
puternică a profesorului său de la care a învăţat disciplina de bază a înţelegerii fenomenelor
geologice şi anume chimia. Tot de la el a învăţat cum să studieze rocile şi mineralele din
subsolul românesc. Sfatul înţelept, unit cu sprijinul lui Poni, l-au îndreptat spre şcoala
geologului Eduard Suess, la Viena. Acolo, Ion Simionescu şi-a îmbogăţit cunoştinţele de
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geologie, şi-a perfecţionat metoda de lucru, iar drumul său în domeniul ştiinţei a fost îmbogăţit
zi de zi cu noi realizări geologice, paleontologice, iar mai târziu botanice, zoologice, geografice.
De-a lungul timpului cei doi oameni de ştiinţă, Petru Poni şi Ion Simionescu, au păstrat,
unul faţă de celălalt, respect şi afecţiune. Exemplificăm, prezentând răspunsul lui Ion
Simionescu la scrisoarea fostului său profesor din Universitate, prin care este anunţat că a fost
ales să facă parte dintre membrii Academiei Române.

,,12 Mai 1911
Universitatea din laşi
Laboratorul
de
Geologie şi paleontologie
Mult Stimate Domnule Poni,
Alăturat vă

trimit declaraţia dorită. Să vă spun mulţumirea simţită? Primind prin D.
vestei că sunt unul din candidaţii la un loc in Academie, gândul meu afost În primul rând nuia
cinstea ce mi se face - ultima treaptă de cinste ce puteam să o ating În viaţă - ci la solicitudinea
Dv.faţă de mine. M-am Întrebat imediat: merit oare o asemene atenţie? O datoresc muncii mele
- atât de modestă Îmi pare ea! - În adevăr, sau unor condiţiuni complexe care au atras
atenţiunea şi bunăvoinţa Dv. faţă de mine? De regulă sunt scrupulos În judecarea activităţii
mele; niciodată nu o socotesc indeajuns şi necontenit caut să fac ceva mai bun, după
Împrejurările În care trăiesc. Şi cu cât atenţia altora asupra mea e mai mare, cu atât mă silesc
să corespund acelei atenţiuni. Aşa e şi de data aceasta. Se prea poate ca să nu Întrunesc
numărul de voturi cerut. Am aşa de puţine cunoştinţe, atât de sălbatic sunt În relaţiunile mele
cu oamenii, Încât chiar dacă s-ar cuveni poate să fac şi eu acum vizite necesare şi obligatorii
pentnt "Captatio benevolentiae ", nu sunt În stare. Zic se prea poate ca sălbăticia În care am
trăit să-mi joace fes te, de data aceasta. Mulţumirea mea nu va fi mai mică pentru aceasta,
ştiind insistenţa - şi cât de puţin judecata - pe care un om ca Dv. o are despre mine. Aceasta
îmi va fi indeajuns nu numai spre a vă păstra neştirbită stima şi dragostea ce v-o purtam până
acum dar Îmi va servi drept imbold pentru a lucra şi mai departe. Iar dacă soarta Îmi va fi
favorabilă, să nu credeţi că titlul şi cinstea de afi Între Membrii Academiei le-aş socoti ca totul.
Dacă aş ţine la ele - acum când putinţa am Întrezărit-o prin propunerea Dv. - ar fi poate numai
ca să fiu sprijinul Dv. În interesul ce-I puneţi bunei administrări a Academiei şi mai ales să fiu
continuatont! - deşi Înţelegeţi că aş dori din suflet - bunelor intenţii ce le-aţi arătat Dv. faţă de
Universitatea noastră. Acesta mi-a fost gândul cel dintâi când am Întrezărit putinţa să fiu şi
acolo colegul Dv. şi dacă aş ajunge, aceasta mi-ar fi steaua călăuzitoare a activităţii mele la
Academie.
Vedeţi dar câtă mulţumire mi-au adus rândurile Dv.; căci e o mare mulţumire pentnt
mine -lăsând la o parte satisfacerea egoismului, legată de orice om - a atinge un ideal pe care
in depărtare, mic de tot, îl vedeam până acum: acela de a putea fi folositor oraşului nostru,
instituţiei ieşene. Şi acel ideal - dacă I-aş ajunge - mi-e dat să-I ating tot prin Dv. care
miaţi dat sfatul şi putinţa - sunt acum vreo 15 ani - să fiu În locul şi situaţia in care mă găsesc.
Copiii au recunoştinţă pentru părinţii lor care le-au dat viaţa şi ingrijirea. Lipsit fiind de
dragostea părintească, sunt fericit să pot cunoaşte totuşi, prin sentimentele de adâncă legătură
sufletească care m-au lipit de Dv. Aceste sunt tot atât de intense, trainice şi adevărate, ca şi
dragostea pentru părinţi.
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Mă veţi

ierta, dacă semnelor de deosebită atenţie ce le-aţi arătat pentru mine, le
răspund cu o asemenea ejilziune - sinceră Însă - de sentimente deoarece ştiu că sunteţi omul
care nu ascultaţi de ele, În momentele decisive, dar pe care trebuia odată să vină ocazia să vi le
spun. M-am ferit de a le manifesta, pentru că mă temeam să nu fie luate drept semnele unei
apropieri căutate, pentru urmărirea unui interes. Acum când fără să intervin, fără să vă dau
măcar a Înţelege, capăt prin Dv. cea mai mare mulţumire ce am avut-o probabil şi din viitor adevăn" şi sinceritatea celor spuse nu poate fi de nimeni bănuite.
Cu fiiesc respect
vă salută adânc recunoscăton" dv. elev
1. Simionescz/"

Fragment din scrisoarea Ilii Ion Simionescli
Praf." Petru Bogdan (/873-1944)
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Academicianul, profesorul şi omul de ştiinţă Petru Bogdan a fost elevul lui Petru Poni
începând cu anul 1891. Apreciat de profesorul său, Petru Bogdan a fost trimis la Berlin pentru aşi continua studiile cu profesorii Jacobus Henricus van't Hoff (primul laureat al Premiului Nobel
pentru chimie, în 190 1), Hans Heinrich Landolt (care era directorul celui de-al doilea Institut de
Chimie al Universităţii din Berlin), Hans Jahn (chimie fizică) şi Emil Fischer (chimie
minerală). Prin scrisorile dintre cei doi savanţi ne parvin infonnaţii cu privire la examenul de
doctorat susţinut de către Petru Bogdan la sfârşitul anului 1900:

Berlin, 2115 Decembre J900
SchifJbauerdamm
29 Gartenhaus III Tr.
Onor. Domnule Poni,
Joi sara 30 Noembrel13 Decembre am trecut examenul de doctorat şi fiindcă din
Împrejurări, pe cari le voiu arăta mai la vale, nu pot Încă anunţa pe Dt. Preşedinte al
Academiei române, mi-am luat libertatea să mă adresez Domniei-Voastre. Pentru trecerea
examenului se cere ca un candidat să fie de cel puţin 6 semestre Înscris la o Universitate
germană; ieu număr numai 4 semestre; pentru rest făcusem o cerere de dispensă, care trebuia
să fie Înaintată Ministentlui; decanul mi-a hotărât ziua examenului, dar a uitat să Înainteze
Ministerului actele trebuitoare, aşa că trebuie să aştept acum vr 'o 3 săptămâni şi după aceia mi
se va elibera teza şi voiu putea-o tipări. Cît despre examen, v'o mărturisesc că nu se poate gîndi
ceva mai superficial: mai sever ie profesontl de Fisică Warburg; dar şi acesta ascultă numai
fisică experimental elementară. La Chimie am fost ascultat de prof extraordinar Gabriel, căci
amÎndoi ordinarii şi Fischer şi Landolt sÎnt grav bolnavi. Ca să vedeţi CÎt de ... greu ie un
asemenea examen, ie de ajuns să vă spun că am pregătit numai o zi chim ia mineral şi organic.
Uşurat de-o grijă, voiu Începe după Crăciun o nouÎ lucrare, cu privire la influenţa ce o
exercită asupra solubiiităţei substanţelor diferite corpuri aflătoare de mai Înainte În soluţie.
După Crăciun cum vor sosi actele de la Minister - decanul mi-a recomandat să nu spun
nimănui despre chestiunea cu cererea de dispensă - voiu comunica Academiei totul, cerÎndu-i
binevoitorul concurs pentnt tipăritul tesei.
Primiţi, Vă rog, Domnule Poni, asigurarea distinsei mele consideraţiuni.
j
Dr. Petnt Bogdan

Fragment din scrisoarea lui Petnt Bogdan
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Din anul 1906 profesorul Petru Bogdan şi-a desfăşurat activitatea la Universitatea din
fiind cel care a înfiinţat şi condus, din 1913, prima catedră de chimie fizică din ţară. Prin
cercetările întreprinse sub conducerea profesorului Bogdan s-au fonnat noi cadre didactice şi
specialişti noi în domeniul chimiei fizice. În anul 1924, Universitatea din Nancy i-a acordat
titlul de Doctor Honoris Causa pentru activitatea ştiinţifică.
Iaşi,

Petru Poni a fost un mare profesor, un om modest, cinstit, puternic ataşat de catedra de
chimie şi de Universitatea ieşeană. Un contemporan de-al său l-a descris în felul unnător:
"modestie, muncă, tăcere, iată firea lui; patriotism, bunătate, iată sufletul lui".

Bibliografie:
1. Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Petru Poni, Mapa Petru Poni
2. Petrovanu M., Herşcovici, M., Istoria chimiei, Editura Didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1967
3. Profesorului Petru Poni. Omagiu din partea foştilor sei elevi. Tipografia H. Goldner,
Iaşi, 1906
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REDESCHIDEREA
MUZEULUI "PONI - CERNĂTESCU" IASI
~

nstitutia muzeală are rolul de a
valorifica obIecte reprezentatIve
pentru cultura unei societăţi şi de a
transmite mesaje, idei, infonnaţii,
printr-o adresare directă publicului de
toate vârstele.
În general, receptivitatea pentru
modernizarea tipurilor şi fonnelor de
etalare comunicaţională a muzeelor se
în
fonna
de
poate
materializa
arhitectură,
prezentare,
ambient,
mobilier, sisteme de iluminat, elemente
muzeo-tehnice care pot conduce la
stabilirea unor legături subtile între
exponat ŞI privitor în plan fizic,
intelectual şi emoţional.
Muzeul memorial poate fi
perceput ca un spaţiu al poveştii,
incluzând în mod titularizant ŞI
participati v-emblematic o sene de
personalităţi recunoscute din punctul de
vedere al remarcabilităţii biografice în
şi
creaţional-cultural.
plan uman
Substanţa poveştii spuse-expuse se transfonnă,
prin măiestria muzeografului, dincolo de
exponate într-o descriere metaforică şi infonnativă totodată, ajungând în final să refacă, să
(re)construiască şi să constituie o matrice explicit-educativă complementară poveştii biografice
propriu-zise. Întregul parcurs stradal "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi este o astfel de pagină
deschisă spre trecut. Pe acest veritabil vechi bulevard al rezonanţelor culturale din al
nouăsprezecelea veac, foarte aproape de casele Kogălniceanu, se întindeau
în contextul
arhitectonic moldovenesc târziu de odinioară parcul şi casa familiei profesorului chimist Petru
Poni. Muzeul, inaugurat oficial în anul 1991, este constituit pe baza donaţii lor din anul 1971 ale
profesoarei Margareta Poni, fiica savantului, dar şi prin cele ale moştenitoarei familiei,
profesoara Florica Mageru, fiica lui Alexandru Poni care oferă în anul 1973 Complexului
Muzeal "Moldova" Iaşi o serie de obiecte de mobilier, cărţi, documente, fotografii, eşantioane
de minerale, corespondenţă, lucrări ştiinţifice, partituri muzicale ş.a.
Beneficiind în perioada 2009-20 II de o amplă şi minuţioasă reamenajare a expoziţiei
de bază, circuitul interior al Muzeului "Poni-Cernătescu" pune în valoare, prin mijloace
muzeotehnice moderne, o serie de exponate care se disting prin valoarea lor memorialistică,
istorică şi estetică. Procesul de reamenajare a avut la bază fotografii - mărturie din epocă (ce
prezintă interiorul casei "Poni - Cernătescu", tipul de decoraţiuni, piesele de mobilier ş.a.) s-a
concretizat printr-o amplă ceremonie de deschidere care a avut loc în ziua de 2 martie 2012, în
prezenţa unor înalte oficialităţi ale Guvernului României: prim-ministrul, domnul Mihai Răzvan
Ungureanu şi ministrul Culturii, domnul Kelemen Hunor.

I
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Echipa care a participat la implementarea tematicii de amenajare interioară a expoziţiei
pennanente a Muzeului "Poni - Cernătescu" a avut În componenţă pe: Lenuţa Chiriţă, Monica
Nănescu, Oana Florescu, Cannen Păduraru şi Valentina Druţu, muzeografe la Complexul
Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi, precum şi specialişti acreditaţi (arhitecţi, designeri,
infonnaticieni ş.a) din cadrul Artex Services International, Bucureşti. De verificarea condiţiilor
de microclimat şi a stării de conservare a patrimoniului s-a ocupat Marcela Şuică, conservator la
Muzeul "Poni-Cernătescu". Etalarea şi punerea În valoare a pieselor În expoziţia pennanentă nu
ar fi fost posibilă fără contribuţia meritorie a specialiştilor acreditaţi ai Laboratorului Zonal de
Conservare-Restaurare Iaşi, care prin măiestria lor au reuşit să reconstituie fragmentele lipsă şi
să confere obiectelor patina specifică epocii de provenienţă integrându-le cu profesionalism şi
simţ estetic În ansamblul dedicat memorialisticii şi sporindu-le durabilitatea.
În acest context aducem mulţumiri restauratori lor: Mircea Gheorghiu (specialist pe
mobilier), Ion Cristea (expert mecanisme de orologerie), Victor Grecu şi Mihaela Simon
(specialişti pe accesorii metalice) şi Cannen Marian (expert pe materiale textile).
Circuitul interior pune astăzi În valoare prin Îmbinarea elementelor tradiţionale cu
mijloace muzeotehnice moderne (touchscreen-urile şi ecranele infonnative interactive) elemente
aparţinând secvenţialităţii genealogice şi de carieră ştiinţifică şi literară ale familiei Poni. Sunt
alăturate programatic o impresionantă suită de generoase exemplificări patrimoniale şi
muzeografice legate de personalităţi academice ieşene care şi-au Înscris cu cinste numele În
istoria chimiei româneşti.
Expoziţia de bază este reamenajată astăzi În şase camere care aparţin tematic
memorialisticii şi cuprinde: holul de primire, sufrageria, biroul "Petru Poni", salonul mic
dedicat Matildei Cugler-Poni, camera "Radu Cernătescu", camera personalităţilor ieşene din
domeniul chimiei.

Prima sală a muzeului reconstitUIe un hol de primire tipiC ieşean de la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi Început de secol XX, unde piesele de mobilier (canapeaua şi consola cu
oglindă, alături de o masă de mici dimensiuni) se află În consonanţă cu obiectele de artă
decorativă (tablouri, pendula de podea şi bustul În bronz aparţinând savantului Petru Poni),
marcând acordul ambiental ce propagă atmosfera specifică unui astfel de interior de epocă.
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Sufrageria este locul în care altă dată se organizau vestitele saloane literare
amfitrionate de poeta Matilda Cugler - Poni, unde erau nelipsiţi ca oaspeţi Mihai Eminescu,
Veronica Micle, Ion Creangă, Nicolae Iorga, Titu Maiorescu ş.a.
Garnitura de mobilier, realizată din lemn de stejar acoperit cu sculpturi decorative care
îi conferă un stil tradiţional maiestuos, a fost comandată special de familia Poni într-un atelier
de mobilă fină din Franţa. Aspectul camerei este simplu, luminos, cu proporţii delicate,
perdelele au motive florale, iar ambianţa este completată cu obiecte decorative (oglindă, lustră,
vas decorativ pictat, goblen, reproduceri de artă, precum şi o delicată lucrare în mannură, opera
sculptorului Fennont - donaţie conferită lui Petru Poni în anul 1900, de către regele Carol I).

167

https://biblioteca-digitala.ro

1'\'c !limClllc. Proiecte

Biroul "Petru Poni" este conceput ca un spaţiu de relaxare prin lectură şi cuprinde
biblioteca propriu zisă, realizată din lemn de brad şi biroul de studiu al chimistului. Aici se
păstrează un important număr de materiale documentare, peste 500 cărţi de specialitate şi
beletristică, dintre care se remarcă lucrările ce atestă contribuţia adusă de Petru Poni În chimie,
fizică şi istorie. Nu lipsesc obiectele pe care prestigiosul om de ştiinţă le-a utilizat ca
instrumente de scris (călimara, trusa de birou) sau cele care au marcat trecerea timpului (caietul
de Însemnări, ceasul de birou) şi au înregistrat pe diverse suporturi amprenta dimensiunii
operei ştiinţifice a savantului,
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Un loc aparte este consacrat exponatelor protejate În vitrine ce atestă recunoaşterea pe plan
european a personalităţii ştiinţifice a savantului, dintre care se disting: diploma de membru al
Ordinului Francez "Legiunea de Onoare" (1902), Ordinul "Franz Joseph" (gradul Mare Cruce,
1903) şi Ordinul "Steaua României" (1905).

Camera dedicată Matildei Cugler-Poni (soţia savantului) este amenajată în stil
aici fiind locul destinat odinioară conversaţii lor feminine pe teme casnice ori
mondene sau pur şi simplu un refugiu mai intim pentru timpul liber al membrilor familiei . Acest
spaţiu conservă piese de mobilier de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi Început de secol XX
(dulap cu placă de marmură, bufet de sufragerie, măsuţă rotundă din lemn Thonet, consolă
"salonaş",
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lemn, măsuţă cu picior spiralat), dar şi obiecte de artă decorativă (oglindă toaletă, casetă pentru
prizat tutun, caseta argintată pentru bijuterii, un binoclu de sidef, o piesă din lac japonez pentru
birou) şi fotografii, toate descriind o traiectorie a amintirilor despre viaţa şi opera poetei.

Camera "Radu Cernătescu" este consacrată prestigiosului chimist ieşean, nepotul lui
Petru Poni, care a locuit aici începând din 1920. Amenajată cu piese de mobilier (măsuţa şi
fotoliul, şifonierul, canapeaua şi fotografiile), dar şi cu pianul "Bosendorfer" (la care Radu
Cernătescu interpreta partituri clasice împreună cu profesoara Margareta Poni) şi cu patefonul
His Master's Voi ce (cu o importantă colecţie de discuri din ebonită), această cameră creionează
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un spaţiu cotidian destinat reflecţiei
marcat În viaţa familiei Poni.

şi relaxării

sugerând ideea

că

muzica avea locul ei bine

Camera destinată personalităţilor ieşene În domeniul chimiei adăposteşte importante
documente, cărţi de specialitate, diplome, fotografii şi obiecte personale ce au aparţinut unor
renumiţi profesori ai renumitelor universităţi ieşene şi anume: Nicolae Costăchescu, Anastasie
Obregia, Constantin V. Gheorghiu, Ilie Matei, Gheorghe Alexa, Mihai Dima, Ion Zugrăvescu.
Muzeul are privilegiul de a oferi publicului prima teză de doctorat În domeniul chimiei din
România, intitulată "Gazurile cuprinse În sare şi-n vulcanii de glod din România" şi susţinută
În anul 1905 la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi de către Nicolae Costăchescu. Tot aici este
amenajat şi laboratorul de chimie minerală, reconstituit după modelul celui care a funcţionat la
Universitatea "ALIoan Cuza" la sfărşitul secolului trecut.
în ansamblu, expoziţia pennanentă a Muzeului "Poni - Cernătescu" invită publicul atât
la o călătorie În timpul şi spaţiul În care a trăit şi creat familia Petru Poni, cât şi la descoperirea
frumuseţii tainelor lumii ce ne Înconjoară.
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Pe lângă misiunea patrimonială, instituţia noastră îşi propune să funcţionezc ca un
cadru fonnativ, graţie reconstituirii în cadrul expoziţiei pennanente a laboratorului de chimic
după modelul celui care a funcţionat la universitatea ieşeană la sfârşitul secolului trecut, locul
desfăşurării lecţiilor experimentale de chimie pentru elevii din ciclul gimnazial şi liceal, precum
şi a "minei" de secol XIX, amenajată la demisolul muzeului care găzduieşte expoziţia de flori
de mină, dar şi mostre mineralogice cercetate şi studiate de Petru Poni de-a lungul timpului.
Aceste exponate contribuie la menţinerea unei efervescenţe ideatice necesară dezvoltării
activităţilor metaexpoziţionale destinate publicului larg.

Expoziţia oferă

pe lângă suportul infonnatic ce conţine date şi detalii despre fiecare
exponat şi eveniment în parte şi alte sisteme interactive de infonnare, precum proiecţii video
traseului
ce reprezintă o altă modalitate de a marca pentru public "punctele cheie" ale
muzeistic.
Ca mod de exprimare a muzeografiei, expoziţia prelungeşte obiectul în imagine, care,
la rândul său, recreează evenimente şi construieşte poveşti, provocând dialogul. În acest
context, noua misiune a muzeului este aceea de reconsiderare a relaţiilor dintre cei care
participă la actul educaţional, transmiţând infonnaţia îmbinată cu atractivitatea ineditului
emoţional şi vizual ce pennit vizitatorului să navigheze cu elegantă uşurinţă în spaţiul şi timpul
evocat. Un astfel de demers pennite aşadar muzeului să-şi remodeleze propria identitate în
cadrul circuitului românesc de instituţii care conservă valori memoriale de patrimoniu naţional.
Text: Monica Nănescu
Fotografii: Mihai Neagu
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EDUCATIE
MUZEALĂ
,

"n săptămâna 2-6 aprilie 2012, Muzeul "Poni-Cemătescu" a desfăşurat activităţi În

cadrul proiectului educaţional "Şcoala altfel", iniţiat de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Peste şapte sute de elevi au vizitat muzeul şi au
participat la ateliere de chimie În laborator.
De 1 Iunie 2012, Muzeul "Poni - Cemătescu" a organizat manifestarea "Ora de chimie",
În cadrul proiectului educaţional "Chimie distractivă" dedicat elevilor de gimnaziu şi liceu.
Elevii au vizitat muzeul şi au participat la realizarea unor experimente amuzante În laboratorul
de chimie.
La proiect au participat elevii clasei a VIII-a B de la Şcoala "Ion Ghica" Iaşi, coordonaţi
de d-na prof. Viorica Ciobanu şi elevii clasei a IX-a E, de la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri"
Iaşi, coordonaţi de d-na prof. Ioana Chiruţă.

!

173

https://biblioteca-digitala.ro

EvenimenLe. ProiL'cLe

174

https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte

175

https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte

176

https://biblioteca-digitala.ro

'( IIII \ l'!"

,: , :) 1'\)

l ce l c'

NOAPTEA MUZEELOR

"n seara zilei de 19 mai 2012, Muzeul

!

"poni-cemătescu"

de

mani festări

a organizat o scrie
cultural-artistice

dedicate "Nopţii Muzeelor", în colaborare cu
Universitatea de Arte "George Enescu"
Facultatea de Teatru, Direcţia Judeţeană Iaşi a
Arhivelor Naţionale, Trupa "Famous" şi Colegiul
Naţional de Artă "Octav 8ănciIă".
Studenţii Facultăţii de Teatru au prezentat
spectacolul "Apunake şi alte fenomene" (colaj de
poezii şi fragmente din lucrările literare ale
seri itorului avangardist Grigore Cugler, nepotul
regla
poetei
Matilda Cugler- Poni), în
Dumitrianei Condurache.
În laboratorul de chimic a fost amenajată
o expoziţie temporară dedicată academicianului
Petru Poni şi poetei Matilda Cugler-Poni, soţia
savantului. Expoziţia "Întrunire de familie" a
prezentat documente, fotografii şi obiecte
personale ale membrilor familiilor Poni şi Cugler.
Exponatele aparţin patrimoniului Muzeului "Poni - Cemătescu" şi fondului documentar al
Arhivelor Naţionale,
În parcul casei Poni, elevii Colegiului de Artă "Octav 8ăncilă", coordonaţi de doamna
profesoară Cannen Zaharia Danicov, au încântat publicul cu un spectacol de muzică şi dans.
Text: MuzeografOana Florescu
Fotografii: Camel ia Teodora Cristofor
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SLALOM FOTOGRAFIC
"n cadrul celei de-a VIII-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: Sialom fotografic. În acest context, în
data de 19 mai 2012, între orele 19,00 şi 24,00, la
sediul Complexului Muzeal Naţional Moldova
Iaşi, au avut loc vernisajele a două expoziţii.
Prima expoziţie Momente din istoria
tehnicii fotografice şi cinematografice a oferit
publicului importante, interesante şi îndrăgite
obiecte muzeale aflate în colecţia de Tehnica
fotografică şi cinematografică al Muzeului Ştiinţei
şi Tehnicii Ştefan Procopiu din Iaşi. Prezenţa în expoziţie a unor albume de epocă,
daghereotipii, fotografii de epocă, aparate fotografice şi cinematografice de mare valoare, marca
unor mari firme de profil precum Eastman Kodak, Zeiss Ikon, Voigtlander 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 un mare şi interesant
punct de atracţie.
De partea opusă a sălii de expunere - Holul Central al Palatului Culturii - dar nu în
antiteză cu prima expoziţie, ci ca o continuare a ei, ca o mărturie a faptului că arta fotografică a
însemnat mai întâi tehnică, apoi ştiinţă, pentru ca mai târziu să se metamorfozeze într-o
adevărată artă, s-a aflat expoziţia - concurs Sialom Fotografic, Concursul s-a adresat tinerilor
fotografi amatori din ţară şi din străinătate, cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani, iar scopul ei a
fost acela de a stimula interesul tinerei generaţii pentru arta fotografică, de a descoperi şi
promova tineri talentaţi şi autentici şi de a valorifica lucrările acestora.
Expoziţia Sialom Fotografic a reunit în acest an 160 de creaţii fotografice semnate de
un număr de 32 de tineri elevi din cadrul a 7 licee: Liceul Bogdan - Vodă, HăIăuceşti îndrumător prof. Radu Buzenchi (Palatul Copiilor Iaşi - Filiala HăIăuceşti); Colegiul Tehnic
Dimitrie Leonida - profesorii îndrumători: Aurelia Vrâncianu, Crtistina Macarescu, Luminiţa
Agachi şi Camelia Apopei; Şcoala George Coşbuc - îndrumător prof. Marcel Cahniţă, Mariana
Mujdei - îndrumător praf. Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Iaşi şi dna Roxana Ioana Romila
- îndrumător profesor la Şcoala Bosia, jud. Iaşi. Am avut plăcerea să avem printre participanţi şi
un concurent de la Gimnaziu nr. 5, Cernăuţi, Ucraina.
Ca şi în anii anteriori concursul nu a avut o tematică prestabilită, organizatorii lăsând la
alegerea concurenţi lor să surprindă şi să prezinte, cât mai corect şi mai coerent, transformări le
naturii, momente ale vieţii, stările şi emoţiile umane etc. printr-un Sialom fotografic de imagine
şi culoare.
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Concursul s-a derulat după toate nonnele de organizare a concursurilor impuse de
în vigoare. Lucrările au fost analizate şi evaluate de un juriu compus din: preşedinte:
Lenuţa Chiriţă - şef Muzeul Tehnic; Mihai Neagu - membru al Asociaţiei fotografi lor
profesionişti Iaşi; Camel ia Pralea - muzeograf Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Proeopiu",
Marius Şuieă - conservator Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu".
În urma jurizării lucrărilor, în acest an 2012, s-au decernat 8 premii pentru expresivitate
şi rafinament în tehnica şi creaţia fotografică: un premiu Carol Popp de Szathmari şi şapte
premii Nestor Heck după cum urmează:
1. Premiul Carol Popp de Szathmari - Alexandru Maxim - Şcoala "George Coşbuc",
îndrumător prof. Marcel Cahniţă;
2. Premiul Nestor Heck - Ionela Claudia Ciopeică - Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir";
3. Premiul Nestor Heck - Vasile Pă1ădean - Gimnaziul Nr. 5 Cernăuţi, Ucraina;
4. Premiul Nestor Heck - Cristina Brudariu- Palatul Copiilor Iasi, Structura Hă1ăucesti Cercul Foto-cineclub, îndrumător profRadu Buzenchi;
5. Premiul Nestor Heck - Andrei Amarei - Liceul Tehnic Dimitrie Leonida, îndrumător prof
Luminiţa Agachi;
6. Premiul Nestor Heck - Ionuţ Trandaf - Liceul Tehnic Dimitrie Leonida, îndrumător prof
Luminiţa Agachi;
7. Premiul Nestor Heck - Alexandru Damatar - Liceul Tehnic Dimitrie Leonida, îndrumător
prof. Aureila Vrâncianu;
8. Premiul Nestor Heck - Roxana Jderu - Şcoala Bosia, îndrumător prof. Roxana Ioana
Romila.
Cele două expoziţii 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.
De asemenea s-au acordat diplome de participare tuturor participanţilor care nu au fost
legislaţia

premiaţi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

01. Andrei Bordei, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi, îndrumător prof
Luminiţa Agachi
Ora. Elena Curus, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi, îndrumător prof
Luminiţa Agachi
01. Dennis Geban, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi, îndrumător, prof
Aurelia Vrâncianu
01. Arthur Gheorghiţă, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi, îndrumător, prof
Aurelia Vrâncianu
01. Flroin Broteanu, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi, îndrumător, prof
Aurelia Vrâncianu
01. Florin Chiper, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi, îndrumător, prof
Aurelia Vrâncianu
01. Vasila Hăută, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi, îndrumător, prof Aurelia
Vrâncianu
01. Tiberiu Zamfir, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi, îndrumător, prof
Aurelia Vrâncianu
Ora. Ana Maria Butnaru, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi, îndrumător
prof. Camel ia Apopei
Ora. Iuliana Mădălina Rusu, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iaşi, îndrumător
prof Cristina Macarescu
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1 1. Ora. Ana - Maria Birzu, Colegiul Tehnic ,,~imitrie Leonida" laşi, îndrumător prof
Cristina Macarescu
12. Ora. Daniela Veliscu, Colegiul Tehnic ,,~imitrie Leonida" laşi, îndrumător prof
Cristina Macarescu
13. Ora. Alice Alecsandrescu, Colegiul Tehnic ,,~imitrie Leonida" laşi, îndrumător
prof Cristina Macarescu
14. Ora. Bianca Huţanu, Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" laşi, Îndrumător prof
Mariana Mujdei
15. Ora. Ecaterina Ignat, Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" laşi, Îndrumător prof
Mariana Mujdei
16. OI. Alexandru Tupac, Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" laşi, Îndrumător prof
Mariana Mujdei
17. Ora. Diana Gorea, Liceul "Grigore Moisil, laşi
18. Ora, Bianca Ciobanu, Şcoala Bosia, Îndrumător Roxana - Ioana Romila
19. Ora. Roxana Coteţ, Şcoala Bosia, Îndrumător Roxana - Ioana Romila
20. Ora. Bianca Murariu, Palatul Copiilor Iaşi, Structura Hă1ăuceşti - Cercul Fotocineclub, Îndrumător prof Radu Buzenchi
21. OI. Ciprian Popa, Palatul Copiilor Iaşi, Structura Hă1ăuceşti - Cercul Foto-cineclub,
Îndrumător prof Radu Buzenchi
22. 01 Marius Petrila, Palatul Copiilor laşi, Structura Hă1ăuceti - Cercul Foto-cineclub,
Îndrumător prof Radu Buzenchi
23. Ora. Alexandra Cătuşanu, Liceul "Garabet Ibrăileanu"
24. OI. Cristian Gospodariu, Şcoala "George Coşbuc" laşi, îndrumător prof. Marcel
Cahniţă

Diplome de participare pentru profesori:
1. Ona. Prof Luminţa Agachi, Colegiul Tehnic ,,~imitrie Leonida" laşi
2. Ona. Prof. Aurelia Vrâncianu, Colegiul Tehnic ,,~imitrie Leonida" laşi
3. Ona. Prof. Camelia Apopei, Colegiul Tehnic ,,~imitrie Lconida" laşi
4. Ona. prof Cristina Macarescu, Colegiul Tehnic ,,~imitrie Leonida" laşi
5. Ona. Prof. Mariana Mujdei, Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Iaşi,
6. OI. Prof. Radu Buzenchi, Palatul Copiilor laşi, Structura HăIăuceşti - Cercul Fotocineclub
7. OI. Prof. Marcel Cahniţă, Şcoala "George Coşbuc" laşi.
8. Ona prof. Roxana Ioana Romila - Şcoala Bosia, jud. Iaşi.
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 fotografi ce a tinerilor artişti
fotografi români pe coordonate europene.
Camelia Pralea - curator expoziţie
Marius Şuică - conservator
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Foto: Camel ia Cristofor
Lenuţa Chiriţă
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NOAPTEA LA MUZEUL "PONI-CERNĂTESCU"

"n perioada 31

august -2 septembrie 2012, Muzeul "Poni-Cernătescu" şi Fundaţia
"Artex" au organizat festivalul Noaptea la Muzeul .. Poni-Cernătescli ".
Evenimentul a făcut parte din proiectul de promovare "Muzeul Memorial PoniCernătescu - un colţ de istorie ieşeană", iniţiat de Fundaţia Culturală Artex, selectat în cadrul
Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European
pentru Dezvoltare Regională 2007-2013 "Investim în viitorul tău!".
Festivalul s-a adresat publicului larg şi şi-a propus o incursiune în atmosfera specifică
sfârşitului de secol XIX. Oaspeţii muzeului au fost întâmpinaţi de amfitrionii casei,
academicienii Petru Poni şi Radu Cernătescu, poeta Matilda Cugler - Poni, precum şi de
membrii Societăţii literare "Junimea": Ioan Slavici, Mihai Eminescu, Ion Creangă, animaţi de
artiştii Teatrului de Artă Bucureşti.
Pe lista evenimentelor s-au mai aflat vizitarea expoziţiei permanente până seara târziu,
concerte de muzică clasică interpretată de soliştii Filarmonicii "Moldova" Iaşi, spectacole de
poezie şi dansuri de societate, proiecţia documentarului despre Muzeul "Poni-Cernătescu". Ziua
de duminică, 2 septembrie, a fost dedicată copiilor care au participat la ateliere de lucru: desen,
origami şi au contribuit la realizarea experimentelor amuzante de chimie şi fizică.

!

culturală

Text: Muzeograf Oana Florescu
Fotografii: Felicia Popescu
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FESTIVALUL INTERNATIONAL
AL
,
MUZICII MECANICE
editia
a VIII-a, Iasi,
România 2012
,
,

"n zilele 7-9 septembrie 2012

I

a avut loc a VIII-a editie a
Festivalului Internaţional al
Muzicii Mecanice, organizat de
Muzeul Ştiinţei ŞI Tehnicii
"Ştefan Procopiu" în parteneriat
cu Direcţia Judeţeană pentru
Cultură şi Patrimoniul Naţional
laşi,
Palas laşi, Asociaţia
Culturală
DIG, Universitatea
Tehnică "Gheorghe Asachi" laşi
- Facultatea de Textile - Pielărie
ŞI
Management
Industrial,
Asociaţia Română a Tinerilor
Artişti laşi, Centrul Cultural
German laşi, Institutul Francez
laşi, Colegiul Naţional de Artă
"Octav 8ăncilă" laşi. Proiectul,
unic în România, s-a bucurat de
finanţarea

Administraţiei

Fondului Cultural Naţional.
Anul acesta, festivalul a avut ca
temă "Muzica mecanică - dialog
între generaţii", prilejuită de
Anul
European
pentru
imbătrânire Activă şi Dialog
între Generaţii.
Timp de trei zile, festivalul
a oferit publicului un program dens care a cuprins expoziţii de automate muzicale, târg de
antichităţi, spectacole ale flaşnetarilor, concerte, dans, animaţie, workshop pentru specialişti.
Astfel, pe toată perioada festivalului au fost deschise la Muzeul Unirii, pe strada Lăpuşneanu şi
în Grădina Publică Palas expoziţiile:
Expoziţia

Muzica mecanică - dialog Între generaţii, organizată de Muzeul Ştiinţei ŞI
Tehnicii "Ştefan Procopiu" laşi realizată la Muzeul Unirii de muzeograf Camelia Pralea în
colaborare cu Celia Cristina Iacob şi Marcela Şuică - conservatori, a readus în atenţia
vizitatorilor automatele muzicale din colecţia muzeului nostru, mai ales că, Palatul Culturii
se află în restaurare şi muzeele sunt închise. La reuşita acestei expoziţii a contribuit şi
restauratorul Ion Cristea.
TârguI de antichităţi organizat pentru a treia oară în cadrul festivalului de muzeograf
Camelia Cristofor a reunit colecţionari din laşi şi din ţară. in general, piesele
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colectionarilor expuse au fost din domeniul tehnicii şi cu precădere, cele destinate muzicii
mecanice. Cele mai multe au fost patefoanele, păpuşile mecanice muzicale, cutiile
muzicale, care au Încântat publicul de toate vârstele şi au amuzat pe cei mici.
Expoziţia Bijuterii şi accesorii textile, organizată de studenţii anului III de la Facultatea de
Textile-Pielărie şi Management Industrial (Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din
laşi), specializarea "Design industrial", coordonator şef de lucrări dr. ing. Ana Lăcrămioara
Leon a cuprins obiecte de bijuterii (cercei, inele, diademe, coliere, brăţări) şi accesorii
textile (bolerouri, evantaie, genţi de promenadă, eşarfe), toate executate după modele din
sec. al XIX-lea. Confecţionate din materiale textile reciclate şi realizate În cadrul cursului
de creativitate, expoziţia a avut un impact deosebit de plăcut asupra publicului, apreciind
ideea, tehnica de execuţie şi acurateţea pieselor. O parte dintre aceste piese de podoabă şi
accesorii au fost purtate de către studentele prezente la festival, animatoare În rochiile de
epocă.

Expoziţia

de Asociaţia Română a Tinerilor Artişti
(A.R.T.A) din Iaşi preşedinte ing. Ligia Melinte, parteneră la proiectul festivalului, a
cuprins obiecte de podoabă handmade executate de către membrii asociaţiei.
Expoziţia Obiecte de muzică mecanică din colecţia Dumitru Grumăzescu, organizată pe
strada Lăpuşneanu la Galeriile Anticariat a prezentat cutii muzicale diverse, gramofoane,
jucării muzicale ce aparţin anticarului Dumitru Grumăzescu, partener În proiectul
festi valului.

şi

Menestrelii timpului,

organizată

În zilele 7-8 septembrie s-a desfăşurat Simpozionul Internaţional: Istoria muzicii mecanice
probleme de restaurare - conservare a automatelor muzicale, coordonat de muzeograf

Monica Nănescu, a beneficiat de prezenţa a 32 de invitaţi atât din ţară (Muzeul Ceasului
"Nicolae Simache", Ploieşti, Muzeul Brăilei, Muzeul Ţării Crişurilor - Oradea, Muzeul Tehnic
"Prof. Dimitrie Leonida" Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie Bucureşti, Muzeul Academiei
Navale din Constanţa, Muzeul Judeţean de Istorie Galaţi, Universitatea din Braşov şi muzeul
gazdă) cât şi din străinătate (Academia de Ştiinţe Viena, Ministerul Culturii Chile, Muzeul
Tehnic Brno - Cehia, Waldkircher Orgelbau din Germania). Desfăşurat pe două secţiuni -

Forme de manifestare a muzicii mecanice

şi

Istoria muzicii mecanice

şi

a orologeriei -

simpozionul s-a bucurat de participarea unor specialişti din instituţii prestigioase, colecţionari,
restauratori. Au fost prezentate treizeci de lucrări privind colecţiile de automate muzicale,
exemple de bune practici privind restaurarea şi conservarea lor, modalităţi de prezervare, ca şi
noutăţi privind automatele muzicale moderne În era computerului.
În paralel cu aceste activităţi pe toată perioada festivalului s-au desfăşurat spectacole cu
tema Muzica mecanică În festival la organizarea cărora au contribuit muzeografii Camelia
Cristofor, Cannen Mihaela Păduraru şi prof. Cannen Zaharia Danicov de la Colegiul Naţional
de Artă "Octav Băncilă" Iaşi.
Astfel, Grădina Publică Palas şi strada Lăpuşneanu au fost animate de cântăreţi de stradă cu
flaşnetele lor veniţi din Gennania, Cehia, Ungaria, Franţa, Slovenia şi Îndepărtatul Chile. La
această ediţie a participat şi singurul flaşnetar din România, Vasile Cocoloş.
Unii dintre ei sunt prieteni fideli ai festivalului, care au venit pentru a treia sau a patra oară
la Iaşi. De fiecare dată au oferit ceva nou şi special pentru festival.
Henri Noubel, profesor universitar la Universitatea Toulouse, Franţa, organizatorul
Festivalului Internaţional de Teatru al Tineretului Francofon FESTIVADLO din Brno, Cehia,
este un pasionat al muzicii mecanice participând la serbări şi festivaluri internaţionale În
domeniu cu orga sa portabilă. Ca şi la ediţiile din 2005, 2007 şi 2010 ale Festivalului
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Intcrnaţional al Muzicii Mecanice a fost o prezenţă activă şi agreabilă atât la simpozion cât şi la
spectacolele desfăşurate În stradă.
Jeannine şi Claude Sobeau din Franţa, profesori pensionari care s-au dedicat cu pasiune
artclor străzii au Încântat publicul cu repertoriul ales şi sensibilitatea interprctării cântecclor
franţuzeşti acompaniaţi de o orgă barbarie.
Ne-am bucurat de asemenea să-i revedem pe Pascale Barouline şi pe Patrice Giraud
(Crevecoeur) din Franţa, artişti profcsionişti cunoscuţi cântăreţi de stradă, animatori, participanţi
la numeroase festivaluri internaţionale. Orga barbarie cu cartele perforate şi cântecele lor au
adus Franţa mai aproape.
Tot din Franţa, din localitatea Le Croisic, Bretagne au venit pentru a doua oară Captain
Malo (Raul Couturier) şi Monig (Monique Couturier), cu două orgi de stradă cu cartelc
perforate şi cu un repertoriu internaţional bogat din care nu au lipsit şi mclodii româncşti.
Captain Malo a impresionat auditoriul cu performanţa interpretării la orga lui de stradă.
Slovenia a fost prezentă În festival cu Compania de teatru de amatori Kranjski Komedţjanti.
din Kranj formată din artiştii Rastislav Rastko Tepina, Bogomir Gajser, Janez Markelj.
Acompaniaţi de două orgi de stradă, cei trei artişti au atras publicul prin muzica lor, costume şi
prezenţa pitorească şi orgile prezentate.
Un spectacol deosebit a oferit Badisch Mechanical Band. Waldkirch din Germania.
Wolfgang Brommer, constructor de orgi, dirijor a două coruri, cântăreţ la orgă şi muzician - cu
propriile sale orgi, Adrian Oswalt - compozitor renumit la nivel mondial pentru picsele
compuse pentru astfel de instrumente muzicale şi Michael Schaefer talentat chitarist, vocalist,
multi-instrumentist şi compozitor, au prezentat la Muzeul Unirii, concertul DE LA CLASIC LA
JAZZ apreciat şi răsplătit cu aplauze de un public numeros. Badisch Mechanical Band a cântat
În zilele festivalului În Grădina Publică Palas şi pe strada Lăpuşneanu, acompaniaţi de două orgi
de stradă construite la Waldkirch. Apariţiilc lor originale În costume specifice regiunii Baden,
repertoriul ales şi orgile performante au atras un public de toate vârstele curios şi doritor dc
spectacole de calitate.
Pentru prima dată În festivalul de la Iaşi, Zsolt Horvath din Balaton, Ungaria, a adus cu el o
frumoasă flaşnetă cu 24 de tuburi. A fost o prezenţă inedită, mai ales ca nu ştiam aproape nimic
despre tradiţia flaşnetarilor din Ungaria.
Tot pentru prima oară În România, Organillo Lizana din Chile a adus În festival tradiţia
flaşnctarilor din această parte a lumii. Grupul Organillo Lizana a făcut un turneu internaţional
pentru a valorifica şi promova valoarea artistică şi culturală a ocupaţiei de flaşnetar din Chile ca
o expresie autentică a culturii populare În Chile. Turneul, finanţat de Departamentul de Afaceri
Culturale şi Ministerul Afacerilor Externe, din Republica Chile, desfăşurat În Germania, Belgia
Franţa s-a Încheiat În România, cu participarea la Festivalul Muzicii Mecanice. Echipa, care a
inclus trei chinchineros, şi două flaşnete, a fost formată din: Manuel Lizana Quezada,
organillero; Manuel Lizana Hidalgo, chinchinero; Hector Lizana Hidalgo, chinchincro;
Guillermo Saavedra Mufioz, chinchinero; Peter Estay Villanueva, organillero; Agustin Ruiz
Zamora, curator; Ezio Passadore Soto, producător; Jose Patricio Brickle, translator.
Organillo Lizana reprezintă tradiţia familiei de flaşnetari Lizana, care a Început Încă din
anul 1936 cu Hector Lizana Gutierrez, Acesta se acompania cu o organillero (orgă de stradă)
vânzând diverse produse În pieţele din Santiago de Chile. În 1938, Don Hector a Început sa
cânte la chin-chin (ciocănele şi tobe purtate de În spate de interpret). Această tradiţie s-a
transmis mai departe În familie ajungând acum la a treia generaţie. În prezent Manuel Lizana a
fost invitat să Împărtăşească experienţa sa În multe ţări, cum ar fi Mexic şi Germania, SUA, ca
"Maestru de orgi" şi pentru a repara unele exemplare din aceste ţări. De-a lungul timpului
familia Lizana şI-a făcut un repertoriu şi un program artistic susţinut cu orgi construitc În
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atelierul propriu şi vestitele chinchineros. Au participat cu succes la numeroase festivaluri şi
sărbători din America Latină, S.U.A. şi Germania. Spectacolele oferite de Organillo Lizana pe
parcursul celor trei zile ale festivalului s-au bucurat de un mare succes. Costumele tradiţionale,
flaşnetele, performanţa dansatorilor chinchineros care se roteau ameţitor În ritmul tobe lor, au
fost îndelung aplaudate.
O participare valoroasă în cadrul festivalului a avut şi Vasile Cocoloş, singurul constructor
de orgi de stradă (flaşnete) din România. A început să le construiască după o călătorie în
Elveţia, unde a văzut cum arătau flaşnetele şi cât de mult atrăgeau publicul. Astăzi, Atelierele
Coca/aş funcţionează în Olteniţa şi produc pe lângă flaşnete şi alte obiecte din lemn: jucării,
cadouri, mobilier etc. Din păcate, la noi În ţară, cererea de orgi de stradă este redusă deoarece
această tradiţie a flaşnetarilor s-a pierdut. Orga de stradă prezentată de Vasile Cocoloş a atras
atenţia specialiştilor invitaţi la festival şi a jurnaliştilor prezenţi la eveniment.
Alături de artiştii flaşnetari au avut loc şi alte spectacole care au completat programul
festivalului. Astfel, la Muzeul Unirii a concertat Ansamblul de percuţie al Universităţii de Arte
"George Enescu" din Iaşi Alternances. iar pe scena din Grădina Publică Palas au avut loc
spectacole susţinute de Cvintetul de alămuri Adamas Brass. Ansamblul Tierra Sin Pan şi Trupa
de dans Vese/ka.
Nu au lipsit animaţiile stradale cu trupa The Sky care, pe lângă animaţia cu statui vivante,
flaşnetari cu picioroange, paradă a costumelor de epocă a prezentat două momente de dans
interactive Flash-mob.
În zilele festivalului a fost derulată o cercetare de teren, realizată de muzeograf Camelia
Cristofor, sub forma unui sondaj de opinie aplicat în rândul participanţilor şi vizitatorilor.
Intenţia organizatorilor festivalului a fost de evaluare şi monitorizare a activităţilor desfăşurate
pe parcursul celor trei zile şi de identificare a sugestiilor cu privire la viitoarea ediţie a acestui
festival.
Aşa cum ne-am obişnuit, de la o ediţie la alta, Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice
creşte în valoare atât cantitativ cât şi calitativ. Deosebit de important în reuşita activităţilor
festivalului a fost suportul logistic şi de protocol care a fost asigurat de muzeografii Carmen
Mihaela Păduraru şi Oana Florescu şi de conservatorii Celia Cristina Iacob, Marcela Şuică şi
Marius Şuică.
Organizarea unei manifestări de o asemenea amploare nu ar fi fost posibilă fără colaborarea
cu Serviciul Contabilitate, Serviciul Relaţii Publice şi Marketing, Serviciul Administrativ,
Secretariat, fără sprijinul Muzeului Unirii şi fără implicarea directă a conducerii Complexului
Muzeal Naţional "Moldova".
Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice, ediţia a VIII-a, proiect finanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional, s-a bucurat de o bună promovare pe plan local,
naţional, dar şi internaţional. Apariţiile în televiziunea locală şi naţională, emisiunile de
televiziune şi radio, articolele din presa scrisă au fost numeroase. Internetul a avut un rol
important în promovare prin site-ul festivalului www.fimrn.ro.prin pagina de Facebook a
muzeului, prin numeroasele postări Youtube şi multe alte menţionări în spaţiul virtual.
Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice 2012 s-a încheiat, dar echipa Muzeului Ştiinţei
şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" se gândeşte deja, cu speranţe mari de mai bine, la ediţia viitoare
din anul 2014.
Coordonator proiect,
Lenuţa Chiriţă
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GALERIE FaTO
Fotografii: Mihai Neagu
Camelia Cristofor

Aspecte de la deschiderea FIMM la Muzeul Unirii
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Praf Carmen Zaharia Danicov a prezentat spectacolele din festival

Ansamblul de percu{ie "Alternances" - Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi

Concerte la Muzeul Unirii - Badisch Mechanical Band, Germania
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Flaşnetari pe

strada Lăpuşneanu găzduiţi de anticarul Dumitru
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Monig (Monique COlllllrier)
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Organillo Lizana În

Grădina Publică
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FESTIVAL ROUMAIN DE IASI, ORGANILLEROS ET
CHINCHINEROS DU CHILI
FESTIVAL ROMÂNESC LA IAŞI, ORGANILLEROS ŞI
CHINCHINEROS DIN CHILE
Prof. Henri Noubel, Cehia
Du vendredi 7 au dimanche 9
septembre 2012 s'est tenu le 8eme Festival
International de Musique Mecanique de Iaşi,
en Roumanie. Comme les annees precedents,
1'accueil que nous ont reserve la Directrice du
Musee de la Science et de la Technique
"Stefan Procopiu" et Mesdames Lenuta,
Monica, Camelia .... qui
assurent des
responsabilites au sein de ce meme mus ee, a
ete fort chaleureux.
On ne peut evoquer la recontre de Iasi
sans mentionner deux autres personalites
marquantes: d'une part, M. Cocolos, seul
fabricant roumain d'orgues de Barbariee et
bon animateur, d'autre part, M. Grumazescu,
antiquaire - collectionneur d'instruments de
muslque mecanique, qui anime la rue
pietonnniere Lapusneanu et accueille avec une
hospitalite genereuse une bonne partie du
Festival.
Les deux premlers Jours futrent
essentiellement consacres aux conferences
donnees par les representants d'associations
ou de musees d' Allemagne, d' Autrische, du
Chili, de Roumanie et de Tchequie, pendant
que les torneurs animaient places ou rues de la
viile. Le seminaire s'est avere plus que jamais
riche et varie tant sur le plan technique que
historique: en tout 30 interventions (oui 30!)
d' environ l5mn chacune, sur des sujets aussi
different que "Les Horolges publiques de
Bucarest", La restauration de l' orchestrion
Philips Paganini", "La Trompette automatique
de phonographe", "Conservation des supports
d'enregistrement" ... Tous les deux ans, apres
chaque Festival, le compte rendu de ce
conferences est publie en roumain dans le
"Buletinul" du Musce "Stefan Procopiu".
Quant aux tourneurs, plus nombreux

De vmen până duminică, Între 7-9
septembrie 2012, a avut de loc cea de-a opta
ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică
Mecanică din Iaşi, România. Ca şi În anii
precedenţi, ne-au urat un bun venit directorul
Muzeului de Ştiinţă şi Tehnică "Ştefan
Procopiu" Împreună cu doamnele Lenuţa,
Monica,
Camelia ... care
şI-au
asumat
principalele responsabilităţi În organizarea
acestui eveniment.
Nu se poate evoca Întâlnirea de la
Iaşi, fără a menţiona alte două personalităţi
notabile: prima fiind prezenţa domnului
Vasile Cocolos, singurul producător român de
flaşnete şi de asemenea un priceput animator;
cea de-a doua este a domnului Dumitru
Grumăzescu,
anticar şi colecţionar de
instrumente muzicale mecanice care animă
strada pietonală LăplIşneanll, binecunoscut
pentru ospitalitatea sa de care am beneficiat
o bună parte a Festivalului.
Primele doua zile au fost dedicate
simpozionului
la
care
au
participat
reprezentanţi ai asociaţiilor sau muzeelor din
Germania, Austria, Chile, România ŞI
Republica Cehă, În paralel cu evoluţia
flaşnetarilor care,
cu instrumentele lor,
animau publicul prezent pe străzile oraşului.
Simpozionul a fost amplu şi variat atât În
domeniul tehnic cât şi istoric: s-a prezentat
un număr de 30 de comunicări (da, 30!),
aproximati v 15 minute fiecare, pe teme foarte
diferite, precum: "Orologii publice din
Bucureşti,
"Restaurarea
orchestrionului
Philips Paganini", "Trompeta automată",
"Conservarea suporţi lor de Înregistrare" ... La
fiecare doi am, după fiecare festival,
comunicările sunt publicate, În limba română
În "Buletinul Muzeului Ştefan Procopiu" laşi.
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(un vingtaine) que lors des rencontres
pn.\cedents ils ont regale le public de multiples
concerts qui se sont deroules dans plusieurs
endroits de la ville, notamment dans le
remarquable et tout nouveau jardin public
Pal as, situe derriere le Musee "Stefan
Procopiu". Sept pays etaient representes par
les joueurs d'orgues d'orgue de rue: la
Hongrie, la Siovenie, la France, la Tchequie,
la Roumanie, l' Allemagne et la Chili!. La
delegation chilienne, constituee de deux
Joueurs
d'orgue(organilleros)
et
trios
danseurs-homes-orchestres
(chinchineros)
etait accompagnee du producteur, M.
Passadore Soto, et du curateur, M. Agustin
Ruizz. Monsieurs Brommer, Oswalt et
Schaefer, leurs amis allemande de Waldkirch
- ville de la Fon~t Noire ou le groupe chilien a
participe au Festival de 2008 - etaient aussi.
Ce remarquable trio allemande nous gratifia
d'un excellent concert au Musee de l'Union
ou etait installee une exposition de quelques
beaux instruments du Musee "Stefan
Procopiu". Le point d'orgue de ce concert fut
justement. .. un orgue Jager et Brommer!
Au Chili, la musique mecanique jouee
dans la rue est une tradition qui ne remonte
qu'au demier quart du 19 eme siecle, quand
les orgues de Barbarie sont deja nombreuses
et bien etablies en Europe. A titre d'exemple,
on sait qu'en 1860, 200 toumeurs de
manivelle sillonnaient deja les rues de Paris.
Vers la fin du 19 eme siecle, selon Manuel
Lizana, quelque 300 orgues seraient arrives a
Valparaiso. L 'histoire de cette importation
massive - histoire qui reste a decouvrir - ,ne
peut s'expliquer que par le passage et le sejour
de joueurs d'orgue allemands dans les ports
du Chili. Rien d'etonnant donc ace qu'il
existe, a Santiago notamment, quelques
exemplaires d'orgues de rue a flt1tes
fabriquees par la famille Bacigalupo,
constructeurs italiens reputes don't le pere
d' origine genoise installa un atelier a Berlin,
en 1870. La famille Liyana possede un de ces
orgues et apprecie particulierement la sonorite
de cet instrument a flt1tes et a cylinder a
picots.

În ceea ce priveşte flaşnetarii, foarte
(circa douăzeci) comparativ cu ediţiile
anterioare, au încântat spectatorii prin
concertele publice ce au avut loc în mai multe
locaţii din oraş, inclusiv Grădina Publică
Palas plasată în spatele Muzeului "Ştefan
Procopiu".
Şapte ţări au fost reprezentate de
flaşnetari de stradă şi anume: Ungaria,
Slovenia, Franţa, Republica Cehă, România,
Germania şi Chile ... !
Delegaţia chiliană, formată din doi
flaşnetari (organilleros) şi trei dansatori oament orchestră (chinchineros), a fost
însoţită de producătorul Passadore Soto şi
curatorul, domnul Agustin Ruiz precum şi de
prietenii lor, domnii Brommer, Oswalt şi
Schaefer din Waldkirch (Pădurea Neagră,
Germania), unde grupul a participat în anul
2008 la Festivalul de muzică mecanică.
Trio-ul remarcabil german a oferit un concert
excelent la Muzeul Unirii, unde a fost
amenajată şi o expoziţie a celor mai
reprezentative
automate
muzicale
din
patrimoniul Muzeului "Ştefan Procopiu".
Punctul culminant al acestui concert l-a
constituit. .. o flaşnetă" Jager şi Brommer"
venită tocmai din Germania!
În Chile, muzică mecanică de stradă
este o tradiţie care datează din ultimul sfert al
secolului al XIX-lea, atunci când orgile de
stradă erau numeroase şi deja consacrate în
Europa. De exemplu, ştim că în 1860 peste
200 de flaşnetari cutreierau străzile din Paris.
Spre sfârşitul secolului al 19-1ea, după
spusele lui Manuel Lizana, aproximativ 300
de flaşnete au sosit în Valparaiso.
Povestea acestui import masiv istoria care urmează să fie descoperită - nu
pot fi explicate decât prin trecerea şi şederea
flaşnetarilor germani în porturile din Chile.
Nimic surprinzător, există aşadar, inclusiv la
Santiago, câteva exemplare de orgi de stradă
cu fluiere construite de familia Bacigalupo,
producători italieni celebri, al căror tată de
origine genoveză şi-a instalat, în 1870, un
atelier de lucru în Berlin. Familia lui Lizana
deţine una dintre aceste orgi de stradă cu
mulţi
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L'arrivee des orgues de rue eut pour
eonsequence de faire conna ]tre, au moins dans
les grandes villes du Chili, le metier ambulant
d'organillero et les melodies allemandes,
voire europeennes, il la mode, il cette epoque:
polkas, valses, marches, airs, d'opera ou
d'operette. Au bout de quelques annees,
comme ce fut aussi le cas en Europe, les
orgues etant desaccordees ou en mauvais etat,
il fut difficile de trouver quelqu'un de
competent pour les restaurer. C'est dans ce
context, dans les annees 1910-1920, que serait
ne dans la region de Santiago ou de
Valparaiso le premICr homme-orchestre,
jouant seul du "chinchin". Le terme
"chinchin" est une onomatopee qui fait
refeence au son que produisent les" platillos"
(paire de cymbals, appelees aussi hi-hat)
s' entrechoquant au dessus du tambour ou
"bomb(it) o" que porte sur son dos le
chinchinero.
L' ensemble des deux instruments,
cymbals et tambour, auxquels s'ajoute le plus
souvent le triangle connecte aux cymbals,
s'appelle le chinchin, qui fait office de
veri table batterie ambulante.
Au dire de Manuel Lizana - lui meme
ancient chinchinero devenu percusssioniste son pere Hector apprit de Lazaro Kaplan le
metier de chinchinero. C'est ainsi que, dans
lea annees 1930, Hector, âge de seulement lOII ans, commenc;:a il jouer du chinchin il câte
de l' orgue. D' autres chinchineros en faisaient
autant ou meme jouaient accompagnes d'un
autre instrumentiste, mais c' est le pater
familia Lizana qui ajouta la danse telle qu'elle
se practique de nos jours. C'est il lui que
revient le merite de lui avoir donne ses letters
de noblessse; et c' est encore il lui que revient
I'honneur d'avoir forme toute une lignee de
chinchineros dans la familie, soit trois
generations apres sienne. De meme, c'est a la
suite du deces du maître restaurateur d'orgues
Enrique venegas, quell Manuel commenc;:a la
remise en etat d'instruments fatiques, a
changer leur musique sur le cylinder. .. Ainsi,
il devint rapidement le constructeur d'orgues il
flt1tes et il cylinder, tells qu' elles se faisaient

fluier şi cilindru cu plOI care se distinge
printr-o sonoritate deosebită.
Sosirea orgilor de stradă a avut un
efect social de conştientizare a apariţiei unor
noi profesii, cel puţin în marile oraşe din
Chile, cum ar fi cea de cântăreţ ambulant (cu
un repertoriu de melodii germane şi chiar
europeane la modă în acea perioadă: polka,
valsuri, marşuri, arii, operă sau operetă).
După
câţiva ani,
aşa cum s-a
întâmplat, de asemenea şi în Europa, orgile sau dezacordat sau s-au dereglat fiind foarte
dificil să se găsească cineva competent să le
restaureze. Acesta se întâmpla în acest
contextul anilor 1910-1920 de ani, când s-a
născut în regiunea Santiago sau Valparaiso
primul om - orchestră, cântând singur, doar la
un "Chinchin". Termenul "Chinchin" este un
cuvânt care imită sunetul hi-hat "platillos" (o
pereche de ciocănele, care lovesc tamburul
sau "bombiţa" pe care o poartă pe spatele său
un chinchinero). Combinaţia celor două
instrumente, ciocănele şi tobe, la care se
adăuga de cele mai multe ori un triunghi legat
de ciocănel, numit Chinchin, acţionează ca o
veritabilă baterie ambulantă.
După spusele lui Manuel Lizana, el
însuşi
un vechi chinchinero devenit
percuţionist, tatăl său, Hector, a învăţat de
la Lazaro Kaplan meseria de chinchinero.
Astfel, în 1930, Hector la numai 10-11 ani
a început să cânte la Chinchin şi la orgă.
Şi alţi chinchineros au lacut acest lucru sau
chiar au cântat acompaniaţi de alţi
instrumentişti, dar este meritul familiei
Lizana (paternitatea) de a transmite şi a
practica dansul pe care îl ştim astăzi. Lui i
se datorează meritul de a fi format un
chinchineros în familie care s-a transmis în
linie, trei generaţii după el. Apoi a urmat
moartea restauratorului de orgi, Venegas
Enrique cu care Manuel a început
restaurarea unor instrumente muzicale mai
facile, trecerea muzicii pe cilindru... În
aceste împrejurări, Hector devine rapid un
constructor de orgi cu fluier şi cilindru, se
spune că era cel mai faimos din America
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au 19 eme siecle, le plus repute d' Amerique
latine.

Latină

Sur l'ensemble du territoire chilien, il
y aurait une dizaine d'organilleros et une
vingtaine de chinchineros parmi lesquels une
autre grande famille de Santiago, celle des
Toledo. Les chinchineros de Valparaiso
auraient appris la danse pratiquee actuellement
grâce a Hector et â Manuel Lizana qui, dans
les
annees
1960,
raccompagnerent
l'organillero Gustavo Munoz â Valparaiso.
Auparavant, dans cette viile, on jouait du
tambour avec une seu le baguette et les pas
danse n'avaient rien d'une performance "de
cirque". C'est pourquoi les chinchineros du
grand port chilien n'accepterent ces nouvelles
techniques de jeu et danse rapides qu' avec
grande reticence. Toutefois, âpartir de cette
periode, organilleros et chinchineros se
constituerent en groups et se mirent â animer
regulierement places et rues des villes
chiliennes. Souvent, â cote d'eux, se trouvaient
d'autres representants des metiers ambulants
commme le photographe avec son grand
trepied ou le remouleur avec sa "rueda de
afilar".
Au debut, les chinchineros qUi
dansaient - tous ne dansaient pas - executaient
quelques mouvements â cote de l' orgue ou au
mieux quelques pas traditionnels. Leur danse
n'avait rien â voir avec le style quasi

Pe întreg teritoriul chilian, nu erau
ŞI
douăzeci
decât
zece
organilleros
chinchineros, printre care se număra o altă
mare familie din Santiago, cea numită Toledo.
Chinchineros din Valparaiso au învăţat dansul
practicat în prezent, graţie lui Hector Manuel
însoţea pe
Lizana care în anii 1960
organillero Gustavo Munoz în Valparaiso.
Anterior, în acest oraş, se cânta cu un singur
băţ şi pasul de dans nu a avea performanţa
"de Circ".
Acesta pentru că chinchineros-ul
marelui port chilian nu accepta noutăţile
tehnice de joc şi dans rapid decât cu mare
reţinere. Cu toate impedimente le, această
perioadă aparţine celor precum organilleros şi
chinchineros ce s-au constituit în grupuri şi au
început să anime pieţele şi străzile oraşelor din
Chile. Adesea lângă ei, au existat alţi
reprezentanţi
al
meseriilor
ambulante,
fotografi cu trepiedele lor sau polizori de
metal cu "roata lor de ascuţire".
La început, chinchineros care dansau
- executau câteva mişcări lângă orgă, dar nu
neapărat ceva tradiţional. Dansul lor nu a avut
nimic de-a face cu stilul aproape "acrobatic",
aşa cum este cel de acum şi care a fost creat în
urmă cu 70 de ani de către tânărul Hector
Lizana. În vârstă de 84 ani, "Tito", cum era

în secolul al XIX-lea.
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"acrobatique"
tel
qu'il
se
practique
actucllemcnt ct qui a ete cree il y a plus de 70
ans par le jcune Hector Lizana. Age
maintenant de 84 ans, "Tito" comme on le
surnommait alors, cst encore capable de
montrer sa prestance de danseur - hommmeorchestre qu'il a su bien transmeUre a ses
descendants. Son fils, Manuel - qui, nous
l'avons vu, d'ancien chinchinero devint
percussioniste et organillero, puis constructeur
d' orgues "a 1'anciennne" - le fils de ce dernier
, Hector n° 2, les petits fils, Manolo, Tito n° 2
et Nano, sont tous capable d'executer des
prouesses identiques a celles du MaÎtre, Don
Hector Lizana. Quant a l'organillero qui
dispose seulement de huit melodies sur son
"cilindro", sa marge de manoeuvre est moins
grande que celmle du chinchinero. Il peut
uniquement moduler la vitesse d'execution du
morceau, marquer un petit am!t et relancer le
cylinder d'un tour de manivellle plus ou moins
rapide. Par contre, le constructeur d'orgues
choisit, selon les dimensions donnees a la
caisse de resonnance et se Ion le nombre de
notes choisies, d' obtenir une sonorite et un
registre differents d'un instrument a l'autre.

cunoscut atunci, este Încă În măsură să
demonstreze prestaţia de dansator - om
orchestra care a ştiut să o transmită urmaşilor
săi.

Fiul
un

său,

Manuel, pe care noi l-am
văzut,
vechi
chinchinero
devenit
percuţionist şi organillero, apoi constructor de
orgi "vechi" - fiul acestuia, Hector 2, fiii mai
mici, Manolo, Tito 2 şi Nano sunt toţi capabili
să execute dansuri similare cu cele ale
Maestrului, Don Hector Lizana. Referitor la
organillero, care are doar opt melodii pe
"cilindrul" său, acesta are o posibilitate de
manevră mai mică decât
chinchinero. Se
poate modula viteza de execuţie a piesei, de
asemenea se poate marca o scurtă oprire şi
repornire a cilindrului prin Întoarcerea mai
lentă sau mai rapidă a manivelei.
Constructorul de orgi alege, În
conformitate cu dimensiunile indicate pe placa
de rezonanţă şi numărul de note selectate, să
obţină o sonoritate şi un registru diferit de un
instrument la altul.
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La fac;:on avec laquelle le chinchinero
Joue de son "bombo" ct son hi-hat, tout en
dansant est absolument stupefiante. Tandis que
le jouer d'orgue actionnne son instrument il
forte sonorite tenant en equilibre sur une
grosse tige de bois solide, le chinchinero
commmence il battre le rytme il l'aide des
"varillas"(baguettes) pour tambour, et d'une
corde attacheau talon du soulier droit pour les
cymbales et le triangle. Les pas de danse du
pied droit, au debut executes sur place, font
sonner cymbales et triangle. Tres vite, le rytme
s'accelere par les mouvements du pied droit et
par coup redoubles des varillas sur le tambour
qui, selon I'endroit ou il est frappe produit des
sons differents. Les baguettes dont une
extremite est constituee d'une boule de cuir
ren dant un son mat, tandis que l'autre
extremite est il nu pour produire un son sec,
sont frappees ensemble, tantât par un bout,
tantât par I'autre.Tambour, cymbales et
triangles resonnent de plus en plus vite, de plus
en plus fort. C' est alors que le chinchinero se
lance dans des pas de plus en plus compliques
qui defient les lois de l'equilibre. A un rytme
effrene, il passe rapidement le pied gauche
entre la corde et le pied droit, ou pirouttte sur
lui meme comme une toupie. Courbe en deux
pour resister il la vitessse et surtout au
contrepoids du chinchin, le danseur se laisse
litteralement emporter par la musique. Comme
disait un specateur, on s'attend il ce qu'il
s'envole vesr le ciel! Et puis, vers le milieu de
la melodie jouee par I'orgue, un deuxieme
chinchinero rejoint l'autre sur la piste. A deux,
ils executent en parfaite synchronisation leurs
pas de danse acrobatique entrecoupes de
tourbillons et de virevoltes. Il semble que le
poids de "I'orchestre" qu'ils portent sur le dos
n' existe plus.

Proiecte

Modul în care un chinchinero cântă la
"Bombo", sunetul hi-hat, tot dansul este
absolut uimitor. În timp ce flaşnetarul
acţionează instrumentul său cu balans mare şi
care este ţinut în echilibru de o tijă din lemn
masiv, chinchinero începe să bată ritmul cu
"beţişoarele" pentru tambur şi coarda ataşată
pentru cine le şi triunghi direct de tocul
pantofului.
Paşii de dans ai piciorului drept, la
început executaţi pe loc, detennină sunetul de
talgere şi triunghi. Foarte repede, ritmul se
accelerează prin mişcările piciorului drept şi
sunt dublate brusc de tijele tamburului, în
funcţie de cum este lovit acesta se produc
sunete diferite.
Beţişoarele au la un capăt o minge de
piele care produce o bufnitură, în timp ce
celălalt capăt apare un sunet gol, ambele fiind
bătute împreună, uneori un capăt, alteori altul.
Toba, cinelele şi triunghiurile rezonează din
ce în ce mai repede şi mai tare. Apoi
chinchinero se lansează în paşi foarte
complicaţi care sfidează legile gravitaţiei.
Într-un ritm frenetic, el trece rapid
piciorul stâng între coardă şi piciorul drept
sau efectuează o piruetă. Curbat pe jumătate
pentru a rezista vitezei şi mai ales pentru a
contracara greutatea Chinchin-ului, dansatorul
se Iasă purtat în voia muzicii. Aşa cum spunea
un spectator, este de aşteptat ca el să zboare
spre cer! Şi apoi, în mijlocul melodiei cântată
de flaşnetar, un al doilea chinchinero se
alătură pe pistă. Împreună, ei execută într-o
sincronizare perfectă paşii lor de dans
acrobatic intercalaţi de răsuciri şi învârtiri. Se
pare că greutatea "orchestrei" care o ţin pe
spatele lor nu mai există.
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La sobriete des costumes sombres
sunnontes d 'un chapeau de feutre noir est
presque il l' oppose des instruments decores de
peintures naives colorees, que transportent
organilleros et chinchineros. Le contraste est
d'autant plus flagrant que les instruments sont
coiffes de petits moulins a vent, de ballons et
autre joujoux aux couleurs eclatantes utilises
comrnme
cadeaux
pour
les
enfants.
D'habitude, dans une cage juchee sur I'orgue,
un perroquet multicolore distribue avec son
bec une carte de la chance. A la fin de chaque
representation, le chapeau a tout naturellement
son utilite et certains enfants beneficient de
jouets colores. L'argent gagnc est rcparti de
maniere equitable entre chaque executant. Plus
de bagarres, comrne cela existait jadis, pour
savoir il qui reviendrait le butin. Dans le ballet
des chinchineros on retrouve souvent les pas
glisses ou piques de la "cueca", la danse
nationale chilienne. De la mcme fa90n, le
repertoire musical des organilleros est base sur
des versions de diverses "cuecas" ou sur des
melodies traditionnelles du pays comme "Ia
jardinera", "la pollera colora". Il comprend
aussi des pieces musicales venues d' Europe
comrne certains foxtrots, jotas, pasodobles ou
meme valses. Quelques exemples de melodies
d'origine europeenne: "Canta, 1I0res!", "
Pueblecito en Espana", "La valse de
l' Empereur" dont certaines renvoient a la
pcriode d'importation des premieres orgues.
Oscar Guajardo, organillero marie il

Sobrietatea
costumelor
negre
sunnontate de o pălărie de fetru neagră este
aproape opusul instrumentelor decorate cu
picturi naive pline de culoare, transportate de
organilleros şi chinchineros. Contrastul este
cu atât mai evident cu cât instrumentele poartă
cu ele mici mori de vânt, baloane şi alte jucării
în culori luminoase, utilizate drept cadouri
obişnuite pentru copii. De obicei, într-o colivie
agăţată de orgă se află un papagal multicolor,
cu cioc ce distribuie o hartă a norocului. La
sfârşitul fiecărei reprezentaţii, pălăria are
utilitatea sa şi unii copii vor beneficia de
jucăriile colorate. Banii câştigaţi se distribuie
în mod egal fiecărui cântăreţ. "Mai multe
bătăi, aşa cum au existat odată, pentru a vedea
cui i-ar reveni prada"!
În dansul chinchineros se găsesc
frecvent paşi alunecoşi sau ciupiţi, "cueca",
specifici dansului naţional chilian. În mod
similar, repertoriul muzical al organilleros se
bazează pe diferite versiuni ale "cuecas" sau
pe melodii tradiţionale ale ţării, precum
,jardinera" şi "Ia pollera colora" Acesta
include, de asemenea, muzică din Europa,
precum: foxtrots, jotas, pasodobles sau chiar
valsuri. Câteva exemple de melodii de origine
europeană "Cânta, llores", "Sate din Spania",
"Val sul împăratului" care ne trimit direct la
perioada de import a primelor orgi de stradă.
Organillero Oscar Guajardo, căsătorit
cu o fiică a familiei Toledo, estimează că
meseria sa relevă "Patrimoniul Chilian " şi că,
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une fille de la famillle toledo, estime que son
metier releve du "patrimonio chileno" et qu'a
ce titre il ne doit pas se perdre. Cette forme
d'art, unique au monde, doit ctre encouragee
et protegee. Aussi regrette-t-il les difficultes
administratives auxquellles organilleros et
chinchineros sont confrontes du fait qu' on les
assimile parfois a des delinquants ou a des
drogues! En regie generale, le public local
accueille chaleureusement le spectacle de la
rue que presentent ces musiciences - danseurs
populaires,
mleux
acceptes
par
I'administration depuis qu'ils ont fonde leur
"Corporation Cultural de Organilleros".
Grâce au travail d'ethno-musicologue
de Agustin Ruiz et a sa responsabilite au sein
du "Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes", gâce aussi a I'appui du "Fondo
Nacional de las Artes de Chile", le metier de
ces artistes de rue est maintenant offciellement
reconnu et soutenu, Des enregistrements sont
realises et des fiches techniques sont etablies
pour recenser chaque jouer et chaque
instrument.
Un ou deux de ces groupes re~oivent
annuuellement une ai de financiere afin qu'ils
fassent connaître leur danse et leur musique
traditionnelles en Amerique latine - Mexique
surtout ou I'organillo reste, commme au Chili,
un instrument de travail tres populaire en
Amerique du Nord ou en Europe. Pour les
artistes, comme pour Agustin Ruiz, il n'est pas
question d'enfermer cette tradition dans un
musee. Le metier n'appartient pas au folklore
rural, il releve du monde de l'industrie urbaine
et il est vivant. Rien de plus triste, declare
Manuel Lizana, que de voir des orgues qui ne
jouent pas dans un musee, alors qu'elles
devraient etre utilisees dans la rue" et
d'ajouter: " La musique on la porte en soi et il
faut la donner aux autre", La solution a ce
debat existential de la corporation des
organillerros et des chinchineros se trouve
sans nul doute dans I'expression utilissee, lors
de sa conference, par Agustin Ruiz: "Ellos
pertenecen a un Museo en Transito urbano"
(Ils appartiennent a un Musee en Transit
urbain).

P!'oiccle

ca atare, nu ar trebui să se piardă. Această
formă de artă, unică în lume, ar trebui să fie
încurajată şi protejată, De asemenea el regretă
dificultăţile
administrative cu care se
confruntă chinchineros şi organilleros cu
faptul că, uneori sunt asimilaţi cu infractorii
sau cu dependenţii de droguri! Publicul local
salută călduros spectacolul străzii care prezintă
muzicieni-dansatori populari, mai
mult
acceptaţi de către administraţia mai ales odată
cu
fondarea
"Corporaţiei
Culturale
Organilleros. "
Prin activitatea sa de etnomuzicolog şi
responsabilitatea în "Consiliul Naţional de
Cultura şi Arte", Agustin Ruiz sprijină, de
asemenea, "Fondul Naţional de Arte din
Chile", munca acestor artişti de stradă este
acum oficial recunoscută şi sprijinită.
Înregistrările sunt făcute şi fişele tehnice sunt
stabilite pentru a identifica fiecare cântăreţ şi
fiecare instrument.
Unul sau două dintre aceste grupuri
beneficiază anual de asistenţă financiară
pentru a face cunoscut dansul lor tradiţional şi
muzica în America Latină - în special în
Mexic, unde organillo rămâne ca şi în Chile,
un instrument de lucru, foarte popular pentru
America de Nord sau Europa, Pentru artişti,
precum Agustin Ruiz, nu se pune problema de
a închide această tradiţie într-un muzeu.
Meseria nu aparţine folclorului rural, aceasta
este lumea industriei urbane şi ea este încă vie,
Nimic mai trist, spune Manuel Lizana, pentru
a vedea orgi care nu cântă într-un muzeu,
atunci acestea ar trebui să fie utilizate în stradă
şi a adăugat: "Muzica în sine este uşa ce
trebuie oferită altora". Soluţia la această
dezbatere
existenţială
a
corporaţiei
organillerros ŞI chinchineros este, fără
îndoială,
expresia
utilizată
în
cadrul
conferinţei sale de Agustin Ruiz: "Ellos
pertenecen Museo într-o Urbano Transito"
(Ele aparţin unui Muzeu de Tranzit urban).
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MUZICA MECANICĂ

D

DIALOG ÎNTRE GENERATII
~

eschisă

doar pe perioada Festivalului internaţional al muzicii mecanice - Iaşi, 7
- 9 septembrie 2012 - expoziţia a fost o scurtă prezentare evolutivă a tuturor
tipurilor de înregistrare şi redare a sunetului, având la bază colecţia de
automate muzicale din cadrul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi.
Pentru că opoziţia între emoţie şi maşină creează o problemă în înţelegerea sens ului
sintagmei Muzica Mecanică, organizatorii expoziţiei Muzica mecanică - dialog Între generaţii
şi-au propus să dovedească publicului, că noema mai sus amintită, este mai mult decât Artă.,
este mai mult decât Tehnică, reunind într-un singur act cultural: mărturii ale perfonnanţei şi
perfecţiunii în tehnică, măiestrii interpretati ve muzicale şi elemente de estetică în arta
decorativă.

Prin definiţie, instrumentele muzicale mecanice sunt dispozitive care produc automat
sunete muzicale, graţie unui mecanism de citire al suporţi lor de înregistrare pe care sunt
inscripţionate, prin diferite metode, partiturile muzicale. Exploatarea lor se concretizează fie
independent, fără participare umană - prin mecanism de ceas, energie hidraulică, energie eoliană
sau electricitate - fie asistată, prin participarea unor persoane fără abilităţi muzicale - cum ar fi
rotirea unei manivele sau prin pedalare pentru asigurarea curenţilor de aer sub presiune sau a
absorbţiei de aer prin aspirare ' Astfel, automate muzicale, de diverse construcţii şi fonne, ce par
să cânte singure ca prin minune, au fost prezentate în expoziţie, în funcţie de suportul de
înregistrare şi redare al sunetului utilizat - cilindru cu ştifturi, discul de carton sau metal, bandă
sau cartelă perforată, cilindrul de ceară şi discurile de ebonită - suport care, la rândul său, printrun sistem ajutător de pârghii şi roţi dinţate, programează, confonn melodiei înregistrate,
elemente sonore cum ar fi: clopote, lamele metalice vibrante, tuburi sonore, corzi vibrante,
membrane vibrante etc.
Primele instrumente muzicale mecanice de dimensiuni acceptabile, portabile, care
utilizau ca suport de înregistrare cilindrul de lemn sau metal cu ştifturi, pus în mişcare de rotaţie
cu ajutorul unei manivele 2 , sunt flaşnetele cu tuburi sonore sau Orgile Barbarie 3 • Secolul XVIII
este perioada în care îşi fac apariţia, devenind rapid, nu numai o sursă de relaxare şi amuzament
dar şi de câştiguri financiare pentru cântăreţii ambulanţi care împânzeau, cu precădere, Italia şi
Olanda acelor vremuri. În colecţia muzeului există 4 flaşnete superbe. În expoziţie a fost
prezentată o flaşneta construită de finna Cari Riemer OrgelBauer din Cehia (Fig. 1), în perioada
1895-1910. Flaşneta este dotată cu 15 tuburi metalice sonore şi un cilindru de lemn cu ştifturi
prin care se pot reproduce 6 melodii. Flaşneta a fost în vogă în Cehia dar şi în alte ţări apropiate,
în perioada cuprinsă între 1895 si 1910, când finna încetează construirea ei.
La începutul secolului al secolului al XVIII-lea, în mai toate colţurile lumii, trilurile
delicate ale privighetori lor şi canari lor făcea furori în inimile ascultători lor. Aşa se face că, din
dorinţa de a reproduce minunatul repertoriu vocal al păsărilor amintite, la Mirecourt, în Franţa,
4
se începe construirea de orgi în miniatura sub denumirea de Serineta . De altfel, traducerea
cuvântului serin în limba română, este canar. Succesul va fi iminent, iar serineta va fi adoptată
rapid de trubadurii rătăcitori. Exista însă un inconvenient, sunetul nu avea forţa sonoră a
flaşnetelor barbarie. Automatul prezentat în expoziţie, este o Organeta "Melodion" (Fig. 2) din
1 David Horn, Dave Laing, Paul Oliver, Peter Wicke, Continuum Encyclopedia ofpopular music ofthe
world, VoI. II, Peformance and production, Continuu International Publishing Group, 2003, p 323
2 Siegfried Wendek Datenspeicher - Musikinstrumente Siegfried's Mechanisches Musikkabinett,
Rudesheim am Rhein, 2002, pag. 33
J Pascal Roman, Musique Mecanique en Pays de Savoie, Editions de l' Astronome, 2010, pag. 22
~ Ibidem, p. 16
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familia Serinetelor, brevetată de Wilhelm Spăthe 5 , din Germania, la sfârşitul secolului al XIXlea. Structura constructivă este asemănătoare serinetelor, singura diferenţă constând În
Înlocuirea tuburi lor sonore cu ancii metalice vibrante, asemănătoare muzicuţelor. Este un
exemplar de excepţie, În bună stare de conservare, care poate fi datat ca fiind construit În a doua
jumătate al secolului al XIX. Oricine o studiază poate observa cu uşurinţă că Seri neta conţine
toate elementele de bază ale orgilor de stradă moderne - burduf, tuburi sonore sau ancii metalice
şi suportul de Înregistrare care, În cazul serinetelor, este cilindrul cu stifturi.
Pe baza aceluiaşi principiu, al cilindrului cu ştifturi, În 1796, elveţianul Antoine Favre 6
(1734-1820) Începe construirea de mecanisme muzicale de mici dimensiuni cunoscute sub
denumirea de cutii muzicale. Aceste adevărate bijuterii tehnice ajung să fie atât de căutate şi
îndrăgite de public Încât, În secolul al XIX-lea, Încep să fie construite, la scară industrială, Într-o
gamă diversă de dimensiuni, culori şi forme de genul: cărţi, tabachere, ceasuri deşteptătoare,
pendule, felicitări, măsuţe de toaletă, albume de fotografii etc.
Prezenţa în expoziţie a acestor miniaturi artistice şi tehnice deopotrivă, aduc, cu
siguranţă, un farmec aparte, vizitatorii putându-se bucura, nu numai de delicateţea partiturilor
muzicale interpretate, dar şi de esteticitatea lor constructivă.
Emoţionantă pentru noi românii, este cutia muzicală tip orchestră, prezentată în mijlocul
sălii de expunere, ca o recunoaştere a valorii ei intrinsece imense. Construită În jurul anului
1880 de firma 8.A. 8n!mond din Geneva (Elveţia), automatul muzical impresionează nu numai
prin măiestria În mecanica fină a constructorilor elveţieni, ci şi prin suita de 12 melodii din
repertoriul popular românesc, pe care pinii cilindrului obligă parcă, lamelele metalice vibrante
să le reproducă. Printre melodiile Înregistrate sunt: "Hora Griviţa", "Iată noaptea", "Coralia
mea", "România jună". Lemnul de trandafir şi abanos furniruit din care este construită cutia,
acompaniamentul muzical - şase clopoţei şi o tobiţă - ce întregeşte superb sunetele anciilor
vibrante, dar şi mişcările sacadate a celor doi chinezi din ceramică, sunt interesante, chiar
spectaculoase.
Secolul al XIX-lea a fost extrem de bogat În progresul tehnic al automatelor muzicale.
Apariţia sistemului de Înregistrare prin perforare a discurilor din metal sau carton, măresc
suprafaţa de Înregistrare, intrând În atenţia marilor compozitori ai vremii. Din categoria cutiilor
muzicale tip orgă cu ancii comandate de discuri din metal sau carton perforate, create În 1876 şi
patentat În 1877 de germanul inventator Paul Ehrlich (1854 - 1915), au fost prezente în
expoziţie Aristonul şi Intona. În urma succesului repurtat cu primul său automat muzical
Aristonul, Paul Ehrlich fondează În 1896 Leipzig Musikwork Factory având, pentru Început un
7
număr de 700 de angajaţi • Secretul succesului său imens a fost suportul de înregistrare patentat
de el, uşor de manevrat şi foarte accesibil ca preţ.
În anul 1885 Paul Lochmann, din Leipzig patentează primul discul metalic cu pini sub
denumirea de Symphonion 8 . Avantajul a fost mărirea ariei de Înregistrare dând astfel
posibilitatea Îmbogăţirii numărului pieselor muzicale reproduse de acelaşi disc. În 1890, ca
urmare a intensificării cererii acestor automate pe piaţa muzicală, Paul Lochmann înfiinţează,
tot în Leipzig, compania Fabrik Lochmannscher Musikwerke A.G 9 . prin care va realiza diferite
5 Q. David Bowers, Encyclopedia o/Automatic Musicallnstntments. Published by The Vestal Press, new
York, 1972, p.743
6Siegfried Wendek Datenspeicher - Musikinstrumente Siegfried's Mechanisches Musikkabinett,
Rudesheim am Rhein, 2002, pag. 20
7 Ibidem p. 99. Între anii 1876-1894 Paul Ehrlich construieşte şi vinde peste 300.000 de tipuri diferite de
Aristoane
8 Pascal Roman, Musique Mecanique en Pays de Savoie, Editions de l' Astronome, 2010, pag. Il
9 Siegfried Wendek Datenspeicher - Musikinstrumente Siegfried's Mechanisches Musikkabinett,
Rudesheim am Rhein, 2002, pag 104

214

https://biblioteca-digitala.ro

Evenimente. Proiecte
modele de instrumente de muzică mecanică de interior. Cutiile muzicale etalate în expoziţie,
reprezentative pentru acest sistem de înregistrare şi redare a sunetului, sunt Simfonionul (cca.
1900,Germania) şi Polifonul (cca. 1900,Germania).
Deşi anul de apariţie al cartelei perforate este 1801, când industriaşul francezul Joseph
Marie Jacquard o introduce în industria textilă lo , i-au trebuit 40 de ani pentru a fi redescoperită
de creatorii de instrumente mecanice muzicale. În 1842, francezul Claude Felix Seytre", din
Lyon Franţa, concepe primul automat muzical utilizând acest principiu de înregistrare şi redare
a sunetului - cartela sau banda de hârtie perforată.
În expoziţie, reprezentativ pentru acest sector, a fost Pianul mecanic orizontal, marca
12
Piano Melodico, fabricat în Italia începând cu anul 1890 şi Manopanul - o orgă cu lamele
metalice ce utilizează ca suport de redare, cartela perforată continuă. A fost construită la început
de secol XX, de firma germană Euphonika Musikwerke 13 .
Vocea umană a fost înregistrată pentru prima dată în 1877 pe un repetor telefonic
proiectat de Thomas Edison (1847-1931 )14. Acest dispozitiv înregistra vibraţiile sunetului
traducându-le în semne specifice pe o hârtie aplicată pe un cilindru roti tor. Primul test pe care
Edison l-a lacut cu acest dispozitiv a fost strigătul "HaU o" în microfon. Prin procedeu invers,
hârtia acţiona un ac fixat de o diafragmă ce oscila obţinându-se astfel prima înregistrare şi
redare a sunetelor prin procedeu mecanic, direct. Aparatele cu înregistrare directă a sunetului
prin procedeu mecanic incluse în expoziţie sunt: fonograful - brevetat de Thomas A. Edison la
15 februarie 1877 USA, Graphophonul - brevetat de Chichester BeU şi Charles Tainter în 4 mai
1886 în SUA, gramofonul cu disc de ebonită - brevetat în 1887 şi patefonul care apare după
1900 15 • Aparatele expuse - modele de salon, de masă sau portabile - aparţin unor mărci
renumite precum Pathe, Columbia, His Master's Voice, Odeon si Metrom, o fabrică românească
de pe meleaguri braşovene.
Automatul de muzică mecanică reprezintă pentru istoria tehnicii universale un produs
unic în care se îmbină sensibilitatea artistică, tehnica şi nu în ultimul rând, bunul gust. Astfel el
devine un obiect atât funcţional cât şi unul decorativ pus în slujba directă a încântării sufletului.
Exponatele au fost completate de panouri explicative atractive, realizate pe principii
moderne, care au oferit vizitatorilor explicaţii importante şi corecte privind evoluţia automatelor
muzicale.
Expoziţia s-a bucurat de un real succes, nu numai datorita valorii inestimabile a
obiectelor expuse şi a tematicii atrăgătoare dar şi datorită muncii prodigioase pe care
restauratorul nostru, dl. Prof. Ioan Cristea - expert în restaurare metale, un fin cunoscător al
celor mai ingenioase şi sofisticate mecanisme de mecanică fină, un neobosit scormoni tor a tot ce
îi este ascuns ochiului uman, dar atât de apropiat spiritului său cutezător - a depus-o de-a lungul
anilor în lupta lui de salvare, restaurare şi păstrare a patrimoniului existent în gestiunea
muzeului Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" din laşi.
Camelia Pralea - curator expoziţie
Cristina Celia Iacob - conservator
IOThe Britannica guide to the wor!d's most inf1uentia! peop!e, The most injillential inventors olall time,
edited by Robert Curley, 2010, p. 56
II Q. David Bowers, Encyclopedia o/AlItomatic MlIsicallnstmments. Published by The Vestal Press, new
York, 1972, p.634
12 Pascal Roman, Musique Mecanique en Pays de Savoie, Editions de !'Astronome, 2010, pag. 11
13 Q. David Bowers, op. cit. p. 749
14 Lionel Bender, Enciclopedii vizuale - Invenţii, Editura Litera International, Bucureşti, 2004, pag. 4647
15 Ibidem
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FESTIVALUL INTERNATIONAL AL
MUZICII MECANICE - EVALUARE ŞI OPINII
~

Muzeul

Ştiinţei şi

Teodora-Camelia Cristofor,
Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi

Abstract: During the International Mechanical Music Festival, organized by "Stefan Procopiu"
Science and Technique Mlisellm, has been applied an survey among the public. The
qllestionnaire inclllded seven qllestion. The organizers wanted to know how it is perceived and
what sllggestions for improvement can be brollght to the next edition of the festival. The
respondents ha ve provided veI)' interesting views that we take into attention. Therefore, one of
the most important proposals mention the necessity oforganizing a gala concert with aII organ
grinders, greater international participat ion among organ grinders and a better financing
allocated to the festival.

"n cadrul celei de-a VIII-a ediţii a Festivalului Internaţional al Muzicii Mecanice ce a

avut loc la Iaşi în perioada 7-9 septembrie 2012, a fost derulată o cercetare de teren,
sub fonna unui un sondaj de opinie, aplicat în rândul participanţilor şi vizitatorilor.
Intenţia organizatorilor festivalului a fost de evaluare şi monitorizare a activităţilor desfăşurate
pe parcursul celor trei zile şi de identificare a sugestii lor cu privire la viitoarea ediţie a acestui
festival.
Prezentul sondaj este structurat pe tipul întrebărilor cu răspuns închis, de selecţie a
răspunsului din cele oferite şi de tip deschis. Specific pentru întrebările de tip deschis este faptul
ca acestea favorizează răspunsul spontan, neaşteptat, oferind subiectului posibilitatea de a-şi
exprima punctul de vedere. La conceperea chestionarului am avut în vedere aspecte ce ţin de
dinamica acestuia, maniera logică, aerisită şi coerentă a poziţionării întrebărilor, uşurinţa cu care
respondentul va înţelege şi va răspunde la întrebări.
Chestionarul a cuprins un set de 7 întrebări şi eşantionul a cuprins 120 de persoane.
După analiza datelor personale a respondenţilor, la chestionar au răspuns un număr de
81 persoane sex feminin (67,5 %) şi 39 persoane de sex masculin (32,5%).
O clasificare după vârsta respondenţilor (fig. I ) arată în felul unnător:

I

- 12,5 % (15 pers.) sub 18 ani,
- 17,5 % (21 pers.) între 18 - 24 ani,
- 12,5 % (15 pers.) între 25 - 34 ani

- 35 % (42 pers.) între 35 - 49 ani,
- 10 % (12 pers.) între 50 - 60 ani,
- 12,5 % (15 pers.) peste 60 ani
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În funcţie de nivelul studiilor, distribuţia arată o pondere a persoanelor cu studii
superioare 53,5% (63 pers.), 27,7 % (33 pers.) cu studii postuniversitare şi 20% (24 pers.) cu
studii medii.
Dacă corelăm vârsta subiecţilor cu forma de Învăţământ absolvită constatăm o detaşare
clară a persoanelor cu studii superioare şi postuniversitare ce se Încadrează În categoria 35 - 49
ani, adică 42 de respondenţi (35 %), fiind astfel grupul predominant dintre cei care au răspuns la
chestionar.
Din cele 21 de persoane cu studii medii 15 sunt sub 18 ani, 3 sunt cu vârsta Între 25-34
ani şi 3 au peste 60 de ani. 21 de persoane cu vârsta Între 18 - 24 de ani sunt cu studii
superioare/post universitare, 12 persoane cu vârsta între 25-34 ani sunt cu studii
superioare/postuniversitare, 12 persoane cu vârsta Între 50-60 de ani cu studii superioare/
postuniversitare, şi 12 persoane cu vârsta de peste 60 de ani cu studii superioare/
postuniversitare.
La prima Întrebare "De unde aţi aflat de Festivalul Internaţional al Muzicii
Mecanice? ", pentru 22,5 % (27 pers.) sursa de informare a fost mass-media, pentru 30 % (36
pers.) informaţia a venit direct de la organizatori, pentru 35 % (42 pers.) cunoştinţele şi
prietenii, iar pentru 12,5 % (15 pers.) internetul (fig.2).

.mass-media
.organizatori
Dcunoştinţe

Dinternet

(fig.2)

La a doua întrebare "Cum evaluaţi organizarea din acest an a festivalului?" 72, 5 %
(87 pers.) o consideră ca fiind foarte bună, 25 % (30 pers.) ca fiind bună şi 2,5 % (3 pers.) ca
fiind destul de bună (fig.3).
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Întrebarea "Cât de bine a răspuns acest festival aşteptărilor dvs.?" se corelează cu
intrebarea anterioară. Majoritatea celor care au considerat ca fiind foarte bună organizarea
festivalului din anul 2012 au fost şi foarte mulţumiţi cu oferta organizatorilor 67,5 % (81 pers.)
şi doar 32,5 % (39 pers.) au fost destul de mulţumite (fig.4).
La cea de a patra intrebare "Ce lună calendaristică este cea mai potrivită pentru
desfăşurareafestivalului ?" 57,5% (69 pers.) opinează că luna septembrie este perioada cea mai
potrivită pentru această manifestare internaţională, 20 % (24 pers) propun perioada mai-iunie,
restul de 22,5 % (27 pers.) oferind ca răspuns lunile august şi iulie (fig.5).
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(jig.5)

În ceea ce priveşte răspunsurilor oferite la intrebarea" Ce activităţi v-au plăcut cel mai
mult la festival? ", părerile respondenţilor au fost destul de împărţite, lucru explicabil prin
varietatea activităţilor oferite de către organizatori în cadrul festivalului. Astfel 22,5 % dintre
subiecţi au apreciat cel mai mult spectacolele flaşnetarilor, 20 % târgui de antichităţi, 15 %
expoziţiile, 17,5 % concertele şi târgui de antichităţi, 12,5 % concertele şi 12,5 % au apreciat
toate activităţile (fig.6).
totul
concertele
expoziţile
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(jig. 6)

La întrebarea" Ce nu v-a plăcut? ", 72,5 % nu au dat nici un răspuns, iar 27,5% au oferit
răspunsuri variate precum: puţini participanţi la târg, puţine exponate, mai mulţi flaşnetari din
străinătate, distanţa mare dintre strada Lăpuşneanu şi Palas, durata prea mică de desfăşurare a
festivalului, prea puţine spectacole, insuficienta promovare a flaşnetarilor.
Şi la ultima întrebare "Ce propuneri aveţi pentru următoarea ediţie a festivalului? "
răspunsurile au fost variate, părerile exprimate fiind deosebit de importante pentru organizatori.
La această întrebare doar 70% dintre subiecţi a dat un răspuns (fig. 7).
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Diversitatea părerilor venite din categoria respondenţilor, se centralizează după cum
22,5 % propun mai multe spectacole în aer liber şi persoane îmbrăcate în costume de
epocă, 12,5 % ar dori un spectacol comun cu toţi flaşnetarii participanţi la eveniment, 7,5 % o
finanţare mai bună, 7,5 % desfăşurarea festivalului în faţa Palatului Culturii, 10 % mai mulţi
participanţi din străinătate şi spectacole de teatru, 10 % mai mulţi participanţi la târgui de
antichităţi (fig.8).
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Concluzionând, apreciem că ediţia din acest an al Festivalului Internaţional al Muzicii
Mecanice a fost bine organizată, a cuprins activităţi variate pentru toate tipurile de vârstă şi
pentru un public din ce în ce mai exigent cu oferta culturală a Iaşiului.
O serie de propuneri venite din partea publicului vor fi în atenţia organizatorilor pentru
următoarea ediţie a festivalului. Astfel, o sugestie foarte bună este cu privire la organizarea unui
concert-spectacol de gală pe scenă cu toţi flaşnetarii invitaţi, prin intermediul căruia aceştia au
posibilitatea să-şi prezinte tradiţiile şi instrumentele cu care se acompaniază. De-a lungul anilor,
de la ediţie la ediţie, numărul flaşnetarilor participanţi s-a mărit, dar publicul nostru care este
acum format pentru acest gen de festival, doreşte o participare europeană mai numeroasă din
partea acestora. Acest lucru rămâne un obiectiv prioritar şi pentru organizatori. Desigur, acest
aspect se va îmbunătăţi doar printr-o finanţare mult mai generoasă şi susţinută din partea
autorităţilor.
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ZIUA MARINEI - ZILELE FESTIVALULUI
Mariana Păvăloiu
Muzeul Academiei Navale Constanţa

Abstract: Summer alier summer, in the month of August in Constanta, we celebrate Navy Day. This year
we had the IIOth anniversQ/y. In Iasi, the middle of September brings along the biennial mechanical
music festival a cultural event loved and awaited by the entire city ollasi and beyondfOr more than a
decade and a half
On this edition, 2012, by the present paper we wish to present a short history ol the 110 days torn away
fram the calendar of many years. The sea spirit within ourselves is more casual, more related to the
summer season. Certainly, in the 134-year since the return of Dobrogea County, there were many young
people who leii the shores Bahlui, choosing the career sai/or in Constanta, serving either in the Navy or
in the merchant marine.
Fram here, from lasi, also lefi the great politician Mihai/ Kogălniceanu who campaigned like no other
lor Dobrogea, for the Sea, becoming he himselffor a while a citizen ol Constanta, his home in the
peninsula being mentioned by documents ofthe time.

ce cuprinde oraşul Iaşi la mijlocul lunii septembrie, din doi în doi
ani, datorată unui insolit şi inedit festival organizat de către Muzeul Ştiinţei şi
Tehnicii "Ştefan Procopiu", din cadrul Complexului Naţional Muzeal
"Moldova", m-a purtat cu gândul la o altă sărbătoare a urbei, fiind vorba de Ziua Marinei
Române, desfăşurată în alt oraş, desigur unul riveran mării, la Constanţa. Aceste două
manifestări citadine au în comun nu numai antrenarea tuturor concetăţenilor, dar, de-a lungul
atâtor decenii de când este marcată prin numeroase manifestări Ziua Marinei - a mării şi a
apelor sale afluente, a oamenilor care slujesc la bordul navelor, marinarii - dar printre oamenii
mării şi ai portului maritim cel mai mare al României, sunt mulţi cu rădăcini ieşene. Despre unii
am mai scris, despre alţii în viitor. ..
La începutul veacului trecut a fost aleasă ca zi a Marinei Române ziua în care este
prăznuită "Adonnirea Maicii Domnului", adică ziua de 15 august. Ei, marinarii, şi-au ales-o ca
patroană. Când se află la bordul nave lor lor, între cer şi apă, ruga lor pentru cei dragi rămaşi pe
uscat, ca şi pentru ei înşişi se îndreaptă către Maica Domnului. De altfel, tot pe Fecioara Maria o
invocă şi cei de la uscat când cer ocrotirea celor plecaţi pe apă. Fie că ei, credincioşii, sunt
catolici ori ortodocşi. Şi aici aş dori să evoc un moment din istoria creştinismului, petrecut, după
cum susţine tradiţia, în unnă cu o jumătate de mileniu pe coasta italiană, la Montenero. Piraţii
care-şi aflaseră adăpost într-o peşteră la poalele muntelui amintit, au găsit acolo şi o icoană a
Sfintei Fecioare. La plecare au luat-o cu ei, dar icoana a dispărut. Peste un timp, când au revenit
în peşteră, icoana era la locul ei. Pradă remuşcări lor, ei au mutat icoana la catedrala din Livomo,
dar şi de acolo, spune legenda, că minunea s-a înfăptuit, icoana fiind la locul ei iniţial, în
peşteră. Impresionaţi, marinarii şi piraţii locului au transfonnat peştera în capelă, devenită loc de
pelerinaj, punându-se sub oblăduirea Sfintei Fecioare. Nenumărate au fost corăbiile ce s-au
abătut din drum pentru a saluta venerata patroană de a cărei icoană auziseră şi a-i cere protecţie.
Astăzi, pelerini din lumea întreagă urcă cu funicularul sau pieptiş pe cărăruie, la Catedrala de la
Montenero, pentru a se ruga la icoana Mariei Santissima.
La anii 1500, în plin ev mediu românesc, patronul corăbierilor moldavi ori valahi, era
Sfântul Ierarh Nicolae, după cum mărturie stau frescele din bisericile mânăstirilor de la Voroneţ,
Moldoviţa, Suceviţa, Hurezi, Polovragi şi nu numai. EI, Sfântul Nicolae, este prezent la bordul

E

fervescenţa

223

https://biblioteca-digitala.ro

r':n~ni

mente. Proieele

corăbiei,

ajutându-i pe marinari să potolească furia mării aruncând în apă ulei încins, care
o peliculă la suprafaţa apei, astfel corabia rămâne în echilibru, oricât de Înfricoşătoare
ar fi tempesta.
Afirmam că în ţara noastră, la începutul veacului al XX-lea a fost aleasă ca patroană a
marinarilor Sfânta Fecioară Maria. După unele surse, acest lucru s-ar datora Reginei Maria, pe
atunci principesă, alteţă regală, fiică de amiral, iubitoare de mare şi vapoare, născută şi crescută
pe insulă - Marea Britanie, Malta. După altele, legăturilor tot mai strânse ale navelor Serviciului
Maritim Român cu lumea catolică, ştiut fiind faptul că încă de la finele veacului al XIX-lea,
navele comerciale maritime româneşti străbăteau în lung şi în lat Marea Mediterană, ieşeau la
ocean, intrând mai apoi, pe Canalul Mânecii, pe Marea Nordului, pe Baltica.
Cert este faptul că În anul 1902, la 15 august, într-o zi de joi, s-a serbat pentru prima
dată Ziua Marinei, la bordul crucişătorului "Elisabeta", care era cea mai mare navă militară a
României la acea dată. Împreună cu ofiţerii Diviziei de Mare, s-au aflat înalte oficialităţi
militare şi civile, în frunte cu ministrul de Război, D.A.Sturdza. Ceremonialul militar şi cel
religios, desfăşurat la bord, a fost urmat, În a doua parte a zilei, de regate de bărci, jocuri
nautice, focuri de artificii, iluminaţii, serată veneţiană, spre deliciul viligiaturiştilor veniţi cu
trenuri de plăcere de pe tot cuprinsul ţării. Ei fuseseră îndemnaţi să participe de către însuşi
primarul Constanţei, care, cu ceva vreme mai înainte, a trimis către omologii săi din urbele
reşedinţe de judeţ - cu siguranţă şi primarului oraşului Iaşi - o adresă "prin care aducem la
cunoştinţa publică aceste serbări mari şi vă rugăm, Domnule Primar, să binevoiţi a dispune
afişarea - programului de desfăşurare a Zilei Marinei - prin locurile cele mai expuse vederii din
oraşul Domniei Voastre . ..
Implicarea Primăriei Constanţa a constat şi în iluminarea portului cu felinare,
pavoazarea oraşului ş.a. Cert este că a fost încasată o sumă frumoasă de bani, ce au intrat în
contul Palatului Invalizilor.
În anul următor, la serbările ocazionate de Ziua Marinei, în portul Constanţa a fost
prezentă şi nava rusească "Psezuape", iar la regata de bărci au evoluat ambarcaţiunile
crucişătorului "Elisabeta" şi cele ale bricului "Mircea". Până în vara anului 1916, când data
intrării În război a României a coincis cu cea a sărbătoririi Zilei Marinei, momentele solemne sau desfăşurat în portul Constanţa, la bordul crucişătorului, ori al canonierei "Griviţa" (1904),
sau al vaporului ,Jmpăratul Traian"( 1911, 1912). De asemenea, la unele ediţii s-a implicat
însăşi regina Elisabeta, împreună cu Societatea Marinarilor Civili "Regina Elisabeta".
Un moment inedit s-a petrecut în vara anului 1906, când crucişătorul "Elisabeta",
având la bord pe ministrul de Război, pe comandantul Marinei Militare, pe P.S.S. Episcopul
Dunării de Jos şi alte înalte fete bisericeşti , dar şi oficialităţi civile, nava a părăsit portul
Constanţa, luând cap-compas Mangalia, întreaga solemnitate desfăşurându-se în largul mării.
Desigur, întrecerile dintre bărci şi toate celelalte jocuri marinăreşti, precum şi focurile de
artificii, retragerea cu torţe, ca în fiecare an, s-au petrecut în incinta portului Constanta.
Despre cât de mult a intrat în numai câţiva ani în conştiinta tomitanilor şi a edililor
oraşului lor, sărbătoarea Zilei Marinei şi a prăznuirii patroanei marinarilor, Sfânta Maria Mare,
ne vorbeşte un fapt petrecut tot în vara evocată mai sus. Iată despre ce este vorba. În luna iulie
1906, preotul paroh al Catedralei "Sfintii Apostoli Petru şi Pavel", Nicolae Paveliu, a solicitat
primarului Constantei aprobarea ca biserica al cărei loc de zidire avea să fie sfintit în ziua de 6
august să-i fie dat hramul "Adormirea Maicii Domnului", spre întărirea comuni unii dintre
biserică breasla marinarilor. Printre altele, preotul a scris: "Este cunoscut, Domnule Primar, că
oraşul Constanţa este nu numai un oraş comercial şi deci sediul marinei noastre comerciale, ci
şi un port maritim militar, deoarece aici s-a stabilit şi sediul marinei noastre de războiu, ca şi
mica Şcoală de Marină ce avem. Se ştie, de asemenea, şi eu ca preot de garnizoană o afirm, că
formează
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patronul Marinei noastre este Adormirea Maicii Domnului (Precis ta, 15 august). Se ştie, de
asemenea, marile serbări ce Marina noastră organizează cu această ocaziune şi la care iau
parte toate vasele aflătoare În port sub orice pavilion ar ji ele. (..) Dacă s-ar unifica aceste
două patronuri, adică al Sjintei Biserici de Sus (ce urma a ji zidită, astăzi se află În cartierul
Tomis III n.n.) cu al Marinei noastre de război, s-ar putea face În jiecare an o sărbătoare
grandioasă, care să jie şi a Mariei, şi a Bisericii şi a oraşului, sărbătoare deci demnă atât de
numele nostru de român, cât şi de acela de creştin ortodox şi care, prin faptul că ia parte la ea
toate vasele aflătoare În port, ar putea să contribuie lafala poporului nostru În afară.
Bazat pe aceste consideraţiuni, socotesc, Domnule Primar, că şi dumneavoastră veţi.li
de aceeaşi părere şi veţi lua toate măsurile spre aprobarea acestei umilite păreri, adică de a da
sjintei Biserici din partea de sus a oraşului hramul "Adormirea Maicii Domnului" ce se
serbează la 15 august ajiecărui an ".
Primarul Ion Bănescu a sprijinit această iniţiativă, adresându-se la rândul său PSS
Episcopului Dunării de Jos de la Galaţi. Printre argumentele aduse s-au numărat şi:"Aşa,
Marina noastră are ca patron Adormirea Maicii Domnului, la 15 august, când În Constanţa se
fac serbări la care iau parte toate vasele din port şi când oraşul se Împodobeşte şi prăznuieşte.
Ţinând seamă de faptul acesta, ne-am gândit că ar ji bine să se stabilească hramul noii
biserici care se clădeşte la Constanţa săjie Adormirea Maicii Domnului.
Am uni cu chipul acesta două sărbători pe care oraşul le-ar prăznui odată şi cu toată
cinstea tradiţională. "
Acest lucru s-a înfăptuit numai peste doi ani. Mai mult, în perioada interbelică, un alt
lăcaş de cult ortodox, aflat în inima oraşului, a primit acelaşi hram. Iar în însoritul Balcic, acolo
unde Regina Maria, ajutată de inimosul primar Octav Moşescu a constituit o tabără estivală de
artişti plastici şi scriitori, tot ea, Regina protestantă, a ridicat o bisericuţă cu acelaşi hram,
Biserica Maicii Domnului de la Mare - Stella Maris. Despre ea, Regina Maria a scris: "Se
găseşte pe o prispă cu privirea peste mare; valurile Îi cântă cântecele lor; la poale cresc flori,
ca un dar, şi aproape clocoteşte un izvor cu apă limpede cum e cleştarul, din care Însetatul
poate bea ". Acolo i-a rămas inima Reginei chiar şi la propriu s-a odihnit pe firida anume
cioplită în zid, dar vremurile de restrişte, au trimis-o, după numai doi ani, într-un alt loc drag ei,
Castelul de la Bran.
Dar să reluăm firul povestirii noastre legată de sărbătorirea Zilei Marinei. Am rămas la
mij locul lui august 1916, când în România a sunat mobilizarea. Navele şi trupele aliate ruseşti
au intrat în Dobrogea. Un ziar local a consemnat: "Un preludiu al intrării noastre În acţiune au
fost bubuiturile tunurilor de pe vapoarele de război nlseşti care salutau În ziua de 15 august
pământul românesc de la Marea Neagră ".
Peste două luni, întreaga Dobroge, până la linia Dunării, a căzut sub ocupaţia germanobulgară, trăind una dintre cele mai nefaste perioade din istoria sa. Serbările prilejuite de Ziua
Marinei au fost reluate în vara lui 1918, la Chilia Veche, unde echipajele celor patru monitoare,
ambarcate pe bărcile nave lor lor, s-au întrecut în trasul la rame cu lotcile pescăreşti, cu bărcile
de la vedetele de siguranţă şi cu cele de şlepuri. Tradiţionalele jocuri marinăreşti s-au ţinut şi
ele, spre deliciul localnicilor. Suma de bani strânsă a fost dăruită orfanilor de război.
Şi-n vara anului următor, când serbările s-au întors acasă, la Constanţa, în port, banii
încasaţi au fost în beneficiul orfanilor de război. În anul următor, când lucrurile intraseră pe
făgaşul lor normal, la Constanţa, localnici şi viligiaturişti au sărbătorit nu numai Ziua Marinei,
dar şi intrarea în serviciul Marinei Militare a celor două contratorpiloare (distrugătoare)
cumpărate de către statul român din Italia. La botez, ele au primit numele de "Mărăşti" şi
"Mărăşeşti", în amintirea celor două mari bătălii purtate în vara anului 1917 de către ostaşii
români .. Alături de cele două distrugătoare, în portul Constanţa au fost şi cele patru canoniere

225

https://biblioteca-digitala.ro

L\' L'Tl i men te.

achiziţionate

Proiecte

Un public numeros a asistat la serviciul divin, dar şi la jocurile
Într-un loc inedit, În patrulaterul mărginit de către navele mai susamintite. "Tot timpul serbării, muzica a cântat pe bordul unuia dintre contratorpiloare. (...) De
la bordul distrugătorului "Mărăşti" aufost trase 21 de salve. " Şi tot din presa constănţeană am
aflat: "Cu timpul, aceste sărbători anuale au trecut oarecum În tradiţia oraşului, ele constituie
un eveniment În viaţa portului nostnl. De la inceput s-a căutat să se dea un caracter mai larg,
mai naţional acestei serbări, a căror amploare, fast şi importanţă creşte an de an ".
Astfel, În vara anului 1924 sărbătorirea Zilei Sfintei Marii a fost organizată de către
Marina Militară împreună cu Societatea Marinarilor Civili "Regina Elisabeta" şi Yacht Club
Regal Român şi s-a concretizat printr-o Încântătoare serbare nautică şi veneţiană, petrecută În
port. Publicul a fost numeros. Pe prima sa pagină, ziarul "Dacia" (nr.193 din 30 august 1924) a
descris tabloul acestei zile: "Programul serbării a fost inceput cu trei lovituri de tun, după care
au urmat curse de bărci militare şi de lotci de pescari cu câte 3,2 şi 1 ramă, salturi În apă,
watter polo, exerciţii de scafandrieri, curse de dandy, exerciţii de trapez, curse de bărci fără
rame, curse de Înot, topogan, vânătoare de raţe şi explozii de mine marine, după care pe bordul
bricului "Mircea ", domnul amiral Scodrea (comandantul Diviziei de Mare, n.n.) a Împărţit
premiile.
Seara, după ora 09,00, programul a continuat cu coruri, tablouri alegorice, dansuri,
piramide, jocuri de lumini, serenade veneţiene, lupta de la Şedulbar şi jocuri de artificii.
În tot timpul serbării, pe bordul bricului "Mircea" muzica militară a Regimentului 34
Infanterie a distrat asistenţa ... "
În anul următor, nava-şcoală bricul "Mircea" s-a aflat de Ziua Marinei în marş de
instrucţie cu cadeţii Şcolii Navale, acostând în portul Suda (Creta). Din "Istoricul bricului
"Mircea" (publicat sub îngrijirea prof.univ.dr.Valentin Ciorbea, Ed.Academiei Navale "Mircea
cel Bătrân", Constanţa, 2000) aflăm că: "După schimbarea vizitelor Cll autorităţile insulei la
aneia, se fac invitaţii la bord pentru a asista la serbarea noastră - patronul Marinei. Nava a
ridicat marele pavoaz.
Serbarea are loc cu mare reuşită, constând din curse de bărci, curse de Înot, sărituri,
Tug of war (trasul la parâmă), curse În saci, lupte În apă şi pe tangon etc, dându-se premii
câştigători/or ".
Şi în anul 1926, la aceeaşi dată, bricul îşi efectua marşul cu cadeţii, tăcând escală de
data aceasta în apele iugoslave. În sursa mai sus-citată s-a scris: " În dimineaţa zilei de 15
august nava pleacă spre Vela-Luka, trece prin Canalul Brazza- Între Insulele Solta şi Brazza -şi
ancorează În baia de mai sus la 10.45, schimbând salutul cu Gnlpul Navelor passe-mine ale
flotei iugoslave. in fundul băii se mai găsesc trei torpiloare. O dată cu ancorarea, "Mircea"
arborează marele pavoaz, care este ridicat şi de către navele iugoslave la 12.00, În vederea
serbării patronului Marinei Române.
Vizitele cu navele străine din baie sunt vizite de vechi prieteni, căci nava noastră este
cunoscută aproape tuturor comandanţilor-camarazi Încă din anul precedent la Teodo.
După masă are loc la bordul lui "Mircea "serbarea patronului Marinei În prezenţa
tuturor ofiţerilor navelor din baie şi a autorităţilor locale.
La cursele de bărci, barca nr.2 a navei noastre ia premiul 1, repurtând astfel o
strălucită victorie asupra tuturor celorlalte cinci bărci ale puitoarelor de mine iugoslave. "
La serbarea Zilei Marinei din anul 1928, bricul "Mircea" a fost la ancoră, la dana a
şasea, în portul Constanţa. Aflat la bordul său, reporterul ziarului "Dacia" ne-a lăsat un film
documentar, în care imaginile se derulează aievea: Sosirea comandantului Diviziei de Mare, cea
a inspectorului general al Marinei Militare împreună cu ministrul de Război, principele Nicolae
şi corpul diplomatic. Împreună cu oficialităţile locale au întâmpinat venirea familiei regale:
din

Franţa.

marinăreşti, desfăşurate
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regele Mihai, regina Maria, principesa Elena, principesa Ileana, Însoţită de principele ŞI
principese ale Greciei. S-a oficiat Te-Deumul, după care regele Mihai a botezat patru
hidroavioane "Savoia". A urmat o demonstraţie acrobatică a aparatelor de zbor. Asistenţa a luat
parte la botezul yachtului "Isprava" al principesei Ileana, care cu puţin timp Înainte, În urma
unui riguros examen de absolvire a Şcolii Navale "Mircea" din Constanţa, a obţinut gradul de
aspirant, fiind prima femeie româncă ofiţer de marină, avea să-i urmeze după opt decenii
aspiranta Georgiana Marin. Şi filmul continuă, concursurile de bărci şi nataţie, premierea,
dineu!. După - amiază, familia regală a revenit şi programul s-a derulat În zona Cazinoului,
pentru ca În sala mare a Cazinoului În acorduri de jazz, să aibă loc un bal select, ce s-a Încheiat
la 3 dimineaţa.
Au urmat, an de an, noi ediţii. În vara anului 1938, sărbătorirea Marinei a fost amânată
pentru ziua de 8 septembrie, datorită doliului pentru pierderea reginei Maria. Mai apoi a venit
războiul, care şi-a Întins umbra neagră şi asupra ţării noastre - au fost mai Întâi rapturile
teritoriale din vara anului 1940, pentru ca În iunie următor, Ţara să se afle În plin război. Şi
totuşi Ziua Marinei a fost sărbătorită an de an, la malul mării, În principalele porturi dunărene şi
pe lacul Herăstrău, În Bucureşti. Prin grija Ligii Navale Române au fost organizate serbări şi În
oraşe reşedinţe de judeţ de pe cuprinsul ţării şi aici, la Iaşi. În Moldova, s-a mai sărbătorit la
Piatra-Neamţ, SIănic-Moldova, unde se afla dislocat un Înalt comandament, Târgu-Ocna ş.a. Cu
acest prilej au fost comemoraţi eroii marinari căzuţi În Primul Război Mondial, dar şi În
memoria celor ai campaniei ce se derula, fiind aruncată o ancoră de flori sub formă de ancoră,
omagiu celor plecaţi atât de devreme. Preoţii au rostit rugăciuni pentru cei căzuţi, iar fanfara a
intonat "Imnul eroilor căzuţi" şi "Rugăciunea". În portul Constanţa, comandantul Forţelor
Navale Maritime, contraamiralul Horia Macellariu, a ţinut o emoţionantă cuvântare,
Îmbărbătându-şi camarazii: "V-am văzut În lungile operaţiuni ce le-aţi executat sub ordinele şi
conducerea mea cum n-aţi clintit În faţa duşmanului. Pericolele i'nfruntate cot la cot au călit
i'ntre voi şi mine legătura pe care nimic şi nimeni nu o va putea rupe. În fiecare dintre voi am
găsit un concurs total, un devotament fără margini. Tot ceea ce eu puteam să aştept de la bravi
ca voi şi pentru care vă mulţumesc i'n numele României şi al meu.
Tari pe drepturile şi dreptatea noastră, cu acelaşi entuziasm să mergem mainte pentru
a smulge adversarului nostru victoria deplină şi definitivă a neamului românesc.
Să fim demni urmaşi ai marinarilor lui Ştefan cel Mare, care transformaseră această
mare i'n lac moldovenesc. "
Din anul 1945, pe lângă Ziua Marinei Române a fost sărbătorită şi cea a marinei
sovietice. În anul 1951, comandantul Marinei Militare, În urma unui ordin verbal, a propus ca să
fie sărbătorită la Început de august, noua putere nu a agreat ziua prăznuirii Sfintei Fecioare
Maria. În principalele porturi maritime şi fluviale româneşti a fost sărbătorită În prima duminică
a lunii august Ziua Marinei Române, care, desigur, conform cu noua viziune, nu mai Începea cu
pomenirea eroilor şi a ţinerii Te-Deumului. Deşi a Îmbrăcat alte forme, tradiţia s-a păstrat
neîntreruptă, marinarii militari şi civili, Împreună cu lucrătorii portuari fiind sărbătoriţi. Un
punct de atracţie a fost defilarea navelor alegorice, Începând cu trirema elenă şi libuma romană,
continuând cu pânzarul moldovenesc, caicul brâncovenesc, corabia "Mariţa", bricul "Mircea"
ş.a. Nava-şcoală "Mircea", ori de câte ori a fost În ţară, a fost prezentă. Trebuie să amintim
faptul că după anii 50, Ziua Marinei Române cu Întreaga sa suită de manifestări s-a desfăşurat În
portul Mangalia, unde au fost prezente personalităţile conducerii de partid şi de stat ale timpului.
Desigur şi În celelalte porturi maritime şi fluviale au avut loc manifestări, dar la scară mult mai
mică.
Sărbătorirea

avut o

semnificaţie

Zilei Marinei Române din vara anului 1964, În portul militar Mangalia, a
aparte. Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim - secretarul e.e. al P.M.R., prezent
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la sărbătoare, a observat undeva, în plan îndepărtat catargele navei şcoală "Mircea". L-a întrebat
pe comandantul Marinei Militare, viceamiralul ing. Grigore Marteş, de ce nu evoluează şi
frumosul velier. Răspunsul a fost că nava nu se află în stare de operativitate, o reparaţie capitală
în şantierul gennan constructor fiind imperios necesară. Dej a cerut să-i fie trimisă documentaţia
necesară în care să fie arătată starea navei. În anul unnător, nava-şcoală "Mircea", însoţită de
două remorchere, a pornit către Şantierul "Blohm und Voss" din Hamburg. După o andocare de
mai multe luni, nava a revenit în ţară întinerită, reluându-şi marşurile de instrucţie pe Marea
Neagră, Mediterana, iar în anul sărbătoririi Bicentenarului Statelor Unite, 1976, "Mircea" având
la bord cadeţii Institutului de Marină "Mircea cel Bătrân", a efectuat prima traversadă atlantică,
fiind prezent la regatele organizate cu prilejul amintit. De atunci a mai efectuat, după anul 1990,
alte două traversade - în 2004 şi 2009.
Din vara anului 1990 tradiţia sărbătoririi marinarilor civili şi militari în ziua prăznuirii
Sfintei Fecioare Maria a fost reluată, sărbătoarea desÎaşurându-se, aici, acasă, în portul-mamă
Constanţa, spre bucuria constănţenilor, dar şi a miilor de viligiaturişti. Desigur, televiziunea
oferă frumoasele serbări milioanelor de telespectatori aflaţi în ţară ori peste hotare.
Am dorit să aducem un omagiu zecilor de marinari -peste 50 de ofiţeri ieşeni -şi prin ei
miilor de marinari moldoveni care, demni unnaşi ai plutaşilor de pe Bistriţa, dar şi ai
corăbierilor lui Ştefan cel Mare şi Sfănt, care au slujit pe nave le militare ori comerciale
româneşti, astăzi, aici, la acest superb Festival al Muzicii Mecanice, sărbătoare de suflet a
ieşeni lor, aducându-le din căldura sufletului de marinar...

GALERIE FaTO:
Revista Marina

Română,

iulie - august 2012
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MEMORIA IMAGINII SI
, A CUVÂNTULUI SCRIS
omplexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi şi muzeele sale filiale publică an de
an rezultatele cercetării muzeografice în Buletinele anuale, iar parte dintre
aceste cercetări în cataloage de colecţie editate în condiţii grafice remarcabile.
Ne-au atras atenţia două dintre acestea şi anume: Pictorialul amintirilor semnat de Camelia
Elena Pralea, Iaşi 2009 şi Din istoria maşinii de scris semnat de Monica Nănescu, Iaşi 2011,
ambele apărute la Editura
Palatul Culturii şi ilustrând
prin imagini şi text infonnaţii
despre
valorile
din
patrimoniul
specific
al
Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii
"Ştefan Procopiu".
dintre
Primul
acestea,
Pictorialul
amintirilor - materializa rea
memoriei vizuale se referă la
materiale
ŞI
tehnica
fotografică şi anume aparate
de fotografiat exemplare de
colecţie,
precum ŞI texte
infonnative conţinând date
despre istoria şi evoluţia
tehnicii fotografice, a fotografiei, dar şi a evoluţiei imaginii privită ca fonnă de comunicare de
la apariţia ei în secolul XIX, apoi secolul XX punându-se aici în discuţie fenomenul translării
către cinematografie, televiziune apoi internet. "Trăim în secolul imaginilor (spune autoarea).
Oriunde mergem, oriunde ne învârtim, oriunde ne îndreptăm privirea, suntem înconjuraţi de
imagini - mai repede decât am putea citi cuvântul". Fenomenul este studiat şi ilustrat de la
dagherotip (plăcuţa din metal), trecându-se apoi prin principiul pozitiv/negativ al lui William
Henry Fox Talbot şi al francezului Hippolyte Bayard din anul 1841, procedeu actual până azi şi
care stă la baza fotografi ei, denumit de Talbot cala tip şi având drept suport hârtia.
În România prima calotipie a fost realizată în 1848 de Carol Pop de Szathmari (unul
dintre primii zece fotografi din Europa). Colecţia de la Iaşi cuprinde câteva frumoase exemplare
de fotografie realizată prin calotipie. A unnat apoi fotografia având drept suport placa de sticlă
uscată, aşadar clişeul uscat, considerat drept primul procedeu modern de imprimare a imaginii,
introdus în arta fotografică în 1871 de descoperitorii ei, medicii britanici Richard Leach Maddox
şi John Hughs Bennett.
Colecţia se compune dintr-o serie de clişee pe sticlă, păstrate în cutia lor originală,
conservate foarte bine, pe care stă gravat Grands prix (1899-1900). Autoarea comentează cu
destule detalii explicative treceri le prin toate etapele marcând momentele importante ale
evoluţiei artei fotografice, a suporţi lor folosiţi, precum şi a aparatelor fotografice într-o
multitudine de tipuri.

C
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Aflăm

astfel că a doua
a secolului XIX ŞI
începutul celui de al XX-lea au
condus, prin apariţia şi dezvoltarea
la
potenţarea
cinematografiei,
apetitului
pentru
fotografia
diversificată croind astfel drumul
către inovaţiile în arta fotografică
care au însemnat schimbări atât din
perspective tehnice dar ŞI din
perspective
estetice.
Autoarea
catalogului vorbeşte aici de Eugene
Atget (1857 - 1927) "care după o
scurtă carieră actoricească a devenit
fotograf ambulant" deosebit de
pasionat şi care după ani imaginile
descoperite şi legate de numele lui, "scene de stradă, aspecte ale cartierelor sărăcăcioase ale
Parisului şi ale micilor meserii exercitate aici, au lacut din el nu doar un cronicar al vieţii
cotidiene ci şi un precursor al obiectivismllilii consacrându-I ca pe unul dintre primii
reprezentanţi ai fotografiei moderne. Colega noastră vorbeşte mai departe de inventarea
aparatului reflex, de roia cu peliculă ccluloid, de fabricile germane de instrumente optice,
aparatele de fotografiat miniaturizate din anul 1936 sau aparatul Kodak Disc 400 care, în 1982,
înlocuia filmul cu discul.
Întregul patrimoniu cu exemplificările menţionate reprezintă o sursă consistentă,
preţioasă pentru expoziţiile temporare sau permanente care au menirea valorificării mărturiilor
muzeografice existente în patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii.
Pe lângă informaţiile comentate anterior şi imaginile diverselor aparate fotografice
existente în colecţia muzeului menţionat, autoarea realizează în ultima parte a lucrării o
cronologie bine documentată legată de istoricul tehnicii şi înregistrării imaginilor fixe şi mobile.
O fotografie spune mai mult decât o mie de cuvinte spunea cineva, parafrazăm si
adăugăm: un catalog fotografic bine realizat poate oferi un larg câmp de informare, poate forma
o imagine bine documentată privind istoricul fotografi ei şi a instrumentelor de preluat şi
prelucrat imaginea.
Cel de al doilea catalog referitor la istoria maşinii de scris editat în aceleaşi condiţii
grafice speciale, cum de altfel ne-a obişnuit Editura Palatul Culturii, reprezintă o altă dovadă de
profesionalism. Lucrarea cuprinde mai multe părţi, precum: Apariţia şi dezvoltarea maşinii de
scris care oferă informaţii, judicios alese şi structurate, despre etapele de evoluţie a tiparului şi a
industriei de maşini de scris în diversitatea lor de modele de la apariţie şi pe tot parcursul
secolului al XIX-lea îndeosebi. Capitolul conţine informaţii consistente ce marchează
începuturile tiparului, de la inventarea presei de imprimat a lui Johann Guttenberg, din secolul
XV, parcurgând întreg traseul cu date şi comentarii pertinente referitoare la evoluţia
instrumentelor de scris şi utilitatea lor în viaţa socială. Monica Nănescu scrie chiar în debutul
capitolului: "Rememorarea unor episoade din istoria maşinii de scris este legată de permanenta
acumulare de date şi mărturii inedite privind traseul parcurs de-a lungul vremii de această
jumătate

•

invenţie.
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Rcccnzii
Esenţa

imprimării

ŞI

multiplicării

semnelor
prm
intermediul unui mecanism, cu
rol de ordonator al efortului
uman de a comunica în scris,
este reevaluată astfel din
perspectivă

muzeografică

1'° 11'

t

PILI

Monica Ninescu

ŞI

socio-culturaIă". Dacă "Johann
Guttenberg a deschis drumul
răspândirii cuvântului tipărit", în
secolul al XIX-lea "odată cu
începutul automatizării s-au
creat factorii favorabili apariţiei
şi răspândirii maşinii de scris".
Autoarea
urmăreşte
fenomenul prin exemplificări
DIN ISTORIA MAŞINII DE eRI
concrete, comentând faptele prin
CATALOG DE
LECŢIE
imagini şi texte informative, în
acest sens anul 1845 fiind
cunoscut ca reper în evoluţia
istorică a maşinilor de scris, prin invenţia numită Chirographer. Interesant este de amintit că în
anul 1861, inventatorul Francisco Azevedo a conceput o maşină de scris din lemn foarte
ingenioasă ce i-a îndreptăţit pe brazilieni să-I considere "adevăratul şi singurul inventator al
maşinii de scris, o pretenţie care a fost subiectul mai multor controverse legate de patemitatea
descoperirilor în cadrul mai larg al istoriei ştiinţei mondiale".
Monica Nănescu ilustrează în continuare etape din evoluţia maşinii de scris prin imagini
şi comentariu, folosindu-se de exemplarele existente în patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii
"Ştefan Procopiu" din Iaşi şi creionând astfel evoluţia corectă a fenomenului. Capitolul se
încheie cu informaţia că în anul 2011 a fost înregistrată închiderea, din lipsă de vânzări, a
ultimei fabrici de maşini de scris, denumită Godrej and Boyce din oraşul Mumbai, India.
Următorul capitol, Din istoria maşinii de scris. Firme producătoare de prestigiu
însumează date şi imagini despre
marile firme din întreaga lume
producătoare de maşini de scris,
capitol prin care cititorul se
familiarizează
cu
producători
precum:
Remington,
Yost,
Underwood, Adler, Royal, Mignon,
Mercedes şi multe altele şi care
"definesc momentele importante din
evoluţia
mijloacelor
ŞI
mecanismelor de scriere mecanică
care au marcat istoria tehnicii de la
jumătatea secolului XIX până la
finele secolului XX.
Catalogul
colecţiei,
precizează autoarea, prezentat în
următorul capitol "se doreşte a fi un

-

..... ....
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Rccen.t:i i
aide-memoire amănunţit şi totodată o invitaţie către orizontul istoriei recente a tehnicii" cu
adresabilitate evidentă către publicul de muzeu cu scopul ca acesta să devină bun cunoscător a
"mărturiilor tezaurizate de muzeul sus amintit, exponate etalate într-o ambianţă spaţială şi
imagistică în care spiritul ştiinţific vibrează în diferite forme, atestând documentat şi explicativ
materializarea unei prezenţe expoziţionale şi culturale ca atribut al cunoaşterii şi delectării
deopotrivă" . Ultimul capitol al lucrării prezentate de aici se încheie, ca şi în cazul precedent cu o
cronologie a întregului concept, mai exact ilustrând fenomenul prin date, mod şi detalii de
fabricaţie, precum şi prin ilustrarea contribuţiei fiecărui fabricant ce şi-a legat numele de acest
instrument de scris.
Apreciem ca fiind salutar demersul celor două autoare prin iniţiativa inedită, dar şi prin
modul cuprinzător, acribic, prin care au realizat şi finalizat cele două ample şi substanţiale
lucrări .

Muzeograf, Ioana (Vasilescu)
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Restituiri

MEMORIA DOCUMENTELOR

Muzeul

Ştiinţei şi

Teodora-Camelia Cristofor
Tehnicii "Ştefan Procopiu" Iaşi

ondul memorial "Ştefan Procopiu" din patrimoniul muzeului cuprinde o bogată
şi valoroasă corespondenţă Întreţinută de savant cu mari personalităţi ale vieţii
ştiinţifice din România, instituţii de prestigiu din străinătate, prieteni şi
colaboratori apropiaţi, cu membri ai familiei, dar şi cu admiratori comuni ce i-au purtat o
sinceră admiraţie şi recunoştinţă pentru munca depusă. Varietatea subiectelor tratate, precum
aspecte din cercetarea ştiinţifică, publicaţii, viaţa academică, scrisori de mulţumire şi felicitare
cu diverse ocazii sau cele provenind de la membrii familiei, prezintă implicarea dinamică a lui
Ştefan Procopiu în cotidian şi În cercul lumii academice.
Prin conţinutul lor, ele exprimă emoţii, evenimente şi mărturii de viaţă, specifice
împrejurărilor vremii respective, dezvăluind o cronică vie a trecutului uman şi a faptelor
consemnate în aceste remarcabile surse de informaţie. Încorporând o valoare documentară
consistentă, biografia savantului Ştefan Procopiu este (re )întregită prin intermediul acestor
documente, punându-ne într-o autentică legătură cu destinatarul acestora.
Din vasta sa corespondenţă, am selectat un grupaj cu referire la momentele aniversare şi
omagiale ale profesorului, dovadă a respectului, admiraţiei şi recunoştinţei sincere, fără
părtinire, aduse de către numeroase persoane.
Prinşi în ineditul şi iureşul vieţii curente, aceste însemnări ne oferă posibilitatea de a
pătrunde, cu ochiul minţii, în intimitatea şi trecutul tumultuos al marelui om de ştiinţă, Ştefan
Procopiu.

F

Nr.inv. 7432/26
l Ianuarie 1955
Mult onorate Domnule Profesor,
Ca un omagiu de frumoasă amintire şi de recunoştinţă ce vă păstrez, vă exprim cu
ocazia "Anului Nou 1955" călduroase urări de sănătate şi bucurie întru mulţi şi fericiţi ani.
Bunul Dumnezeu să vă acorde toată favoarea cerească pentru ca activitatea prodigioasă
ce o desfăşuraţi să fie cu urmările cele mai glorioase.
Să trăiţi şi să fiţi fericiţi cu toată familia D,oastră.
Gr. Iliescu
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Nr.inv. 7432/60

Luna florilor, anul mântuirei 1955
O-lui Prof.

Şt.

Procopiu

Antonia şi Emil Gherasimescu, doreşte şi urează marelui profesor şi om de ştiinţă
Ştefan Procopiu, sănătate deplină şi puterea de a ajuta cu sfatul, vaste le sale cunoştinţe şi
inteligenţa sa superioară, Încă câteva generaţii de Învăţăcei, pentru a se deprinde să se orienteze
În vastul câmp al ştiinţei şi a Încerca să-şi croiască câte un drum propriu, dincolo de actualul val
pe care maica natura, cu atâta zgârcenie se Îndura a-I retrage, pentru a putea omul să găsească
noi posibilităţi de a-şi Îmbunătăţi şi înfrumuseţa viaţa.
Profesorul Procopiu şi-a îndeplinit strălucit îndatoririle de profesor şi om al ştiinţei.
Profesorul Procopiu este însă necesar ca să traseze drumurile de urmat câtorva generaţii de
tineri. Profesorului Procopiu îi dorim cea mai deplină sănătate .
Antonia

şi

Emil Gherasimescu

Nr.inv. 7432/24
Bucureşti ,

28 Decembrie 1957
Mult stimate

şi

iubite Domnule Procopiu

Cu prilejul zilei dumitale onomastice şi În aşteptarea anului nou 1958 îţi dorim din toată
zile fericite, întru mulţi ani Împreună cu tovarăşa dumitale de viaţă, care nu
precupeţeşte nimic spre a te şti şi avea sănătos şi cu dragoste şi putere de muncă.
inima

sănătate şi

Unul dintre îndatoraţii dumitale,
Ing. I. Andriescu-Cale cu soţia

Nr.inv.7432/8
I Ianuarie 1958
Mult iubite
Cu prilejul

sărbătorii

şi

stimate Domnule Procopiu,

de anul nou,

vă

rog

să primiţi

cele mai bune

urări

de

sănătate şi

fericire.
Păşind

pe calea unui an în plin, sunt convins că veţi avea mai departe În domeniul
succese răsunătoare cu care ne-aţi obişnuit până acum.
Prezent totdeauna la muncă şi la datorie, vă rog să continuaţi a fi exemplul unic la noi În
de cercetătorul care, iubindu-şi meseria ştie să recolteze cele mai frumoase succese.

cercetării ştiinţifice, aceleaşi

ţară,

N.
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Bărbulescu

Restituiri
Nr.inv.7432/38
Bucureşti,

30 Decembrie 1968

Stimate Domnule Profesor,
Pentru noul an 1969, respectuos vă urez din toată inima: "La mulţi ani!", multă sănătate,
mai bună, belşug şi depline realizări.
Vă asigur că sunteţi pentru noi, foştii Dvs elevi, acelaşi exemplu şi imbold în activitatea
noastră, ca şi în anii frumoşi dar depărtaţi ai studenţiei.
Cu

deosebită consideraţie,

Virgil

Stănculescu

Nr.inv.7432/37
Bucureşti,

22 Decembrie 1969

Stimate Domnule Profesor,
Pentru ziua Dvs onomastică, vă rog să primiţi urările mele respectuoase de multă
sănătate, depline realizări şi toată mulţumirea pe care, sunt convins, toţi cei care au lucrat şi au
învăţat de la Dvs, v-o doresc din toată inima.
Pentru Anul Nou, vă fac tradiţionala urare de: "La mulţi ani fericiţi!" şi tot ceea ce Dvs
înşivă vă doriţi.

Primiţi vă

rog asigurarea deosebitei

şi

afectuoasei

consideraţii şi

gratitudini ce

vă

păstrez.

Virgil

Stănculescu

Nr. Inv. 7432/20
10.11.1970

ACADEMIA
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
FILIALA IAŞI
Cabinetul preşedintelui

Tovarăşului

Academician prof.dr.doc.

Ştefan

Procopiu

Iaşi

Fiind plecat din localitate nu am avut posibilitatea dorită de a vă fi felicitat la timp, cu
prilejul aniversării Dvs. la împlinirea vârstei de 80 de ani.
Sunt fericit că am din nou ocazia de a-mi exprima sentimentele de profundă stimă şi
preţuire pe care le port academicianului profesor Ştefan Procopiu, mare personalitate a ştiinţei şi
culturii româneşti, care şi-a scris, prin realizări remarcabile, numele, în fundamentale cuceriri
ale fizicii pe plan mondial.
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IZesliluiri
Vă

doresc din

inimă încă mulţi şi

buni ani, spre a

vă

bucura de roadele

strălucitei

Dvs.

activităţi.

Acad. Cristofor Simionescu

Nr.inv.7432/35
Paşcani,

6 Martie 1970

Mult stimate şi iubite Dle Procopiu,
La împlinirea vârstei de 80 de ani, te rog să primeşti sincerele mele felicitări şi dorinţa
din toata inima, să trăieşti încă mulţi ani în deplină sănătate şi fericire împreună cu onorata D tale
familie!
Cu aceeaşi deosebită consideraţie şi afecţiune,
Cicerone Antonovici

Nr.inv.9226
1 Martie 1970
Dragă Fănică,

Din ziar am aflat că ai împlinit 80 de ani şi de ziua ta vreau să te felicit şi să-ţi doresc tot
ce te-ar bucura şi ţi-ar face plăcere.
Te rog transmite şi soţiei tale, pe care regret că n-am plăcerea s-o cunosc, multe salutări,
ţie aceeaşi veche afecţiune.

(Cordelia Taşcă,

verişoară

cu

Ştefan

Cody
Procopiu - n.n.)

Nr.inv.7432/35/5
Iaşi,

8 Martie 1970
Mult stimate Tov. Profesor Procopiu,
Cu deosebită plăcere si bucurie am aflat de aniversarea împlinirii de Dvoastră a vârstei de

80 ani.
- Prilejuit de acest important eveniment, cu care ocazie s-au evidenţiat contribuţiile
Dvoastră extrem de importante pe tărâmul ştiinţific, ca profesor, academician, fiind socotit ca un
mare savant,
- Socotind că la această neobosită muncă aţi fost ajutat de scumpa Dvoastră soţie Rodica
Procopiu, care nu precupeţeşte nici un moment, continuând în a vă ajuta să petreceţi cât mai
uşor greutăţile ce eventual de întâmpinaţi în prezent,
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H.estituiri
Pentru aceste

consideraţi uni vă

rog respectuos Tov. Profesor

şi

academician Procopiu

să

primiţi din partea mea şi a soţiei mele, atât D,oastră cât şi soţia D,oastră cele mai sincere felicitări,
împreună

cu cele mai bune urări de sănătate, fericire şi mulţi ani.
Să dea Dumnezeu ca toate dorinţele D,oastră să se împlinească aşa cum doriţi şi cum vă

dorim

şi

noi din

toată

inima.
rog respectuos ca împreună cu soţia şi copiii mei, să
soţiei D,oastr; cele mai bune sentimente, respect şi stimă.

Totodată vă

păstrăm

D,oastr;

şi

fiţi încredinţaţi că vă

Colonel în retragere, C. Rudeanu

Nr.inv.7432/36
Bucureşti,

9 Martie 1970
Stimate Domnule Profesor,

Aflând din ziare de sărbătorirea Dv cu ocazia împlinirii a 80 de ani, un admirator al
muncii Dv ştiinţifice şi tehnice va roagă să primiţi omagiile sale.
Ing. [van N. Breazu, fost colaborator al Prof. D. Hurmuzescu

Nr.inv.7432/3
Bucureşti,

9 Martie 1970
Mult stimate

şi

iubite Domnule Procopiu,

Am luat cunoştinţă din ziare, cu nespusă bucurie, de sărbătorirea Dv. pentru împlinirea
vârstei de 80 de ani. La toate urările ce vi s-au racut cu acest prilej, mă asociez şi eu, împreună
cu soţia mea, dorindu-vă Dv şi D-nei Procopiu, mulţi ani fericiţi. Eu sunt convins că în anii ce
urmează vă veţi putea continua activitatea ştiinţifică cu acelaşi succes răsunător, ca şi până
acum.
Cei ce v-au cunoscut ca mine, de aproape o jumătate de veac, preţuiesc în Dv nu numai
pe savantul de renume mondial, pe profesorul de mare prestigiu al Universităţii româneşti, dar şi
pe omul de suflet, cu inima caldă şi adânc înţelegătoare, care ştie să se facă iubit ţi admirat de
toţi cei cu care vine în contact.
Prin tot ce aţi realizat în domeniul ştiinţei şi culturii româneşti, sunteţi o mândrie a
neamului nostru şi noi, prietenii devotaţi ai Dv ţinem să se ştie acest lucru de toată suflarea
românească.

Să

ne

trăiţi

întru

mulţi

ani.
Cu

admiraţia şi afecţiunea

245

https://biblioteca-digitala.ro

de totdeauna,
Al dv, Nicolae 8ărbulescu

Rcstituit"i
Nr.inv.7432/1
12 martie 1970
Iubite

Ştefane,

Astăzi,

a fost o zi de mare bucurie când am citit în ziar că ţi s-a acordat ordinul CI. I
Steaua Republicii Socialiste România pentru merite ştiinţifice, bine meritate adaog. Ca prieten
vechiu care ne-am cunoscut pe alte meleaguri - malurile Senei, Luxemburg, Paris - acum 50 de
ani, te felicit că pentru inteligenţa iscoditoare şi munca depusă eşti consacrat printre savanţii
mari ai lumei şi ne faci şi eşti, mândria neamului nostru.
Te îmbrăţişez şi-ţi doresc sincer, sănătate.

c. C. Damian
Nr.inv. 7432/20

FACULTATEA DE FIZiCĂ
UNIVERSITATEA "AL. 1. CUZA"
ONOR ACAD. PROFESOR ŞTEFAN PROCOPIU
Str. Aleea Gr. Ghica Vodă nr. 10 laşi
Mult Onorate şi Iubite Domnule Profesor,
Cadrele didactice ale Facultăţii de fizică din laşi, dintre care, o bună parte, sunt foştii
Dumneavoastră elevi, au încă o dată prilejul să vă prezinte un respectuos omagiu de stimă şi
recunoştinţă, acum când aţi împlinit venerabila vârstă de 80 de ani.
Suntem convinşi că omagiile noastre sunt însoţite de cele ale numeroaselor promoţii de
studenţi din toată ţara, care au unnat fizica, şi care, la rândul lor, au contribuit la fonnarea noilor
generaţii de elevi vorbindu-le şi despre unul din marii oameni ai ţării noastre, academicianul Şt.
Procopiu.
Vă mărturisim, cu această ocazie, că deseori ne aducem aminte de frumoasele şi
convingătoarele cursuri pe care le-aţi predat în cadrul facultăţii noastre şi de îndrumările,
nepreţuit de scumpe pe care le-aţi dat multora dintre noi, atunci când am început să facem primii
paşi în cercetarea ştiinţifică.
Pentru cadrele didactice din facultatea noastră, ca şi pentru generaţiile de studenţi pe
care îi instruim, rămâneţi un exemplu luminos, ca profesor şi om de ştiinţă, demn de unnat.
Vă dorim cu toţii viaţă lungă şi bună, căci ne bucurăm să vă ştim alături, în activitatea
noastră zilnică.

În numele cadrelor didactice ale Facultăţii de fizică,
DECAN, V. Tutovan
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RESTITUIRI
Ronald Hochhauser,
Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea

Abstract: Our intention is to publish the full vers ion of an article which appeared in the
Hungarian newspaper of Oradea "Faklya" on the 2/,1 of February 1970. Written by an
anonymus author. a possible former visitor of the Technical Museum located in laşi, the text
contains information that might be useful in the event of a written or virtual reconstruction of
an older permanent exhibition of musical devices and devices for recording and rendering
sounds.

"n

cadrul capitolului enunţat al prezentului periodic, pe lângă strădaniile
permanente ale colegilor noştri de la Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan
Procopiu ", de a reînvia aspecte legate de devenirea muzeului pe care cu
onoare îl reprezintă, ne propunem redarea integrală a unui articol de altădată, publicat în
ziarul orădean de limbă maghiară, Faklya (în limba română Făclia), anul XXV, nr. 42
1
din 21 februarie 1970 • Scris de un autor anonim, un posibil fost vizitator al Muzeului,
textul conţine informaţii utile în eventualitatea unei reconstituiri, fie ea şi scriptică sau
virtuală, a mai vechii expoziţii permanente de automate muzicale şi aparate pentrll
Înregistrarea şi redarea sunetului. Din câte cunoaştem, "relatarea" nu a beneficiat
până în prezent de vreo transpunere publicată în limba română. Ne-a preocupat să
exc\udem posibile opinii greşite, ivite din cauza necunoaşterii sau a cunoaşterii lipsite
de siguranţă a limbii maghiare, cu toate că probabilitatea de a săvârşi abateri de la
adevăr la traducere este mare, date fiind înţelesurile multiple ale cuvintelor şi ale
expresiilor maghiare, dar şi circulaţia într-un spaţiu relativ restrâns a acestei limbi.
Scrierea originală, Ezer ev hangszereinek laşi-i mllzeumaban (în limba română
Muzeul ieşean al instrumentelor muzicale fabricate În decurs de un mileniu) face parte
din cadrul rubricii Hetvege J. (în limba română Sfârşit de săptămână 1.) - a se vedea în
facsimil. Din punctul de vedere allexicului, textul este de dificultate redusă şi foloseşte
un limbaj modern şi coerent. La traducere am avut în vedere justeţea cuprinsului, dar şi
a redării sale sub o formă îngrij ită.

!

Muzeul

ieşean

al instrumentelor muzicale fabricate În decurs de un mileniu
- transpunere din limba maghiară -

Unicul loc din România unde există o colecţie de aparate pentru Înregistrarea şi
redarea sunetului este Muzeul Politehnic din Iaşi.
Predecesoarea acestor mecanisme a fost harpa eoliană. Prima de acest fel a
apărut în secolul al X-lea, în Anglia, dar este foarte posibil ca ea să fi fost cunoscută
I Ziarul Faklya a debutat sub fonnă de săptămânal al Comitetului Regional al Partidului Comunist
Român, la II august 1946, fiind succesorul ziarului Vj Elet (în limba română Viaţa Nouă). Din 19 mai
1947 până în decembrie 1989 a fost cotidian al judeţului Bihor. Succesorul său este, de atunci, ziarul
Sihari Nap/6 (în limba română Jurnal Sihorean).
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Încă din antichitate: la adierea vântului corzile Întinse din interiorul uneI carcase
generau acorduri muzicale.
Trecerea de la instrumentele muzicale acţionate manual la cele automate a fost
anticipată de apariţia, tot În secolul al X-lea, În Franţa, a vielei (/ăută, lerIă). În
România, primul exemplar a apărut În perioada cuprinsă Între secolele al XIV -lea şi al
XV-lea.
Cutiile muzicale s-au răspândit mai cu seamă În secolul al XVII-lea. Unul dintre
exponate este cutia cu două partituri, existentă alături de cele cu o mai mare
complexitate, ca aceea cu douăsprezece partituri.
CariI/anul sau jocul de clopote a apărut În secolul al XVI-lea, În Belgia. Acest
instrument este prezent În toată Europa, mai ales ca parte componentă ale orologiilor
echipate cu figuri alegorice, din turnurile catedralelor medievale. Câteva exemplare sunt
funcţionale şi azi. Să ne gândim doar la orologiul turnului din Praga ori la cel de la
Sighişoara, repus În funcţiune În urmă cu câţiva ani.
Primele modele ale orgii Barbarie au fost confecţionate În secolul al XVIII-lea,
având ca punct iniţial de răspândire Germania. Exemplarul expus În cadrul muzeului
este acţionat de o manivelă rotativă ce interpretează un număr de şase valsuri compuse
de Strauss. În expoziţie se mai pot admira o orgă hidraulică şi o orgă automată
fabricată În Germania, datând de la mij locul secolului al XIX -lea. Aparatul Începea să
cânte automat, odată cu deschiderea uşilor ornate cu portrete de personaje feminine şi
cu ghirlande de flori.
În 1897, americanul Votey a inventat pianola, un pian ce funcţiona cu un sistem
de citire pneumatică. Piesa expusă este un pian automat "Pleyela ", ce are Încorporată o
pianolă. O mare parte a exponatelor sunt de producţie autohtonă (ex: Timişoara, Sibiu),
lucru pe care îl relevă marca specialiştilor din spaţiul ardelean şi bănăţean din domeniu.
Dintre aparatele pentru Înregistrarea şi redarea directă a sunetului, pe primul
loc se situează fonograful cu pâlnie. Descoperirea acestuia se leagă de numele
francezilor Lcon Scott şi Charles Gros. Propriu-zis, aparatul a fost materializat de
Thomas Alva Edison În 1878, după obţinerea brevetului În 1877. Tot În 1878 este
construit primul gramofon, cu o pâlnie mai mare ca a fonografului. Se poate afirma că
acesta a devenit simbolul şlagărelor de la cumpăna dintre secolele al XIX-lea şi al XXlea.
Primele Încercări - Încununate de succes - de Înregistrare a sunetului pe benzi
de oţel se leagă de numele danezului Valdemar Poulsen. În 1898 acesta brevetează
telegrafonul, strămoşul magnetofonului. Fotogra[onul serveşte la Înregistrarea sunetului
pe bandă optică (film).
Printre obiectele expuse se regăsesc şi realizări mai noi În domeniul Înregistrării
şi al redării sunetului, obţinute În ţară. Fotografiile de pe simeze prezintă aspecte din
procesul de producţie, precum şi produsele finite ale Casei de discuri "Electrecord".
De asemenea, sunt expuse fotografii ce ilustrează frumuseţile grandios
moderniste şi speciale ale Studioului de Înregistrări şi concerte al Radio - Televiziunii.
În imediata vecinătate a unui magnetofon cu bandă cu mai multe piste, este expus un
pick-up cu redare stereofonică, care reproduce muzică enesciană.
La plecare, vizitatorul Îşi ia rămas bun de la expoziţie În acordurile sunetelor
jocului de clopote, ce se fac auzite din turnul situat deasupra intrării principale În
Palatul Culturii. Aici, un mecanism ingenios intonează acordurile de Început ale Horei
Unirii.
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Textul original infâcsimil
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